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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة (بالوكالة)
بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن جمل�س الإدارة ،ي�سرين �أن �أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املجمعة لعام
 2013للبنك "الأهلي املتحد" �ش.م.ك.ع ،بتوفيق من اهلل ،ورغم ا�ستمرار التحديات الدولية والإقليمية مع تبعات الأزمة
املالية ،جنحت �إدارة البنك من خالل تطوير خدمات ومنتجات م�صرفية �إ�سالمية متميزة ومن خالل الرتكيز على خدمة
العمالء على مدار ال�ساعة داخل و خارج الكويت يف حتقيق �صايف ربح بلغ  42.5مليون د.ك .للعام  ،2013مع اال�ستمرار
يف التحفظ ال�شديد الذي يلتزم به البنك يف احت�ساب املخ�ص�صات املحددة والعامة والإ�ضافية التحوطية التي قام البنك
بتجنيبها والبالغة  23.3مليون دينار كويتي.
هذا وقد بلغ �إجمايل �إيرادات الت�شغيل لعام  2013مبلغ  98.7مليون د.ك ،وبلغ �إجمايل �أ�صول البنك  3165مليون دينار كويتي
كما يف  2013/12/31بينما بلغ �إجمايل حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي البنك  309.8مليون دينار كويتي.
الشيخ عبداهلل جابر األحمد الصباح
نائب الرئيس وعضو اللجنة التنفيذية

كما بلغ معدل كفاية ر�أ�س املال للبنك ،واملحت�سب  %17.8متجاوز ًا احلد الأدنى املطلوب من بنك الكويت املركزي والبالغ  %12وفق ًا ملقررات جلنة بازل  ،2وهو ما يعك�س
قوة متميزة ومتانة وا�ضحة لهيكل القاعدة الر�أ�سمالية للبنك وقدرته امل�ستقبلية على التو�سع يف قاعدة �أ�صوله ويف متويل كافة عملياته امل�صرفية.
ويف �ضوء تلك النتائج املتميزة �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية بواقع  %20ت�ساوى  20فل�سا لل�سهم الواحد و�أ�سهم منحة بن�سبة � %10أي � 10أ�سهم لكل � 100سهم
عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2013 /12/31لتحقيق التوازن بني متطلبات امل�ساهمني واحتياجات البنك لقاعدة ر�أ�سمالية �صلبة لدعم منوه وتطوره.
وحقق البنك معدالت منو ذات متيز ظاهر وملحوظ ،مع املحافظة التامة علي الدعم امل�ستمر للعالقة املتميزة مع عمالء البنك ،الأمر الذي ي�ؤكد بف�ضل اهلل وتوفيقه
�إ�ستمرار جناح ا�سرتاتيجية البنك يف مواجهة التقلبات بثبات متميز.
�أن متيز �أداء م�صرفنا يف ظل ما يواجه قطاع الأعمال والن�شاط الإقت�صادي عامليا و�إقليميا وحمليا يدفعنا للت�أكيد علي �أهمية احلذر ال�شديد يف �إدارة املخاطر ملا ميثله
ذلك من �أ�سا�س �صلب للتميز الذي يتمتع به البنك.
حر�صت �إدارة البنك علي تطوير املنتجات واخلدمات امل�صرفية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة ،وقد حافظت الإدارة علي حتقيق عوائد متميزة ا�ستحقها العمالء ت�أكيد ًا
وتقدير ًا منها لتلك الثقة وذلك الدعم الذي منحوه لها.
 �إن جناح م�صرفكم بف�ضل اهلل وتوفيقه م�ستمر �إن �شاء اهلل من خالل ر�ؤية �إ�سرتاتيجية وا�ضحة و�سيا�سات م�ستقرة يتم تطويرها ملوائمة املتغريات ،و�أنظمة ت�شغيلية
وكوادر ب�شرية ذات كفاءة عالية ت�سعى دائم ًا خلدمة العمالء وتطوير حجم �أعمال البنك ،و�إننا على ثقة من �أن �إتباع املنهج العلمي والإخال�ص يف العمل من خالل
جمموعة املنتجات واخلدمات املطورة املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية هي �أ�سا�سيات ت�ضمن �إ�ستمرار تقدم وجناح م�صرفنا مرتكز ًا على خربة ممتدة لع�شرات
ال�سن ًني من العمل امل�صريف وهو ما ت�أكد لعمالئنا الكرام من خالل تطبيقنا الدقيق لر�سالتنا بعد التحول "�شريعة وح�سن معاملة".
وعلى �صعيد احلوكمة فقد جنح البنك خالل العام بتطوير منظومة احلوكمة لديه مبا يتوافق مع تعليمات بنك الكويت املركزي واملمار�سات الرائدة ومبا يحقق امل�ستويات
املرجوة يف ال�شفافية وحماية حقوق امل�ساهمني.
ويحق لنا جميع ًا �أن نفخر بنتائج ذلك الأداء الباهر مل�صرفنا والذي يت�ضح جلي ًا خالل العام  2013من خالل رفع ت�صنيف وتقييم البنك من وكاالت الت�صنيف العاملية
التي تقوم بتقييم البنك دون ا�ستثناء وهو تطور نادر يف �أح�سن الأحوال و�أكرث ندرة وفخر ًا يف الظروف االقت�صادية احلالية ،الأمر الذي يعك�س جناح ومتيز الإدارة
و�صالبة املركز املايل للبنك ومتيز الإدارة يف ظل �صعوبات �إقت�صادية وت�شغيلية متعددة.
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة (بالوكالة) (تتمة)
 �إن هذا التفرد الذي يتمتع به البنك م�صدره حر�ص الإدارة على تدعيم مركز البنك واحلفاظ على قاعدة عمالء نخل�ص لها وتثق بنا ،مع �أداء ي�سعي دائما من خالل
الأن�شطة والكوادر الوطنية �إىل حتقيق �أعلى م�ستويات املهنية امل�صرفية.
با�سمكم ونيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن �أتقدم ب�أ�سمى �آيات التقدير والعرفان �إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
و�سمو ويل عهده الأمني ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح.
�إىل م�ساهمينا الكرام �أتقدم بخال�ص التهنئة علي النجاح والتميز امل�ستمرين للبنك ،و لهم ال�شكر والتقدير على دعمهم وم�ساندتهم مل�سرية عمل ون�شاط البنك.
حتية وتقدير لعمالئنا الكرام ون�شكر لهم ثقتهم الغالية التي هي دافعنا املبا�شر للعمل ب�أق�صى اجلهد والإخال�ص لتحقيق التميز الأف�ضل ل�صاحلهم.
�شكر خا�ص نتقدم به عن نف�سي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونيابة عن امل�ساهمني وجميع العاملني بالبنك �إيل ال�سيد  /حمد عبد املح�سن املرزوق رئي�س
جمل�س الإدارة ال�سابق ،الذي كانت جهوده املتميزة ذات �أثر وا�ضح يف حتقيق جناحات البنك ودعم م�سريته خا�صة تنفيذ عملية حتول البنك للن�شاط الإ�سالمي والتى
متت يف فرتة قيا�سية و بنجاح غري م�سبوق ،ودعونا نتمنى له جميعا التوفيق وال�سداد.
وا�سمحوا يل با�سمكم وبا�سم زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أتقدم بال�شكر للإخوة العاملني يف بنك الكويت املركزي على دورهم وجهودهم الطيبة يف
خدمة القطاع امل�صريف.
وا�سمحوا يل �أي�ضا عن نف�سي وبا�سم جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والعاملني بالبنك �أن نتوجه بالتقدير والعرفان لأ�صحاب الف�ضيلة �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية على
جهودهم املخل�صة وتعاونهم ال�صادق مع �إدارة البنك وجزاهم اهلل خري اجلزاء.
ال�شكر با�سمي وزمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة مو�صول جلميع الزمالء العاملني بالبنك ،كما �أتقدم لهم بالتهنئة والتقدير على توا�صل ذلك امل�ستوى املتميز من اجلهد
والأداء يف العمل.
�أخري ًا ف�إنني و�إذ �أكرر التهنئة وال�شكر للجميع �أدعو اهلل �سبحانه �أن يوفقنا جميع ًا يف املحافظة علي متيز �أداء البنك وا�ستمرار جناحه يف قطاع العمل امل�صريف الإ�سالمي.
وفقنــا اللـه و�إيـاكــم
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنة املالية املنتهية 2013
حمد عبد المحسن المرزوق*

رئيس مجلس اإلدارة
�إلتحق ال�سيد حمد املرزوق بالبنك يف �شهر يونيو من العام  .2001وهو يتوىل رئا�سة جلنة احلوكمة.
اخل�ب�رات وامل�ؤه�ل�ات :يحمل ال�سيد حمد درجة البكالوريو�س يف هند�سة ال ُنظم ال�صناعية من جامعة جن���وب كاليفورنيا بالواليات املتحدة الأمريكية ،ودرجة املاج�ستري يف التمويل من جامعة
كلريموند بالواليات املتحدة الأمريكية .ولدى ال�سيد حمد خربات وا�سعة يف ال�صناعة امل�صرفية ،واجلهات الرقابية وقطاع اال�ستثمار.
املنا�صب احلالية (حتى تاريح  28يناير  :)2014رئي�س جمل�س �إدارة �إحتاد م�صارف الكويت ،ع�ضو جمل�س �إدارة  -معهد الدرا�سات امل�صرفية ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة كل من البنك الأهلي
املتحد (البحرين) البنك الأهلي املتحد (اململكة املتحدة) ،والبنك الأهلي املتحد (م�صر) والبنك الأهلي (عُ مان).
املنا�ص���ب ال�سابق���ة :نائ���ب رئي�س جمل�س الإدارة  -امل�صرف التجاري العراقي (العراق) ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة  -امل�صرف املتح���د للتجارة واال�ستثمار (ليبيا) ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة
�شرك���ة الكوي���ت وال�شرق الأو�س���ط لال�ستثمار املايل (اململكة العربية ال�سعودي���ة) ،وع�ضو جمل�س �أمناء الأكادميية العربي���ة للخدمات املالية وامل�صرفية ،وع�ضو جمل����س �إدارة �إحتاد امل�صارف
العربية ،ومدير �إدارة الرقابة يف بنك الكويت املركزي.

الشيخ عبد ّ
اللـه جابر األحمد الصباح

نائب الرئيس وعضو اللجنة التنفيذية
التحق ال�شيخ عبد اهلل اجلابر الأحمد ال�صباح بالبنك يف �شهر مار�س  .2009وي�شغل رئا�سة كل من جلنة املزايا واللجنة التنفيذية.
امل�ؤهالت واخلربات :يحمل ال�شيخ عبد اهلل درجة البكالوريو�س يف الآداب من جامعة بروان يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا ،نيويورك.
ولديه خربة يف ال�صناعة امل�صرفية وقطاع اال�ستثمار.
املنا�ص���ب احلالي���ة :نائ���ب املدير العام ل�شئ���ون اال�ستثمار ،امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعي���ة (الكويت) – رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة متويل للإ�س���كان (الكويت) – نائب رئي�س جمل�س
الإدارة ،بنك لندن وال�شرق الأو�سط (اململكة املتحدة).
املنا�ص���ب ال�سابق���ة :رئي����س جمل����س �إدارة �شرك���ة اخلدمات التمويلية (الكويت) – ع�ضو جمل����س �إدارة البنك الأهلي الكويت���ي (الكويت)  -نائب رئي�س جمموعة وف���رة اال�ستثمارية (نيويورك
– الواليات املتحدة الأمريكية)  -مدير �إدارة الأوراق املالية بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية (الكويت)  -مدير حمفظة متخ�ص�ص بالأ�سهم الأمريكية واليابانية بامل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية (الكويت)  -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة بيت اال�ستثمار العاملي (الكويت).

محمد صالح يوسف بهبهاني

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية
التحق ال�سيد حممد �صالح بهبهاين بالبنك يف �شهر يونيو من عام  .2001وهو رئي�س جلنة الرت�شيحات وع�ضو اللجنة التنفيذية.
امل�ؤهالت واخلربات :ال�سيد حممد يتمتع بخربة وا�سعة يف الأعمال التجارية والأ�سواق املحلية والدولية.
املنا�صب احلالية� :شريك ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة حممد �صالح ور�ضا يو�سف بهبهاين (الكويت) � -شريك ورئي�س جمل�س �إدارة �سفريات �شريين (الكويت) � -شريك ب�شركة بهبهاين �إخوان
(البحرين) � -شريك ورئي�س جم�س �إدارة �شركة �شريين العقارية (الكويت)  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ماير�سك الكويت  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الكويت للت�أمني � -شريك ورئي�س جمل�س
�إدارة �شرك���ة بهبه���اين ل�سي���ارات اجليب (الكويت) � -شريك ورئي�س جمل����س �إدارة �شركة �شريين لال�ستثمار  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ماي���رك لوج�ستيك�س (الكويت)  -نائب رئي�س جمل�س
�إدارة ال�شركة املتحدة للمرطبات �-شريك ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة �شريين لل�سيارات (الكويت)  -ع�ضو جمل�س �إدارة البنك الأهلي املتحد (البحرين)  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة بهبهاين
�أوتومول (الكويت) � -شريك ب�شركة املال وبهبهاين لل�سيارات (الكويت).
املنا�صب ال�سابقة :مدير �إدارة امل�شرتيات والواردات بوزارة الأ�شغال العامة يف دولة الكويت  -نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي الكويتي (الكويت)  -ع�ضو جمل�س �إدارة البنك ال�سوي�سري
الكويتي (�سوي�سرا)  -ع�ضو جمل�س �إدارة البنك الأهلي املتحد (اململكة املتحدة)  -ع�ضو جمل�س �إدارة البنك العربي الفرن�سي املتحد ،يوباف (هونغ كونغ).

عادل محمد عبد الشافي اللبان

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية
التحق ال�سيد عادل اللبان بالبنك الأهلي املتحد (الكويت) يف عام  .2002وهو رئي�س جلنة املخاطر وع�ضو جلنة املزايا واللجنة التنفيذية.
امل�ؤهالت واخلربات :يحمل ال�سيد عادل درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد (مع مرتبة ال�شرف) ودرجة املاج�ستري يف االقت�صاد (مع مرتبة ال�شرف) من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة .ويتمتع
ال�سيد اللبان بخربات وا�سعة يف القطاعني امل�صريف واال�ستثماري وعمليات التمويل و�إدارة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية.
املنا�ص���ب احلالي���ة :الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو املنتدب ،البنك الأهلي املتحد (البحرين)  -ع�ضو جمل����س �إدارة البنك الأهلي املتحد (اململكة املتحدة)  -ع�ضو جمل�س �إدارة البنك
الأهل���ي املتح���د (م�ص���ر)  -ع�ضو جمل�س �إدارة البن���ك الأهلي املتحد (عم���ان)  -ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ص���رف التجاري العراقي (الع���راق) – ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ص���رف املتحد للتجارة
واال�ستثمار (ليبيا)  -ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية امل�صرفية بالبحرين.
املنا�ص���ب ال�سابق���ة :الرئي�س التنفيذي واملدير العام ،بن���ك الكويت املتحد (اململكة املتحدة)  -الع�ضو املنتدب بالبنك التجاري الدويل (م�ص���ر)  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة التجاري الدويل
لال�ستثم���ار (م�ص���ر)  -نائب رئي�س مورجان �ستانل���ي (الواليات املتحدة الأمريكية)  -م�ساعد نائب رئي����س امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (البحرين)  -الرئي����س التنفيذي لبنك الكويت املتحد
(الكويت)  -ع�ضو جمل�س �إدارة �سوق البحرين للأوراق املالية (البحرين)  -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الكويت وال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل (الكويت)  -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق
الأو�سط لال�ستثمار املايل (اململكة العربية ال�سعودية).

*ا�ستقال من من�صب رئا�سة وع�ضوية جمل�س �إدارة البنك الأهلي املتحد (الكويت) بتاريخ  28يناير .2014
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جمال شاكر الكاظمي

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق
التحق ال�سيد جمال �شاكر الكاظمي بالبنك يف �شهر مايو  ،2004وهو ع�ضو يف جلنة التدقيق والإلتزام.
امل�ؤهالت واخلربات :ال�سيد جمال حا�صل على �شهادة يف العلوم التطبيقية التجارية ،تخ�ص�ص حما�سبة ،ولديه خربة يف القطاعني التجاري واال�ستثماري.
املنا�ص���ب احلالي���ة :نائ���ب رئي����س جمل�س �إدارة �شرك���ة مر�سى عل���م القاب�ضة (الكوي���ت)  -ع�ضو جمل����س �إدارة �شركة زي���ن لالت�صاالت (الكوي���ت)  -نائب مدير ع���ام �شركة كاظمة
للم�شاري���عالهند�سي���ة(الكوي���ت).

هيرشل بوست

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق
التحق ال�سيد هري�شل بالبنك يف �شهر مار�س  .2009وهو رئي�س جلنة التدقيق والإلتزام وع�ضو جلنة املزايا وجلنة الرت�شيحات.
امل�ؤه�ل�ات واخل�ب�رات :يحمل ال�سيد هري�شل درج���ة البكالوريو�س يف القانون من جامعة هارفارد بالوالي���ات املتحدة الأمريكية ،ولديه خربة وا�سعة يف ال�صناع���ة امل�صرفية والتمويل واملخاطر
والتدقيق الداخلي وقطاع اال�ستثمار.
املنا�ص���ب احلالي���ة :ع�ض���و جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة التدقيق ،البنك الأهلي املتح���د (البحرين)  -ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة التدقيق بالبنك الأهل���ي املتحد (اململكة املتحدة)  -ع�ضو
جمل����س �إدارة ورئي����س جلن���ة التدقيق بالبنك الأهلي املتحد (م�صر)  -ع�ضو جمل����س �إدارة ورئي�س جلنة التدقيق ب�شركة الكويت وال�شرق الأو�س���ط لال�ستثمار املايل (الكويت)  -ع�ضو جمل�س
�إدارة ثريدنيدل القاب�ضة لإدارة الأ�صول (اململكة املتحدة)  -رئي�س جمل�س �إدارة معهد �إيرث وات�ش (�أوروبا).
املنا�صب ال�سابقة :نائب رئي�س جمل�س �إدارة �سوق لندن للأوراق املالية (اململكة املتحدة)  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة كوت�س و�شركاه (اململكة املتحدة)  -الرئي�س
الت�شغيل���ي ل�شرك���ة ليهم���ان بروذرز العاملية (اململكة املتح���دة)  -الع�ضو املنتدب لتطوير الأعم���ال لكري�ستيز �إنرتنا�شيونال ليمت���د (اململكة املتحدة)  -ع�ضو جمل����س �إدارة يوروكلري (�إجنلرتا
و�إيرلندا)  -ع�ضو جمل�س �إدارة �إنف�ستورز كابيتال تر�ست (اململكة املتحدة).

سانجيف بيجال

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الحوكمة
التحق ال�سيد �ساجنيف بالبنك يف  .2005وهو ع�ضو اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر وجلنة احلوكمة.
امل�ؤهالت واخلربات :ال�سيد �ساجنيف مدقق معتمد من الواليات املتحدة الأمريكية ولديه خربة وا�سعة يف القطاع امل�صريف وحتديد ًا يف ال�شئون املحا�سبية والتدقيق
املنا�صب احلالية :نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة املالية والتطوير اال�سرتاتيجي بالبنك الأهلي املتحد (البحرين)  -نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اخلليج للت�أمني و�شركة اخلليج للت�أمني
التكافلي (البحرين)  -ع�ضو جمل�س �إدارةالبنك الأهلي (عُ مان).

عبدالحميد غلوم المعماري

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق واإلمتثال وعضو لجنة الترشيحات
التحق ال�سيد عبد احلميد بالبنك يف  ،2012وهو ع�ضو جلنة التدقيق والإلتزام وع�ضو جلنة الرت�شيحات.
امل�ؤهالت واخلربات :ال�سيد عبد احلميد يحمل درجة املاج�ستري يف القانون من جامعة ال�صداقة يف رو�سيا ،ولديه خربة وا�سعة يف ال�شئون القانونية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
املنا�ص���ب احلالي���ة :رئي����س املجموع���ة للخدم���ات القانونية و�أمني ال�سر الع���ام ملجل�س �إدارة البنك الأهل���ي املتحد (البحرين) ،ع�ض���و جمل�س الإدارة وع�ضو جلن���ة التدقيق  -امل�صرف
التج���اريالعراق���ي����ش.م.ع.
املنا�صب ال�سابقة :رئي�س الإدارة القانونية ببنك البحرين والكويت (البحرين) ،حمام وم�ست�شار قانوين.

كيث غيل

عضو مجلس اإلداره
التحق ال�سيد كيث بالبنك يف  ،2013وهو ع�ضو جلنة املخاطر وجلنة احلوكمة.
امل�ؤه�ل�ات واخل�ب�رات :يحم���ل ال�سيد كيث درجة البكالوريو�س يف الآداب من جامعة النك�سرت ،ويحمل درجة الزمال���ة يف املحا�سبة القانونية من معهد املحا�سبة القانونية .ولديه خربة وا�سعة يف
ال�صناعة امل�صرفية و�إدارة املخاطر.
املنا�صب احلالية :نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة  -املخاطر ،ال�شئون القانونية والإلتزام بالبنك الأهلي املتحد (البحرين)  -ع�ضو جمل�س �إدارة ،البنك الأهلي ،ب ُعمان.
املنا�صب ال�سابقة :رئي�س �إدارة املخاطر للمجموعة ،البنك الأهلي املتحد (البحرين)  -رئي�س ق�سم االئتمان واملخاطر يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل  -م�ساعد نائب رئي�س امل�ؤ�س�سة
العربية امل�صرفية( ،البحرين).
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية
للفرتة من � 2013/1/1إىل 2013/12/31م
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني
�إىل :م�ساهمي البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع            املحرتمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
فوفق ًا لقرار اجلمعية العمومية القا�ضي بتعيني هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية للبنك الأهلي املتحد وتكليفنا بذلك ،نقدم لكم التقرير التايل:
�إننا يف هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية يف البنك الأهلي املتحد قد راقبنا وراجعنا املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت التي طرحها البنك خالل الفرتة
من � 2013/1/1إىل  ،2013/12/31ولقد قمنا باملراقبة واملراجعة الواجبة لإبداء الر�أي عما �إذا كان البنك قد التزم ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وكذلك
بالفتاوى والقرارات واملبادئ والإر�شادات املحددة التي مت �إ�صدارها من قبلنا ،و�أن م�سئولية التنفيذ لهذه الأحكام واملبادئ والفتاوى تقع على �إدارة البنك� ،أما م�سئوليتنا
فتنح�صر يف �إبداء ر�أي م�ستقل بناء على ما ُعر�ض علينا ،واطلعنا عليه.
ولقد قمنا باملراقبة بالكيفية املنا�سبة واملراجعة التي ا�شتملت على فح�ص العقود والإجراءات املتبعة يف البنك على �أ�سا�س اختبار كل نوع من �أنواع العمليات ،كما ح�صلنا
على جميع املعلومات والتف�سريات ال�ضرورية لإ�صدار ر�أي يف مدى متا�شي �أعمال البنك مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ويف ر�أينا �أن العقود والوثائق والعمليات التي �أبرمها البنك خالل الفرتة من � 2013/1/1إىل  2013/12/31والتي اطلعنا عليها متت وفق ًا لأحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية.
ونحيطكم علم ًا ب�أن البنك ال يقوم ب�إخراج الزكاة و�إمنا تقع م�سئولية �إخراج الزكاة على امل�ساهمني.
هذا ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق القائمني على البنك خلدمة ديننا احلنيف ووطننا العزيز و�أن ُيحقق للجميع الر�شاد وال�سداد ،واهلل ويل التوفيق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الدكتور /خالد مذكور املذكور

رئي�س الهيئة

الدكتور /عبد العزيز خليفة الق�صار

ع�ضواً ومقرراً
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الدكتور /ع�صام خلف العنزي

ع�ضواً

�أع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية

الدكتور
خالد مذكور المذكور
رئيس الهيئة

الدكتور

الدكتور

عبد العزيز خليفة القصار

عصام خلف العنزي

عضوًا ومقررًا

عضوًا
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الإدارة التنفيذية
ال�سيد� /أحمد ذو الفقار

نائب الرئي�س التنفيذي ل�شئون املخاطر والإلتزام واملالية وتكنولوجيا املعلومات والعمليات
التحق ال�سيد �أحمد ذو الفقار بالبنك مبن�صب نائب الرئي�س التنفيذي للمخاطر والإلتزام واملالية وتكنولوجيا املعلومات والعلميات منذ يناير .2007
وهو ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الكويت وال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل وع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف املتحد للتجارة والإ�ستثمار (ليبيا) وع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف
التجاري العراقي (العراق).
وقبل التحاقه بالبنك الأهلي املتحد (الكويت)� ،شغل ال�سيد ذو الفقار منا�صب �إدارية عليا عديدة يف االئتمان والت�سويق واملخاطر والعمليات والتمويل التجاري يف عدة بنوك.
ويحمل درجة بكالوريو�س التجارة من جامعة القاهرة.

ال�سيدة /جهاد �سعود احلمي�ضي

املدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا املعلومات وجمموعة العمليات
التحقت ال�سيدة جهاد احلمي�ضي بالبنك يف عام  ،1984كمربمج تكنولوجيا املعلومات ،و�شغلت عدة منا�صب �إدارية تتعلق بالعمليات وال�شئون الإدارية وال ُنظم الإلكرتونية
ومعاجلة البيانات وتطوير ال ُنظم ،ومنذ عام � 2011شغلت وظيفة املدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا املعلومات وجموعة العمليات ،وت�شغل حالي ًا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة الكويت وال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل.
وحتمل ال�سيدة جهاد درجة بكالوريو�س العلوم ،تخ�ص�ص �أ�سا�سي :ريا�ضيات ،وفرعي :اقت�صاد ،من جامعة الكويت.

ال�سيد /مدحت ف�ؤاد توفيق

رئي�س العمليات امل�صرفية اخلا�صة و�إدارة الرثوات باملجموعة
التحق ال�سيد مدحت توفيق بالبنك يف عام  2005كم�ساعد املدير العام ورئي�س للخدمات امل�صرفية اخلا�صة و�إدارة الرثوات ،وي�شغل حال ًيا من�صب مدير عام اخلدمات
امل�صرفية اخلا�صة و�إدارة الرثوات باملجموعة.
وقبل التحاقه بالبنك� ،شغل ال�سيد توفيق وظائف �إدارية يف االئتمان وعالقات احل�سابات واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة يف عدة بنوك.
ويحمل ال�سيد توفيق درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة تك�سا�س ودرجة املاج�ستري يف الت�سويق والإدارة من جامعة �آمرب يف تك�سا�س.

ال�سيد /ح�سام الدين ممدوح جودت

رئي�س �إدارة اخلزينة
التحق ال�سيد ح�سام الدين ممدوح جودت بالبنك يف عام  2007كرئي�س لإدارة اخلزينة .وقبل التحاقه بالبنك� ،شغل ال�سيد جودت رئا�سة العديد من مهام اخلزينة
واال�ستثمار يف عدة بنوك كربى يف منطقة اخلليج ويتمتع بخربة م�صرفية وا�سعة يف هذا املجال.
ويحمل درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية.

ال�سيد� /شريف اخلويل

رئي�س العمليات امل�صرفية للأفراد
التحق ال�سيد �شريف اخلويل بالبنك يف عام  2007كرئي�س للعمليات امل�صرفية للأفراد ،وقبل التحاقه بالبنك �شغل ال�سيد اخلويل العديد من املنا�صب الإدارية العليا
للعمليات امل�صرفية للأفراد و�إداراتها على امل�ستوى الإقليمي.

ال�سيد /ه�شام زغلول عبد املطلب

رئي�س �إدارة العمليات امل�صرفية لل�شركات
التحق ال�سيد ه�شام زغلول بالبنك يف عام  ،2007ولدى ال�سيد زغلول خربة جيدة يف العمليات امل�صرفية لل�شركات
ويحمل درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة القاهرة.
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الإدارة التنفيذية (تتمة)
ال�سيدة� /أروى خالد الفالح

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية
التحقت ال�سيدة �أروى خالد الفالح بالبنك يف عام  ،1984و�شغلت عدة وظائف كمحلل ومدير التعيينات والعمليات وال�شئون الإدارية للفروع ،وقد تر�أ�ست العمليات
امل�صرفية اخلا�صة كرئي�س وحدة ،وت�شغل حالي ًا وظيفة رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية.
وحتمل ال�سيدة �أروى درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد تخ�ص�ص �أ�سا�سي :ريا�ضيات ،وفرعي :اقت�صاد ،من جامعة الكويت.

ال�سيد� /شبري �أحمد �شيخ

رئي�س �إدارة املخاطر
التحق ال�سيد �شبري �أحمد �شيخ بالبنك يف عام  2006كرئي�س �إدارة املخاطر .وقبل التحاقه بالبنك� ،شغل ال�سيد �شبري وظائف �إدارية يف مهام االئتمان واملخاطر.
ويحمل ال�سيد �شبري درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة كرات�شي.

ال�سيد� /شادي �أحمد زهران

رئي�س الإدارة املالية
التحق ال�سيد �شادي زهران بالبنك يف عام  2009كرئي�س للإدارة املالية .وقبل التحاقه بالبنك� ،شغل ال�سيد زهران العديد من املنا�صب الإدارية يف التدقيق والرقابة
املالية و�إدارة النظم املالية والعمليات.
ويحمل ال�سيد زهران �شهادة البكالوريو�س يف علوم املحا�سبة واالقت�صاد ،وهو حما�سب قانوين معتمد ( )CPAمن ِقبل املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني
( ،)AICPAومدقق م�صريف معتمد ( ،)CBAمن ِقبل معهد �إدارة البنوك الأمريكي ( ،)IBAكما �أنه حما�سب �إ�سالمي قانوين معتمد ( )CIPAمن ِقبل هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( )AAOIFIبالإ�ضافة �إىل �أنه حما�سب قانوين معتمد يف اململكة الأردنية الها�شمية.

ال�سيد /تانو جوبال كري�شنا غويل

كبري املدققني ورئي�س �إدارة التدقيق
التحق ال�سيد تانو جوبال كري�شنا غويل بالبنك يف عام  2006كرئي�س �إدارة التدقيق .وقبل التحاقه بالبنك� ،ش َغ َل ال�سيد غويل العديد من املنا�صب الإدارية
يف مهام التدقيق.
ويحمل ال�سيد غويل درجة بكالوريو�س التجارة من جامعة مومباي بالهند ،كما يحمل العديد من ال�شهادات منها �شهادة مدقق م�صريف معتمد ،ومدقق نظم معلومات
معتمد ،و�شهادة مدير خماطر مالية ،و�شهادات معتمدة عديدة من معهد التكاليف و�أعمال املحا�سبني بالهند ومعهد املحا�سبني املعتمدين يف الهند.

ال�سيد /ح�سن �أحمد حممد عبد اهلل

رئي�س �إدارة الإلتزام
التحق ال�سيد ح�سن عبد اهلل بالبنك يف عام  2011كنائب لرئي�س الإلتزام وي�شغل حال ًيا وظيفة رئي�س �إدارة الإلتزام .وقبل التحاقه بالبنك ،عمل ال�سيد عبد اهلل لدى
جهات رقابية �أخرى كمدقق ومفت�ش.
ويحمل درجة بكالوريو�س التجارة تخ�ص�ص حما�سبة.
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الإجنازات املالية

�أهم امل�ؤ�شرات املالية
2013

2012

2011

(�ألف دينار كويتي ما عدا ما ذكر)
�صايف �أرباح ال�سنة

42.459

38.539

31.544

�صايف �إيرادات التمويل

77.840

71.596

63.360

مدينو التمويل

2.140.922

1.728.082

1.617.722

�إجمايل املوجودات

3.164.976

2.632.922

2.627.839

�إجمايل الودائع

2.793.414

2.296.911

2.312.084

حقوق امل�ساهمني

309.792

282.809

262.190

العائد على متو�سط الأ�صول

%1.5

%1.4

٪1.3

العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني

%14.9

%14.5

٪12.7

ن�سبة امل�صروفات للإيرادات

%30.9

%34.2

٪39.7

معدل كفاية ر�أ�س املال

%17.8

%18.2

٪20.1

ربحية ال�سهم (فل�س)
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36.2

32.9

26.9

الإجنازات املالية (تتمة)
٨٠

٢,٢٠٠

٧٥

٢,١٠٠
٢,٠٠٠

٧٠

١,٩٠٠

٦٥

١,٨٠٠

٦٠

١,٧٠٠

٥٥

١,٦٠٠

٥٠

١,٥٠٠
٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١٣
٢٠١١

ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

٣,٢٠٠
٣,١٠٠

٢,٧٠٠

٣,٠٠٠

٢,٦٠٠

٢,٩٠٠

٢,٥٠٠

٢,٨٠٠

٢,٤٠٠

٢,٧٠٠

٢,٣٠٠

٢,٦٠٠

٢,٢٠٠

٢,٥٠٠

٢,١٠٠

٢,٤٠٠

٢,٠٠٠
٢٠١٣

٢٠١٣
٢٠١١

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

٢٠١١

ﻣﺪﻳﻨﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

٢,٨٠٠

٢٠١٢

٢٠١٢

٢٠١٢

٢٠١١

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
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تقرير مداوالت الإدارة وحتليل الأداء
نظره عامه عن �إ�سرتاتيجية البنك

�إن البنك الأهلي املتحد ي�ساهم يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية ومتويل البنية التحتية وامل�شاريع ال�صناعية والتجارية يف الكويت منذ بداية الأربعينيات .والبنك
ملتزم بتقدمي خدمات عالية اجلودة لعمالئه وعائد �أف�ضل مل�ساهميه ،ولعل �أهم �أولويات البنك الأهلي املتحد تقدمي خدمات جديدة ومطورة رفيعة للعمالء مما �أدى
�إىل زيادة كبرية يف قاعدة عمالئه وحتقيق االنت�شار يف الأ�سواق وزيادة الثقة و من ثم يوا�صل البنك الأهلي املتحد جهوده الرامية لتقدمي اخلدمات التمويلية الإ�سالمية
لل�شركات الكويتية وامل�شاركني يف اخلدمات امل�صرفية للأفراد وفق ًا للقواعد والتعليمات املهنية و تعليمات اجلهات الرقابية.
وترى �إدارة البنك الأهلي املتحد �أن قطاع البنوك التجارية الكويتية را�سخ ويخ�ضع لإ�شراف وثيق من قبل بنك الكويت املركزي .وقد عزز القطاع من مركزه املايل
بتح�سني املعدالت املالية بالن�سبة لل�سيولة والربحية مع زيادة تعليمات بنك الكويت املركزي مما �أدى �إىل حت�سني االن�ضباط يف قطاع البنوك املحلية.
يظهر القطاع امل�صريف املحلي ك�أحد القطاعات امل�صرفية والتمويلية الإ�سالمية الهامة .ونظر ًا للنمو احلايل للتمويل الإ�سالمي يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي،
ف�إن البنك الأهلي املتحد يرى �أن الكويت ما�ضية يف طريقها نحو منو قوي يف اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية.

منوذج الأعمال

بد�أ البنك ن�شاطه كبنك �إ�سالمي اعتبار ًا من � 1أبريل  ،2010ومنذ ذلك التاريخ يتم القيام بكافة �أن�شطة البنك وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة حيث �أكدت
هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية يف البنك على ذلك .وقد �أثبتت الفرتة الالحقة للتحول ر�ؤية �إدارة البنك �أن هذا التحول يحقق مزيد من منو البنك الأهلي املتحد من
ودائع و�أ�صول �إ�ضافية من قبل القطاع امل�صريف الإ�سالمي ب�سبب تزايد الطلب على البنوك الإ�سالمية يف الكويت وزيادة �أعداد ال�سكان .كما �أن الأعوام2012 ،2011
و� 2013شهدت حت�سن بالأداء ،منحت الإدارة الثقة الكافية مل�ستقبل البنك.

�أداء البنك

من �إجمايل الأ�صول
تت�ألف قاعدة �أ�صول البنك ب�شكل �أ�سا�سي من التمويل بن�سبة  %67.6من �إجمايل قاعدة الأ�صول كما ميثل النقد و �أر�صدة لدى البنوك ن�سبة ٍ % 26.6
مما يعك�س م�ستوى ال�سيولة املرتفع لدى البنك .وت�شكل اال�ستثمارات املتاحة للبيع  %2.2والأ�صول الأخرى  %3.6من �إجمايل الأ�صول .من ناحية �أخرى ،تت�ألف مطلوبات
البنك ب�شكل �أ�سا�سي من ودائع العمالء ،وودائع من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بن�سبة  %73.6و  %24.6على التوايل من �إجمايل مطلوبات البنك.
لقد متكن البنك الأهلي املتحد من برهنة قدرته التنظيمية ب�سبب الإدارة احلذرة يف الأ�صول وكذلك �إدارة ال�سيولة ،حيث ارتفعت قاعدة الأ�صول بن�سبة  % 20.2من
مبلغ  2633مليون دينار كويتي كما يف دي�سمرب � 2012إىل مبلغ  3165مليون دينار كويتي كما يف دي�سمرب .2013
�إن زيادة �إجمايل ودائع العمالء ما هو �إال انعكا�س لنجاح البنك يف تنويع الودائع حيث ارتفعت ودائع العمالء خالل عام  2013مببلغ  297مليون دينار كويتي لت�صل �إىل
 2093مليون دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  2013مع ارتفاع الودائع من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية مببلغ  200مليون دينار كويتي خالل عام  2013لت�صل �إىل 700
مليون دينار كويتي.
مقارنة النمو للبنك الأهلي املتحد –الكويت2013 -2011 -
2013

2012

2011

�إجمايل الأ�صول مليون د.ك

3.165

2.633

2.628

معدل منو الأ�صول ال�سنوي %

%20.2

%0.2

%7.1

�إجمايل التمويل مليون د.ك

2.141

1.728

1.618

معدل منو التمويل ال�سنوي %

%23.9

%6.8

%0.5

�إجمايل ودائع العمالء مليون د.ك

2.093

1.796

1.679

امل�ؤ�شرات الرئي�سية

%30.4
%7.0
%16.5
معدل منو ودائع العمالء ال�سنوي %
ا�ستطاع البنك الأهلي املتحد �أن ي�ستمر يف منو �صايف �أرباحه حيث بلغت  42.5مليون دينار كويتي يف دي�سمرب  2013مقابل  38.5مليون دينار كويتي يف دي�سمرب 2012
بزيادة .%10.2
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تقرير مداوالت الإدارة وحتليل الأداء (تتمة)
�صايف الربح مل�ساهمي للبنك الأهلي املتحد – الكويت 2013 - 2011 -
م�ؤ�شرات الربحية

2013

2012

2011

�إجمايل الإيرادات الت�شغيلية مليون د.ك

98.7

86.4

77.6

�صايف الأرباح للم�ساهمني مليون د.ك

42.5

38.5

31.5

ربحية ال�سهم (فل�س)
26.9
32.9
36.2
يعد متو�سط العائد على حقوق ملكية البنك الأهلي املتحد هو الأعلى بني البنوك الكويتية على مدار العامني  2012و  2013بن�سبة  %14.5و  %14.9على التوايل ،وكذلك
متو�سط العائد على الأ�صول هو الأعلى بني البنوك الكويتية كما يف نهاية عام  2013مبعدل %1.5

وفيما يتعلق بتقييمات البنك من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية فقد قامت وكالة فيت�ش العاملية للت�صنيف االئتماين برفع ت�صنيف البنك الأهلي املتحد – الكويت
بدرجتني «مرة واحدة» بنهاية العام  2013لت�صبح  ،A+حيث �أكدت الوكالة  بتقييمها للمتحد ارتفاع وقوة م�ستوى الربحية مقارنة ب�أكرب البنوك ربحية يف القطاع
امل�صريف ،وكذلك قوة ر�أ�س املال ومعدالت ال�سيولة املرتفعة.
ً
كذلك قامت وكالة «موديز» للت�صنيف االئتماين يف �أبريل � 2013أي�ضا برفع ت�صنيف البنك �إىل  A2والذي قامت الوكالة بت�أكيده و تثبيته الحقا يف �أكتوبر  .2013كما
قامت وكالة كابيتال انتليجن�س بتثبيت ت�صنيف البنك عند درجة  Aبنهاية نوفمرب  .2013و ت�ستند الت�صنيفات املرتفعة من قبل وكاالت الت�صنيف االئتماين �إىل قوة و
ا�ستقرار جودة الأ�صول و كذلك قوة م�ستويات هيكل ر�أ�س املال املتوازنة بارتفاع النمو يف حجم الأ�صول بالإ�ضافة �إىل �صالبة مقايي�س ال�سيولة.
نظره م�ستقبلية
�إن البنك على دراية بكافة املخاطر احلالية واملخاطر الأخرى النا�شئة نتيجة لظروف ال�سوق املتغرية .وقد مر البنك الأهلي املتحد كم�ؤ�س�سة بعدة مراحل مت اجتيازها
دائم ًا بنجاح ويرى �أنه �سي�ستمر بنجاح يف العمل وفق نظام الأعمال املحدث كبنك �إ�سالمي.
يقوم البنك دائما مبتابعة حثيثة لظروف ال�سوق املحلية و العاملية ملعرفة الت�أثري على القطاع امل�صريف ب�صفة عامة و البنك ب�صفة خا�صة و اتخاذ الإجراءات اال�ستباقية
ملواجهة �أي تطورات �سواء من ناحية الفر�ص اجلديدة �أو التحديات.
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نظرة عامة
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
رغم التحديات االقت�صادية وال�سيا�سية التي تعي�شها املنطقة ،متكنت اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف املتحد ،من خالل ت�سهيالت ائتمانية عالية اجلودة من حتقيق
منو على �صعيد حمفظتها االئتمانية ذات اجلودة العالية الأمر الذي �ساهم يف �أن يحقق املتحد املرتبة الأويل فيما يتعلق بنمو �صايف الأرباح وت�أكدت مكانة املتحد كثاين
�أكرب ممول �ضمن البنوك الإ�سالمية يف الكويت.
حر�صت اخلدمات امل�صرفية لل�شركات على اال�ستمرار بتقدمي خدماتها وحزمة منتجاتها امل�صرفية لعمالئها بحرفية ت�ضمن اعلى درجات اجلودة والتميز وبحيث
ا�ستفاد من هذه اخلدمات واملنتجات عمالء االدارة من ال�شركات الكربى (املحلية واالجنبية) باال�ضافة اىل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة .وبهذا ال�صدد جتدر
اال�شارة بان االدارة قامت م�ؤخرا با�ستحداث ادارة خمت�صة بتقدمي خدمة االنرتنت امل�صرفية ( )B2Bلعمالء االدارة والتي تعترب احلل املتكامل والآمن ملعاجلة
وت�سهيل املعامالت امل�صرفية ما بني نظم �إدارة موارد امل�ؤ�س�سات لل�شركات ( )Enterprise Resource Planningوالأنظمة امل�صرفية للبنك ،هذا باال�ضافة
اىل ا�ستحداث وحدة التمويل امل�شرتك واملعنية بالت�سهيالت امل�شرتكة وت�سهيالت التجمع البنكي املوجهة لتمويل امل�شاريع الكربى .كذلك ا�ستمرت اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات وب�شكل فاعل يف دعم اهداف اخلطة االمنائية لدولة الكويت من خالل متويل جمموعة من امل�شاريع الكربى.
حر�صت الإدارة علي الإ�ستمرار يف حتقيق "املتحد " للهدف الإ�سرتاتيجي " مقدم متميز للخدمات املالية الإ�سالمية " من خالل حمفظة ائتمانية عالية اجلودة و منهجية
متحفظة لت�صنيف العمالء ،ا�ستمرت الإدارة بتطوير باقتها من املنتجات امل�صرفية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لتلبي كافة متطلبات عمالء "املتحد" وبحيث
�شكلت مبجموعها حزمة متكاملة من املنتجات واحللول امل�صرفية التي متيز البنك يف ال�سوق الكويتي .كما وا�صلت االدارة تعزيز مواردها الب�شرية ملواكبة النمو املطرد
يف اعمالها من خالل ا�ستقطاب الكفاءات الوطنية ال�شابة باال�ضافة اىل ا�ستقطاب كبار امل�صرفيني ذوي املهارة والكفاءة العالية يف القطاع امل�صريف الإ�سالمي.
�ستظل اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف �سعيها للمحافظة على ن�سب النمو وتعظيم ربحية االدارة من خالل �شراكة عمل ناجحة وم�ستمرة مع ال�شركات املحلية والأجنبية
ومبا يحقق �أهداف االدارة الرامية �إىل املحافظة على اجلودة العالية للمحفظة االئتمانية من جهة باال�ضافة اىل تعزيز وتر�سيخ مكانة املتحد �ضمن القطاع امل�صريف
اال�سالمي ويف املقدمة من ذلك كله حتقيق م�ستوي متميز من اخلدمات امل�صرفية لعمالء "املتحد".

اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة و�إدارة الرثوات
وت�صب ج َّل اهتمامها على �إدارة االحتياجات املالية واال�ستثمارية للأفراد ذوي الرثوات والعائالت الرثية
رئي�سا يف ا�سرتاتيجية منو البنك
ٌّ
للخدمات امل�صرفية اخلا�صة دو ًرا ً
جيل �إىل �آخر .وت�أخذ اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة على عاتقها �أن توفر لعمالئها الكرام خدمة ال ت َُ�ضاهى وحلول م�صرفية ترقى �إىل امل�ستوى العاملي.
يف دولة الكويت من ٍ
م�ستداما بف�ضل طرح منتجات وخدمات مبتكرة �إىل
خالل عام  ،2013وا�صلت اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة يف "املتحد" تعزيز وجودها وحققت مركزً ا تناف�س ًيا
ً
عمالئها .وقد �أدى ذلك بدوره �إىل حتقيق زيادة ملمو�سة يف قاعدة العمالء و الأ�صول املدارة من البنك .لقد مت ت�صميم باقة متكاملة من املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية تلبي ًة لالحتياجات املتباينة للعمالء بحث ت�ضم ودائع ا�ستثمارية ،ومتويل م�ضمون ال�سداد ،ومعامالت ال�صرف الأجنبي ،والبطاقات االئتمانية املميزة.
�سوف نوا�صل تزويد عمالئنا باال�ست�شارات اال�ستثمارية املنا�سبة التي تتفق واحتياجات كل عميل على حده .كما يلعب حتديد درجات املخاطر وتوزيع الأ�صول دو ًرا
جوهر ًيا يف تفهم قابلية حتمل املخاطر للعمالء وحتديد �أهداف اال�ستثمار.
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نظرة عامة (تتمة)
اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة و�إدارة الرثوات (تتمة)
وحر�ص ًا علي تطوير مهارات الكوادر الب�شرية ل�ضمان متيز الأداء وتوفري �أف�ضل اخلدمات للعمالء ،فقد خ�ضع مديرو عالقات العمالء دورة تدريبية مكثفة يف عام
 2013يتم من خاللها احل�صول على دبلوما اال�ست�شارات اال�ستثمارية  .IADوتعترب هذه الدبلوما مطل ًبا �أ�سا�س ًيا لدى هيئة  FCAباململكة املتحدة ،ومن �ش�أنها م�ساعدة
املديرين على تقدمي خدمات ا�ست�شارية احرتافية ومتخ�ص�صة �إىل العمالء.
وبف�ضل جمموعة البنك الأهلي املتحد ،ي�ستطيع عمالء اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة احل�صول على خدمات ا�ست�شارية داخلية وخارجية .ففي ا�ستجابة منها
لالحتياجات املتزايدة لعمالئنا على العقارات اخلارجية ،عززت اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة �شراكاتها الإقليمية والدولية من خالل طرح فر�ص  ا�ستثمارية
خارجية لعمالئنا يف العديد من الأ�سواق العقارية املختلفة بف�ضل �شراكتها مع مكتب جونز لوجن ال�سايل  Jones Long LaSalleباململكة املتحدة املتخ�ص�ص 
فر�صا رائعة للتطوير العقاري خارج ال�سوق الر�سمي يف مناطق �سكنية واعدة يف اململكة املتحدة
يف تقدمي اخلدمات العقارية املختلفة ،مما وفر لعمالئنا املميزين ً
وخا�صة يف و�سط لندن واملناطق املحيطة بها.
خطى واثقة مليئة بالتفا�ؤل قادرة على مواجهة التحديات واال�ستفادة من الفر�ص الواعدة يف االقت�صاد.
ويف م�ستهل عام  ،2014تخطو اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ً
وتظل اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ملتزمة بتطوير عالقات طويلة الأجل مع عمالئها من خالل تقدمي اخلدمات عالية اجلودة واال�ست�شارات م�ضافة القيمة التي ترقى
�إىل متطلبات عمالئها الكرام.

اخلدمات امل�صرفية للأفراد
ا�ستطاعت اخلدمات امل�صرفية للأفراد خالل عام � 2013أن حتقق جناحا ملمو�سا فى خدمة التمويل العقارى التى �أطلقتها فى العام  ،2012وخالل هذه الفرتة الوجيزة
اكت�سبت قاعدة كبرية من العمالء الذين وجدوا فى خدمة التمويل العقارى املقدمة من "املتحد" مزايا ا�ستثنائية وقيمة م�ضافة ،كذلك �شهد العام  2013جناحا فى
�إبراز �إ�سم املتحد فى جمال متويل ال�سيارات من خالل املزيد من التي�سريات بالتعاون من كربى وكاالت ال�سيارات بالكويت ،حتى ا�ستطاعت �أن تخت�صر وقت �إجناز
املعاملة �إىل �أقل من ن�صف �ساعة ي�ستطيع العميل خاللها متلك ال�سيارة التى يرغب فيها وتتنا�سب مع ذوقه وقدرته ال�شرائية.
و�إنطالقا من حر�ص �إدارة املتحد على ا�ستثمار جناح البنك وزيادة قاعدة عمالئه ،فقد ا�ستطاعت �إدارة " اخلدمات امل�صرفية للأفراد افتتاح " �ستة فروع جديدة فى
العام  2013فى مناطق جابر العلى ،والفردو�س ،والقاد�سية ،والعار�ضية ،والظهر ،وخيطان ،،لتن�ضم هذه الفروع �إىل �شبكة فروع املتحد التى ت�صل �إىل عمالء البنك
عرب مناطق الكويت املختلفة.
بعد النجاح الكبري الذى حققه برنامج جوائز احل�صاد الإ�سالمى اجلديد الذى �أ�صبح برنامج اجلوائز الأول يف الكويت املتوافق مع �أحكام ال�شريعة ،قامت �إدارة
"اخلدمات امل�صرفية للأفراد" بتطوير برناج جوائز ح�صادى �إعتبارا من بداية العام  2013بحيث يقدم مميزات كبرية لعمالء البنك الكرام ،حيث يقدم جوائز
�أ�سبوعية وف�صلية ،وجائزة العيدين بقيمة تفوق مبالغ جوائز الربامج الأخرى ،كما جنح تطوير برنامج جوائز "ح�صادي" فى زيادة فر�ص العمالء يف احل�صول على
اجلوائز الكبرية واجلذابة ،بالإ�ضافة �إىل متتعهم ب�أحدث املزايا امل�صرفية التي يوفرها لهم البنك الأهلي املتحد.
كذلك وا�صل "املتحد" تطوير بطاقاته الإئتمانية لتتمتع �أق�صى درجات املرونة يف الإ�ستخدام ف�ضال عن برنامج اخل�صومات الفورية التى يقدمها املتحد حلاملى
بطاقاته الإئتمانية اخلا�صة ليح�صلوا مبوجبها على خ�صومات قيمة على جمموعة متنوعة من ال�سلع واخلدمات التى تلقى رواجا بني جميع عمالء البنك.
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نظرة عامة (تتمة)
اخلدمات امل�صرفية للأفراد (تتمة)
وفى �إطار �إميان البنك ب�أن العن�صر الب�شرى هو الركيزة الأوىل لتحقيق النجاح فى تقدمي اخلدمات امل�صرفية ،فقد وا�صلت الإدارة خالل عام  2013تنفيذ منظومة
من الربامج التدريبية املكثفة ملوظفيها بهدف ا�ستمرار تطوير �أدائهم ومهاراتهم ليتمكنوامن تقدمي خدمات ومنتجات البنك وفقا لأعلى املعايري والتقنيات امل�صرفية
احلديثة ،الأمر الذي �أنعك�س ب�صورة �إيجابية من خالل ر�ضاء العمالء عن طرق �أداء وتنفيذ اخلدمات من خالل فروع البنوك.
جنحت "اخلدمات امل�صرفية للأفراد من خالل وحدة" قنوات التوزيع البديلة خالل العام يف �إجناز عدة م�شروعات تتفق مع املهمة اال�سرتاتيجية للإدارة املتمثلة يف
زيادة م�شاركة العمالء من خالل تطوير منتجات وخدمات م�ضافة القيمة تعتمد على ا�ستخدام التكنولوجيا الذكية.
كذلك �أطلقت خدمة �إيداع ال�شيكات عرب ماكينات ال�صرف الآيل للعمالء من فئة الأفراد .وهي بال �شك جزء من عمليات حت�سني اخلدمات من خالل الو�سائل
الإلكرتونية التي و�ضعتها الإدارة على قائمة �أولوياتها خالل العام.
ف�ض ًال عن ذلك ،فقد �أطلقت الإدارة � ً
أي�ضا خدمة الإيداع لل�شركات التي تلبي احتياجات العمالء والأعمال ،حيث توفر هذه اخلدمة �إيداع النقدية وال�شيكات عرب
ماكينات ال�صرف الآيل على مدار ال�ساعة.
ويعترب الإنرتنت و�سيلة لإ�شراك العمالء ب�شكل متزايد ،فقد �ش َّكل ا�ستخدام الأجهزة املحمولة  ٪20من حركة التعامالت على املوقع الإلكرتوين للبنك .ومن هذا املنطلق،
فقد وا�صلنا حت�سني املوقع الإلكرتوين للبنك من خالل تطبيق �أحدث �أ�ساليب تطوير خدمات الإنرتنت يف ظل احلفاظ يف ذات الوقت على هويتنا امل�ؤ�س�سية .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،فقد مت �إ�ضافة �أدوات مالية �إىل ال�صفحة الرئي�سية ومت � ً
أي�ضا االهتمام بتطوير حمتوى املوقع ب�شكل يلبي احتياجات العمالء.
كما �أدى متيز خدمة الر�سائل الق�صرية �إيل تخفي�ض الفرتة الزمنية امل�ستغرقة يف معاجلة طلبات اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت ،واحل�صول الفوري على ك�شف
حركة البطاقة االئتمانية للعمالء من فئة ال�شركات ،والتح�سينات على اخلدمات م�ضافة القيمة للتجار واملحالت لي�ست �سوى �أمثلة ب�سيطة لتتويج جهودنا امل�ستمرة
الرامية �إىل حت�سني عملياتنا الداخلية من خالل تطوير حلول مدرو�سة و�سعينا امل�ستمر نحو حت�سني خدمة العمالء.
كما قدمت عالقات التجار �أجهزة نقاط بيع حديثة  POSوخدمات دعم العمالء على مدار ال�ساعة،
�أما املدار�س الإلكرتونية – وهي �إحدى احللول الذكية التي قامت �إدارة و�سائل التوزيع البديلة بتطويرها والتي ت�ستهدف التعليم – فقد وا�صلت النمو لت�سهم بنحو %35
من حجم املعامالت من خالل بوابة الدفع الإلكرتوين.

�إدارة اخلزينة
�إدارة اخلزينة هي حمرك رئي�سي يف ن�شاط �أعمال اخلزينة يف ال�سوق الكويتي ،وت�ستمر يف ال�سعي نحو التميز بف�ضل طرح منتجات م�صرفية عالية اجلودة متوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية وحلول �أعمال �إ�سالمية .وب�شكل �أكرث حتديدً ا ،ف�إن البنك الأهلي املتحد الكويت هو البنك الإ�سالمي الوحيد الذي يقدم منتج الوعد الإ�سالمي؛ وهو
منتج جديد طرحه البنك �إىل عمالئه للتحوط �ضد خماطر تقلبات العمالت الأجنبية .كما تطرح اخلزينة لعمالء البنك ذوي اجلدارة االئتمانية العالية باقة متنوعة
من املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية خليج ًيا وعامل ًيا.
ت�ضم �إدارة اخلزينة يف البنك الأهلي املتحد كوكبة من املتخ�ص�صني ذوي الكفاءة املرتفعة واملهارات املتقنة؛ مبا ي�ضمن اال�ستمرارية والنجاح للبنك حمل ًيا وعامل ًيا على
الأجل البعيد .كما تقدم �إدارة اخلزينة الدعم الداخلي الالزم لوحدات العمل الأخرى بالبنك ،وتعمل على تنفيذ برنامج م�ستدام لتطوير املنتجات عن طريق اال�ستثمار
يف التكنولوجيا احلديثة واحلفاظ على مكانتها الرائدة يف الطليعة.
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نظرة عامة (تتمة)
�إدارة اخلزينة (تتمة)
حتر�ص �إدارة اخلزينة من خالل وحدة التداول الإلكرتوين والو�ساطة املالية  OLT & FBالتي مت �أطالق خدماتها عام  2004علي م�ساعدة امل�ستثمرين  /املتداولني يف
ال�سوق على التداول الإلكرتوين يف العديد من الأ�سواق املالية املحلية والعاملية .وتتيح هذه اخلدمة لعمالء "املتحد" و�صو ًال كام ًال ملحافظهم يف الأ�سواق املحلية والعاملية
ومبا يوفر لهم املعلومات التي ت�ساعدهم يف مزاولة �أن�شطة التداول اليومية يف ال�سوق الكويتي واخلليجي والأمريكي (بور�صة نيويورك للأوراق املالية /اجلمعية الوطنية
لتجار الأوراق املالية و�أ�سعارها "نا�سدك"  /البور�صة الأمريكية "�أميك�س") كما تغطي � ً
أي�ضا البور�صة امل�صرية .وتزاول وحدة التداول الإلكرتوين والو�ساطة املالية
�أن�شطتها وف ًقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وبالرغم من كل التحديات ،فقد جنحت �إدارة اخلزينة يف �إدارة عمليات التمويل قريبة وبعيدة الأجل و�إدارة احتياطي البنك وتلبية متطلبات ر�أ�س املال من خالل
جمموعة من اال�سرتاتيجيات املبتكرة التي جنحت يف تخفي�ض تكلفة التمويل وتو�سيع قاعدة عمالئها وتعزيز العالقة معهم ،مبا ينعك�س جوهر ًيا على زيادة معدالت
الربحية يف معامالت ال�صرف الأجنبي وحت�سن الأداء العام للبنك.

�إدارة املخاطر
حتر�ص �إدارة املخاطر من خالل نظام �إدارة املخاطر وهيكل مبادئ احلوكمة علي توفري ال�ضوابط ال�شاملة والرقابة امل�ستمرة لإدارة املخاطر الرئي�سية املرتبطة
ب�أن�شطة البنك.
منهجا �شام ًال لإدارة املخاطر ي�أخذ بعني االعتبار ذلك النطاق الوا�سع من املخاطر على اختالف �أنواعها ودرجاتها .ويهدف نظام �إدارة املخاطر يف
يتبنى " املتحد" ً
البنك �إىل خلق ثقافة واعية باملخاطر يف جميع عمليات البنك وت�شجيع التعاون والنقا�ش وتبادل املعلومات ،كما ت�سعي الإدارة من خالل هذا النظام �إىل حتديد مدى
تعر�ض البنك للمخاطر من خالل التعامالت التجارية اليومية للبنك مثل �أن�شطة التمويل و�أ�سواق ر�أ�س املال.
ويتم حتديد درجة حتمل املخاطر الكلية للبنك يف دليل نظام �إدارة املخاطر من �أجل �إيجاد عالقة تفاعلية وا�ضحة بني درجة حتمل املخاطر ،والعائدات امل�ستهدفة،
وال�ضوابط املطبقة لدى البنك ،و�إدارة ر�أ�س املال.
من املزاي ًا اجلوهرية لدي "املتحد" �أن �إدارة املخاطر متار�س �أن�شطتها ب�شكل م�ستقل عن جميع الإدارة الأخرى بالبنك ،الأمر الذي مينحها القدرة علي الإ�شراف و �إدارة
املخاطر املختلفة بالبنك ومراقبة �شاملة للمخاطر ،من جانب �أخر ف�إن تلك اال�ستقاللية حتقق احلرفية املهنية يف الرقابة علي �آلية و�ضوابط عمليات البنك ،الأمر الذي
يجعل من �إدارة املخاطر �شريك ًا رئي�سي ًا يف حتقيق �أهداف العمل مبا يتفق مع املعايري املقبولة لن�سبة العائدات �إىل املخاطر.
متثل قدرة البنك على حتديد وقيا�س ومراقبة والإبالغ عن املخاطر �أم ًرا بالغ الأهمية ل�سالمة وربحية البنك ،لذلك تتوىل �إدارة املخاطر بالبنك م�سئولية التن�سيق
والتوا�صل الفعال مع �إدارات البنك املختلفة بحيث ت�ستطيع التوقع امل�سبق و حتديد وقيا�س و�إدارة املخاطر التي قد تتعر�ض لها �إدارات البنك املختلفة ب�شكل �سليم.
يعتمد البنك يف قيا�س املخاطر على عدة منهجيات مثل ح�ساب اخل�سارة املتوقعة وغري املتوقعة و�إجراءات اختبارات ال�ضغط املايل وعقد املقارنات مبقايي�س ومعايري معتمدة
و متميزة يف جمال ال�صناعة امل�صرفية .وتخ�ضع مناذج القيا�س واالفرتا�ضات املرتبطة بها �إىل املراجعات الداخلية ب�شكل روتيني و�إىل الت�صحيح واملقارنة باملقايي�س واملعايري
املعرتف بها دولي ًا بغية التحقق من مدى مالئمة تقديرات املخاطر لدى البنك ومدى دقتها يف تو�ضيح املخاطر امل�صاحبة للأن�شطة الرئي�سية للبنك.
ت�شتمل �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر بالبنك على ا�سرتاتيجيات تخفيف املخاطر ،كما تت�ضمن م�ستويات حمددة للموافقة وذلك ح�سب العمالء ،واملنتجات ،ونوع
ال�صناعة ،واملناطق اجلغرافية ،و�أن�شطة الأعمال .ويتم مراقبة هذه امل�ستويات واحلدود ب�شكل دوري.
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نظرة عامة (تتمة)
�إدارة املخاطر (تتمة)
يحر�ص البنك علي �أعداد التقارير الدورية واملنتظمة عن التعر�ض للمخاطر ح�سب كل �إدارة بالبنك على حده وعلى �أ�سا�س جممع للمخاطر التي تتعر�ض لها �إدارات
البنك املختلفة .ويتم �إبالغ هذه املعلومات �إىل الإدارة ب�شكل يومي و�أ�سبوعي و�شهري ح�سب احلاجة ،الأمر الذي ي�ضمن �سرعة �إتخاذ القرار يف الوقت املنا�سب.

تكنولوجيا املعلومات
رئي�سي يف مبادرات "املتحد" التي تهدف �إىل حت�سني اخلدمات امل�صرفية املقدمة �إىل العمالء .لقد عملت الإدارة على
كانت وال تزال تكنولوجيا املعلومات عن�صر
ٌ
حت�سني البيئة التكنولوجية يف البنك حتى يت�سنى لنا تعزيز القدرات الت�شغيلية يف كافة القنوات خالل العام 2013؛ وخا�صة يف املعامالت امل�صرفية الإ�سالمية،
واملعامالت امل�صرفية عرب الإنرتنت ،ونظام البطاقات )B2B( ،وكذلك نظم ماكينات ال�صرف الآيل ،وحتى يت�سنى للبنك �أي�ض ًا حت�سني قدرات تقدمي اخلدمات
واملنتجات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية .وبف�ضل خطواتنا الأولية التي تركزت ب�شكل جيدٍ على فهم متطلبات العمالء ،ونيل ر�ضاهم ،وتقليل الوقت امل�ستغرق يف
تقدمي اخلدمات؛ ا�ستطاع البنك �أن يت�صدر الطليعة كبنك رائد يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف اخلدمات امل�صرفية يف دولة الكويت لأكرث من عقدٍ من الزمان.
لقد تركزت �إ�سرتاتيجية البنك يف  2013على تقدمي القيمة �إىل عمالئنا عن طريق طرح منتجات م�صرفية مبتكرة تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وتوفري خدمات
التمويل العقاري للأفراد ،وتوفري خدمة متويل ال�سيارات واعتمادها ب�شكل �سريع ،والإ�صدار الفوري لبطاقات االئتمان والبطاقات م�سبقة الدفع .ويف ظل التطورات
حر َ�ص "املتحد" على تطوير وحت�سني بوابة اخلدمات امل�صرفية على الإنرتنت وف ًقا للمعايري الدولية بهدف تلبية احتياجات
ال�سريعة التي ي�شهدها العامل من حولناِ ،
العمالء وكذلك حت�سني م�ستويات الأمن الإلكرتوين .وقد مت �إطالق خدمة ( )B2Bك�أحد احللول التي تعزز اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية التي يطرحها البنك .كما
تقدم اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية منتجات مت قيا�س جودتها با�ستمرار وحت�سني �أدائها مقارنة ب�أف�ضل املنتجات املنا ِف�سة املتاحة يف املنطقة من �أجل تلبية املتطلبات
امل�صرفية املتغرية لعمالئنا من فئة امل�ؤ�س�سات وال�شركات.
ان�صب ُج َّل اهتمام البنك خالل العام على تطبيق �أف�ضل ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا بالتزامن مع التو�سع ال�سريع يف �أن�شطته وتطبيقات التكنولوجيا وقدرات
وقد
َّ
تقدمي اخلدمات .ويف �إطار االهتمام املتزايد ب�أمان بيانات العمالء� ،أجرى البنك الأهلي املتحد تغريات كبرية تهدف �إىل بناء �شبكة قوية وبنية حتتية لتوا�صل البيانات
واملعلومات .كما جنح قطاع تقنية املعلومات بالفعل يف تنفيذ عدد من م�شروعات نقل البيانات على مدار العام ا�شتملت على حتديث ونقل لبع�ض التجهيزات املهمة.
كما �أ�سهمت التكنولوجيا احلديثة بدورها يف حت�سني وتطوير مراكز مواجهة الأزمات وا�ستمرارية العمل .وال يزال البنك يوا�صل التحقق من اال�ستخدام الأمثل للبنية
التحتية التكنولوجية يف كافة �أن�شطة البنك.
ت�شهد التكنولوجيا تغريات مبهرة يعززها التطور ال�سريع يف التكنولوجيا املتنقلة ،واحلو�سبة ال�سحابية وحتليالت البيانات هائلة ال�سرعة� .سوف يوا�صل البنك الأهلي
دوما �إىل التحقق من مواكبة ُن ُظم التكنولوجيا لالجتاهات احلديثة وتقدمي القيمة �إىل العمالء.
املتحد اال�ستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة واملبتكرة و�سوف ي�سعى ً

�إدارة املوارد الب�شرية
قامت املوارد الب�شرية خالل عام  2013مبتابعة تنفيذ خطتها ال�شاملة لإحالل وتكويت الوظائف وا�ستقطاب �أف�ضل العنا�صر من الكوادر الوطنية والكفاءات الفنية
املتخ�ص�صة وخا�صة من فئة ال�شباب  ،وفى هذا الإطار كثفت �إدارة املوارد الب�شرية من تواجدها يف معار�ض الفر�ص الوظيفية حر�صا منها على انتقاء �أف�ضل العنا�صر
من خريجي اجلامعات واملعاهد العليا من ال�شباب الكويتي املتميز الذى يطمح مبمار�سة حياته العملية يف جمال العمل امل�صريف  ،وتهيئة املناخ املنا�سب للإ�ستفادة من
�إمكانيات هوالء ال�شباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لي�صبحوا قادرين على تويل الوظائف الإدارية العليا والو�سطى يف البنك.
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نظرة عامة (تتمة)
�إدارة املوارد الب�شرية (تتمة)
وقد وا�صل البنك املتحد ا�ستقطابه للعمالة الوطنية والكفاءات املتخ�ص�صة للعمل يف البنك حيث ا�ستقطب  202موظف جديد خالل عام 2013م %68 ،منهم من
الكويتيني .وحافظت املوارد الب�شرية علي ا�ستمرار الإلتزام باملعايري الفنية للجودة العاملية لتحقيق التم ّيز يف اخلدمات التي تقدمها �إىل موظفي البنك ،وذلك يف �إطار
حفاظها على االعرتاف الدويل الذي ح�صلت عليه يف اجلودة (�أيزو .)9001 – 9000
وقد جنحت املوارد الب�شرية خالل عام  2013يف �إن�شاء "مركز خدمة املوظفني" بهدف تعزيز التوا�صل بني موظفي البنك واملوارد الب�شرية  ،وت�سهيل خدمة املوظفني
والرد على �أية �شكاوي مع بحث كافة مقرتحاتهم بهدف تهيئة مناخ �أف�ضل للعمل.
كما حر�صت املوارد الب�شرية على و�ضع برنامج تدريبي �شامل يهدف �إىل تدريب �شباب الكفاءات الوطنية  ،وقد حققت يف ذلك جناح ًا ملحوظ ًا حيث �أثمرت جهودها
خالل عام  2013عن �إختيار عمدة لندن لقطاع الأعمال �أحد الكوادر الوطنية املتميزة يف "املتحد" هو" م�شاري اجلا�سم " الذى ي�شغل يف "املتحد" من�صب و�سيط �أول
معامالت اخلزينة لي�صبح �أول طالب من دولة الكويت يقع عليه الإختيار للح�صول على منحة «مان�شيون هاو�س» بالتن�سيق مع معهد الدرا�سات امل�صرفية.
وقد و�صل عدد الربامج التدريبية التي عقدتها املوارد الب�شرية خالل عام 2013م �إىل  250برنامج تدريبي متنوع ح�ضره �أكرث من  1757م�شارك ،وب�إجمايل �ساعات
تدريبية و�صلت �إىل � 17885ساعة تدريبية ،حيث غطت هذه الربامج �أهم جماالت املعرفة واملهارات والتقنيات الفنية امل�صرفية.
ومن منطلق حر�ص "املتحد" علي توفري بيئة التعلم امل�ستمر قمنا بتكثيف برامج تطوير الكوادر من الإدارة الو�سطى  ،لإك�سابهم املهارات االحرتافية للقيادة الإدارية
املتقدمة  ،بالإ�ضافة �إىل ت�صميم برامج تطوير ومتابعة مع �شركات عاملية متخ�ص�صة يف هذا املجال ،وقد واكبت خطط التدريب الزيادة والتحديث يف ال�ضوابط
واملعايري الفنية العاملية من خالل احلر�ص علي م�شاركة العاملني يف "املتحد" يف العديد من برامج التطوير التي تنظمها املنظمات املهنية املتخ�ص�صة� ،إ�ضافة �إيل ور�ش 
العمل الداخلية وامل�ؤمترات العاملية املتخ�ص�صة يف القطاع املايل وامل�صريف.
وقد انعك�س ذلك على قاعدة الأ�صول الب�شرية التي يتميز بها "املتحد" ،والتي �أ�صبحت ت�ضم موظفني من ال�صفوف الإدارية الثانية والثالثة ،م�ؤهلني �ضمن م�سار
تدريبي وتطويري متنامي ل�شغل الوظائف القيادية يف امل�ستقبل ،وذلك من خالل برنامج تدريبي متميز ي�ؤهلهم للح�صول علي �شهادات فنية متخ�ص�صة معتمدة
�إقليميا يف �أكرث من قطاع.
ويف �إطار التزام البنك املتحد يف تعزيز مفهوم احلوكمة والإدارة الر�شيدة الذي يعمل به ،وتعميق املمار�سة العملية له يف جميع �أعمال البنك ،قامت �إدارة املوارد الب�شرية
بالت�أكد من مطابقة �سيا�سة املوارد الب�شرية يف البنك مع تعليمات وار�شادات اجلهات الرقابية والتنظيمية املحلية املتعلقة باحلوكمة والإدارة الر�شيدة ،فقامت خالل
عام 2013م ب�إجراء مراجعة �شاملة ل�سيا�سة املوارد الب�شرية لت�ستوعب هذه التعلميات ولتربزها �ضمن �إجراءات عمل الإدارة ولوائح العمل وال�صالحيات الإدارية.
و�إنطالق ًا من م�سئوليتها االجتماعية حر�صت املوارد الب�شرية على امل�شاركة بفعالية يف دعم برامج معهد الدرا�سات امل�صرفية من خالل م�شاركة موظفي البنك من
خمتلف التخ�ص�صات يف برامج املعهد ،وخ�صو�صا يف برامج التح�ضري لل�شهادات املهنية العاملية املتخ�ص�صة يف �إدارة املخاطر ،واال�ستثمار ،والتمويل ،واملعامالت املالية
الإ�سالمية ،والإدارة والقيادة ،وغريها.
ويف �إطار تلك امل�سئولية و لأن "املتحد" يعترب الكوادر الوطنية النا�شئة ،التي ال تزال تتلقى تعليمها الأكادميي ،هم �أمل الأمة وم�ستقبلها الذي تعتمد عليه بعد اهلل ،فقد
ا�ستقبل البنك العديد من طالب اجلامعات لتدريبهم �ضمن �إدارات البنك املختلفة وح�سب تخ�ص�صاتهم الأكادميية ،كما ا�ستقبل العديد من الكوادر الوطنية حديثة
التخرج و�ساهم يف تدريبها على �أحدث الأنظمة الإدارية والفنية ،عالوة علي نقل جتربة البنك املتميزة يف التحول للن�شاط امل�صريف الإ�سالمي من خالل م�شاركة
موظفي "املتحد" ذوي اخلربة يف العديد من امل�ؤمترات املحلية والعاملية.
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نظرة عامة (تتمة)
مراقبة اجلودة
ا�ستمرت جهود �إدارة مراقبه اجلودة يف عام  2013بدعم و ت�شجيع التفكري االيجابي الذي يركز على التطوير امل�ستمر الال حمدود و البعيد املدى رغما عن كل ال�ضغوط
والتحديات .مما كان له الأثر الوا�ضح على تخطي جميع ذلك .ف�ضال عن حتفيز الإبداع يف توفري احللول الأف�ضل لتقدمي خدمة مميزه لعمالء "املتحد".
قامت �إدارة اجلودة بعمل درا�سة حتليلية �شاملة جلميع معايري جودة اخلدمة لتحديثها مبعايري جديدة لتقدمي خدمة تفوق توقعات عمالء املتحد.
كما ركزت ادارة مراقبة اجلودة فى "املتحد" على تبني م�شاريع عدة جديدة كان لها االثر الوا�ضح على رفع م�ستوى اخلدمة ،فقد تابعت �إدارة مراقبة اجلودة �سعيها
لتحفيز املوظفني و العمالء على م�شاركة املتحد باقرتاحاتهم التطويرية خلدمات و منتجات البنك وقامت بتوجيه جميع تلك االقرتاحات و املالحظات لإدارات البنك
املعنية لدرا�ستها و تطبيقها.
واميانا من �إدارة مراقبة اجلودة بان الرثوة احلقيقية تكمن باالفكاراالبداعيه اخلالقة التي تعمل على ارتقاء البنك ،فقد ا�ستثمرت �إدارة مراقبة اجلودة جهودها
الداعمة للفكر االيجابي من خالل ور�ش العمل التدريبية للموظفني والتي تعمل على حتفيزهم لفتح افاق فكرية ابداعية لالرتقاء مب�ستوى اخلدمة ال�شامل.
كما رعت االدارة امللتقى ال�سنوي للمتحد الذي من خالله يتم تكرمي املتميزين بجودة اخلدمة وذلك حفاظا على الروح ال�سامية العالية التي يت�سم بها موظف املتحد
والتي من خاللها يتحقق الهدف من خلق ثقافة التميز والرقي يف جميع املجاالت.
وحر�صا من االدارة على متابعة مالحظات العمالء و ا�ستغالل الفر�ص التي بدورها تدفع بعجلة التطوير اىل م�ستويات تفوق توقعات العمالء فقد حر�صت ادارة مراقبة
اجلودة على ا�ستخدام جميع القنوات لتتلقي تلك املالحظات و متابعتها و حتليلها للو�صول اىل تطويرات �شام جلميع اخلدمات و املنتجات.

امل�س�ؤولية االجتماعية
�أوىل البنك الأهلى املتحد منذ ن�ش�أته اهتماما كبريا يف دعم م�سرية التنمية االجتماعية يف الكويت ،وعلى مدار �أكرث من اثنني و�سبعني عاما منذ ت�أ�سي�سه مل ينف�صل �أبدا
الدور االقت�صادي للبنك عن دوره االجتماعي الذي يتزايد ويتعاظم يوما تلو الآخر وعاما بعد عام ،حيث تراكمت خربات العطاء االجتماعي للبنك على مدار ال�سنوات
وات�سعت دائرتها لت�شمل العديد من قطاعات املجتمع ،ومن هذا املنطلق قام البنك خالل عام  2013بالدعم وامل�شاركة يف العديد من الأن�شطة املختلفة التي تهدف �إىل
تنمية املجتمع املحلي؛ حيث يعد املتحد من اكرث م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التزام ًا مب�س�ؤوليته االجتماعية معتربا انها جزء ًا ال يتجز�أ من هويته امل�ؤ�س�سية.
وقد حر�ص البنك على ت�أكيد دوره الإن�ساين واهتمامه بامل�س�ؤولية االجتماعية مب�ساعدة العديد من املنظمات الغري هادفة للربح واجلمعيات اخلريية عن طريق تقدمي
التربعات املادية التي بدورها ت�ساعد هذه امل�ؤ�س�سات يف موا�صلة تنفيذها مل�شاريعها وا�سرتاتيجياتها.
ملا كان "املتحد" من البنوك الرائدة فى العمل امل�صرفى الإ�سالمى على م�ستوى املنطقة ،فقد ا�ستطاع خالل العام � 2013أن يقدم عمال جمتمعيا متميزا فى هذا
الإطار من خالل رعايته لربنامج الدبلوم العايل يف التمويل اال�سالمي ،والذى تقدمه كلية الدرا�سات العليا بجامعة الكويت من خالل التعاون امل�شرتك بني كليتى العلوم
الإدارية ،وال�شريعة بجامعة الكويت ،وهو برنامج درا�سي متميز يتما�شى مع املعايري الدولية فى هذا املجال ،ويهدف �إىل �إعداد خريجني على م�ستوى مهنى حمرتف فى
جمال التمويل الإ�سالمى ،حيث جاءت هذه الرعاية املتميزة �إنطالقا من قناعة �إدارة املتحد ب�أهمية تخريج كوادر متخ�ص�صة فى التمويل الإ�سالمى قادرة على التعامل
مع الأدوات املالية الإ�سالمية املتاحة وتطويرها مبا يواكب النمو امل�ضطرد فى قطاع التمويل الإ�سالمى ،وقادرة �أي�ضا على �أن تتبو�أ مواقع الريادة فى جمال ال�صريفة
الإ�سالمية على امل�ستويني املحلي واخلليجي.
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نظرة عامة (تتمة)
امل�س�ؤولية االجتماعية (تتمة)
وت�أكيدا ملفهوم خدمة املجتمع الذى يعد مفهوم �أ�صيل لدى املتحد ،والذى حر�ص ومنذ بداياته الأوىل على اال�ضطالع بدوره االجتماعي يف دعم اجلمعيات اخلريية
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية وموا�صلة دوره الريادي يف هذا اجلانب عرب م�سريته العريقة يف العمل امل�صريف ،فقد وا�صل البنك خالل العام  2013دعمه للعديد من الفعاليات
والأن�شطة االجتماعية والتعليمية والريا�ضية واخلريية والتنموية.
ففى جمال العمل الإجتماعى واخلريى فقد قام البنك بدعم حملة حماربة ال�سمنة للأطفال ،ورعاية مهرجان اليوم الوطني التا�سع للت�ضامن مع املعاقني ،ورعاية احلفل
ال�سنوي الذي �أقامته الهيئة العامة (�أي هئية مق�صودة هنا) لتكرمي املوظفني املتميزين واملتقاعدين الذين �أم�ضوا �أكرث من  25عاما يف الهيئة ورعاية ودعم رحلة العمرة
التي نظمها �صندوق مر�ضى ال�سرطان باجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني وال�سرطان ،وزيارة م�ست�شفى الرازى للإحتفال بالقرقيعان مع الأطفال من مر�ضى امل�ست�شفى.
وعلى �صعيد �إهتمام املتحد بالريا�ضة والريا�ضيني فقد قام برعاية مهرجان الكويت الثانى جلمال اخليول العربية ،ورعاية حفل تكرمي العب كرة اليد هيثم الر�شيدي
مبنا�سبة اعتزاله ،وكذلك ا�ستقبال حار�س مرمى منتخب الكويت لكرة القدم خالد الف�ضلي وتكرميه مبنا�سبة اعتزاله.
و�إميانا منه ب�أهمية خلق فر�ص املنا�سبة العمل للكوادر الوطنية امل�ؤهلة ودعم قطاع التعليم ،فقد �شارك املتحد يف رعاية معر�ض ومهرجان �صناع االقت�صاد وفر�ص العمل
الثامن ع�شر ،ورعاية الدورة التا�سعة ملعر�ض الفر�ص الوظيفية الذي �أقامته اجلامعة الأمريكية يف الكويت ،ف�ضال عن رعاية منتدى التوظيف الثامن ،ورعاية حفل تخرج
طلبة ق�سم العلوم ال�سيا�سية املتميزين يف كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت.
وفيما يتعلق بالأن�شطة االقت�صادية؛ فقد دعم البنك م�ؤمتر اليورومنى الذى انعقد فى الكويت بالتعاون مع وزارة املالية ،كما رعى الدورة الثامنة للم�ؤمتر الدويل
لالقت�صاد اال�سالمي ،و معر�ض «العقارات الكويتية والدولية» ورعايته وم�شاركته يف معر�ض العقار واال�ستثمار الذى نظمته �شركة توب �أك�سبو لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
و معر�ض العقار الرم�ضانى الذى نظمته �شركة امل�سارلتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات.
كما يحر�ص "املتحد" على تنفيذ براجمه اخلريية املتميزة واملرتبطة باملنا�سبات الدينية خا�صة خالل �شهر رم�ضان املبارك حتت �إ�شراف متطوعني من موظفي"املتحد"
حيث حر�ص البنك الأهلي املتحد خالل عام  2013على تو�سعة زيادة عدد موائد الإفطار ،ف�ضال عن العديد من الفعاليات الدينية والإجتماعية التى نظمها البنك �أو
�شارك فى دعمها ورعايتها.
وت�أكيد ًا لإميان املتحد ب�إن تنمية الكوادر الب�شرية هي �أ�سا�س امل�سئولية االجتماعية قام "املتحد" خالل عام  2013بو�ضع برنامج للتطوير الوظيفي املهني ،مت مبوجبه
اختيار عدد من اخلريجني الكويتيني لاللتحاق بهذا الربنامج وتدريبهم يف خمتلف �إدارات البنك مبا يوفر لهم حرية االختيار بني فر�ص العمل املتميزة يف القطاع
امل�صريف �سواء لدي البنك �أو غريه من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية.
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احلوكمة
قواعد احلوكمة يف البنك

احلوكمة جز ٌء ال يتجز�أ من ثقافة البنك الأهلي املتحد (الكويت) .والبنك ملتز ٌم بتنفيذ مبادئ احلوكمة يف العمليات اليومية التي يقوم بها.
وا�ستجاب ًة لأحدث الت�شريعات الرقابية ،وب�صف ًة خا�صة قواعد احلوكمة التي �أ�صدرها بنك الكويت املركزي يف �شهر يونيو من عام  ،2012فقد قام البنك مبراجعة
وتطوير قواعد احلوكمة لديه ،وذلك ب�إجناز جوانب هامة اعتمدها جمل�س الإدارة والإدارة العليا .وكانت ثمرة ذلك التزام البنك بالكامل باملتطلبات الرقابية.
وفيما يلي ملخ�ص بهيكل احلوكمة يف البنك:

متاما مبمار�سات قواعد احلوكمة والت�أكد من حتقيق
يقوم جمل�س الإدارة ،واللجان املنبثقة عنه ،بالإ�شراف على عمليات البنك ب�صورة م�ستمرة .وجمل�س الإدارة ملتز ٌم ً
البنك �أكرب الإجنازات املمكنة يف ال�ساحة امل�صرفية واملالية.
ويوجد دليل للحوكمة من�شور على موقع البنك على الإنرتنت على الرابط التايل:
(http://www.ahliunited.com.kw/pdf/Corp_Governance_2013.pdf

جمل�س الإدارة

جمل�س الإدارة هو اجلهة احلاكمة املطلقة يف البنك .وميتلك �أع�ضاء جمل�س الإدارة جمتمعني اخلربات واملهارات املطلوبة لأداء الواجبات املنوطة بهم وامل�سئوليات
امللقاة على عاتقهم ،للوفاء باملتطلبات الرقابية.
وتُبني الئحة جمل�س الإدارة امل�سئوليات واملهام املنوطة باملجل�س.

تكوين جمل�س الإدارة

يتكون جمل�س الإدارة من ت�سعة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العامة للبنك .ملدة ثالث �سنوات .وميتلك �أع�ضاء املجل�س خربات ومعلومات كافية يف العمليات امل�صرفية
واملالية واملحا�سبية ،واحلوكمة و�إدارة املخاطر ،وغريها من املو�ضوعات ذات العالقة.
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احلوكمة (تتمة)
�إجنازات جمل�س الإدارة يف العام 2013

• زيادة عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل ت�سعة �أع�ضاء ،وذلك لإجناز املهام املكلف بها املجل�س بفعالية وف ًقا لقواعد احلوكمة ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي
• مراجعة واعتماد قواعد احلوكمة ،وي�شمل ذلك ت�شكيل جلان جمل�س الإدارة ،ولوائح تلك اللجان ،وال�سيا�سات واملهام املكلفة بها ،بالإ�ضافة �إىل هيكلة
تلك اللجان
• متابعة ومراجعة م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية وتطور �سري حتقيق البنك للأهداف اال�سرتاتيجية
• مراجعة ومناق�شة التقارير ال�صادرة عن اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة
• مراجعة هيكل احلوكمة يف ال�شركة اال�ستثمارية التابعة للبنك� ،شركة الكويت وال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل� ،ش.م.ك.م( .كميفيك)
• مراجعة واعتماد البيانات املالية املُجمعة
• مراجعة ومناق�شة امللخ�صات الدورية لتقارير التدقيق الداخلي ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من الإلتزام بالقواعد الرقابية وال�شرعية
• مراجعة واعتماد عملية تقييم ر�أ�س املال الداخلي للبنك على �أ�سا�س نتائج اختبارات ال�ضغط
• مراجعة ومناق�شة التقارير الدورية لإدارة املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل الأمور التي عر�ضتها جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة
• مراجعة واعتماد حدود املخاطر واالنك�شاف على الدول
• مراجعة نتائج التقييم ال�صادرة عن وكاالت التقييم االئتماين.ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة الجتماعات املجل�س

ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة لإجتماعات املجل�س

خالل العام  ،2013عقد جمل�س الإدارة �ستة ( )6اجتماعات .وفيما يلي جدول بح�ضور �أع�ضاء املجل�س:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

حمد املرزوق
ال�شيخ عبد اهلل اجلابر الأحمد ال�صباح
حممد �صالح بهبهاين
عادل اللبان
�ساجنيف بيجال
جمال �شاكر الكاظمي
هري�شل بو�ست
كيث غيل
عبد احلميد املعماري

�أع�ضاء اجتماعات املجل�س التي ح�ضرها الع�ضو
6/6
6/5
6/3
6/5
6/6
6/2
6/5
*6/4
6/5

*التحق مبجل�س الإدارة بتاريخ  30يونيو .2013

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة

تتكون اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة من �ست ( )6جلان .وت�ساعد هذه اللجان جمل�س الإدارة يف �أداء الأدوار الإ�شرافية املنوطة به كما هو ُمبني يف لوائح هذه
اللجان .وهذه اللجان هي كما يلي:
• جلنة احلوكمة
• جلنة املخاطر
• جلنة التدقيق والإلتزام
• جلنة املزايا
• جلنة الرت�شيحات
• اللجنة التنفيذية
وتُقدم هذه اللجان تقاريرها لرئي�س جمل�س الإدارة ب�صفة دورية منتظمة.
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احلوكمة (تتمة)
 -1جلنة احلوكمة
�أهداف اللجنة
تتوىل جلنة احلوكمة م�سئولية الإ�شراف على التطبيق ال�سليم ملنظومة احلوكمة الإدارية ال�سليمة يف تنفيذ عمليات البنك ،ومتابعة كفاية قواعد احلوكمة يف البنك.
�إجنازات عام 2013
• مراجعة �صالحيات واخت�صا�صات جلنة احلوكمة للت�أكد من الإلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي
• مراجعة ت�شكيل جلان املجل�س وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها
• الإ�شراف على �إعداد التقرير ال�سنوي للحوكمة
ت�شكيل جلنة احلوكمة واحل�ضور فيها
خالل العام  2013اجتمعت اللجنة مرة واحدة .و ُيبني اجلدول التايل �أع�ضاء اللجنة وح�ضورهم الجتماعات اللجنة.
ع�ضو جلنة احلوكمة*

حمد املرزوق
�ساجنيف بيجال
كيث غيل
*مت ت�شكيل جلنة احلوكمة يف �شهر يوليو .2013

عدد اجتماعات جلنة احلوكمة التي ح�ضرها الع�ضو
1/1
1/1
1/1

 -2جلنة املخاطر
�أهداف اللجنة
تتوىل جلنة املخاطر م�سئولية تقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة يف الوفاء مب�سئولياته الإ�شرافية املتعلقة بالأمور احلالية والطارئة اخلا�صة باملخاطر ،وا�سرتاتيجيات
املخاطر ،ونزعة البنك للمخاطر يف الأن�شطة امل�صرفية واالئتمانية التي يزاولها البنك.
�إجنازات اللجنة يف عام 2013
• مراجعة ا�سرتاتيجية املخاطر يف البنك ،ونزعة املخاطر ،وتقدمي تو�صياتها ملجل�س الإدارة العتمادها
• مراجعة حزمة تقارير معلومات املخاطر ب�صفة دورية
• تقييم �أداء رئي�س �إدارة املخاطر وتقدمي تو�صيات ملجل�س حول مكاف�أته
• مراجعة كفاية وفاعلية وظيفية �إدارة املخاطر ومناق�شة ذلك مع رئي�س �إدارة املخاطر
ت�شكيل جلنة املخاطر واحل�ضور فيها
خالل عام  2013عقدت جلنة املخاطر اجتماعني .و ُيبني اجلدول التايل وح�ضور �أع�ضاء اللجنة الجتماعات جمل�س الإدارة.
ع�ضو جلنة املخاطر
ع�ضو جلنة املخاطر*

عادل اللبان
�ساجنيف بيجال
كيث غيل
*مت ت�شكيل جلنة املخاطر يف �شهر يوليو .2013
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عدد اجتماعات جلنة املخاطر التي ح�ضرها الع�ضو
2/1
2/2
2/2

احلوكمة (تتمة)
 -3جلنة التدقيق والإلتزام
�أهداف اللجنة
تقوم جلنة التدقيق والإلتزام مبمار�سة ال�صالحيات وامل�سئوليات املوكله �إليها من ِقبل جمل�س الإدارة واملتعلقة بالإ�شراف على التقارير املالية للبنك ،والتدقيق الداخلي
واخلارجي والأمور اخلا�صة بالإلتزام ونظم الرقابة الداخلية.
�إجنازات اللجنة يف عام 2013
• مراجعة ومناق�شة البيانات املالية املجمعة للبنك وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة العتمادها
• مناق�شة املالحظات املُثارة يف تقرير الرقابة الداخلية
• الإجتماع مع املدققني الداخليني واخلارجيني بخ�صو�ص �أمور عديدة تتعلق بالتقارير املالية والرقابة الداخلية
• مراجعة تقارير الرقابة الداخلية
• مراجعة املخ�ص�صات املالية وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة
• متابعة كفاية موارد التدقيق الداخلي والإلتزام ل�ضمان فعالية مهامها
ت�شكيل جلنة التدقيق والإلتزام واحل�ضور فيها
خالل العام  2013اجتمعت جلنة التدقيق والإلتزام خم�س ( )5مرات .و ُيبني اجلدول التايل ح�ضور �أع�ضاء اللجنة الجتماعاتها.
هري�شل بو�ست
عبد احلميد املعماري
جمال �شاكر الكاظمي

ع�ضو جلنة التدقيق والإلتزام

عدد اجتماعات جلنة التدقيق والإلتزام التي ح�ضرها الع�ضو
5/5
5/4
5/2

 -4جلنة الرت�شيحات
�أهداف اللجنة
تُقدم جلنة الرت�شيحات امل�شورة ملجل�س �إدارة البنك يف الوفاء مب�سئولياته الإ�شرافية املتعلقة برت�شيحات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه واجلهاز التنفيذي للبنك،
وتطوير م�ستوى الكفاءات اخلا�صة ب�أع�ضاء املجل�س من خالل خطة تدريبية �شاملة وو�ضع معايري تقييم �أداء جمل�س الإدارة واللجان.
�إجنازات اللجنة يف عام 2013
• مراجعة واعتماد خطة الإحالل بالبنك.
• اعتماد خطة التدريب املقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وف ًقا للتعليمات الرقابية.
• متابعة فعالية مهام �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واحل�ضور فيها
اجتماعا واحدً ا .و ُيبني اجلدول التايل ح�ضور الأع�ضاء لإجتماعات اللجنة.
خالل عام  2013عقدت جلنة الرت�شيحات
ً
ع�ضو جلنة الرت�شيحات*

حممد �صالح بهبهاين
هري�شل بو�ست
عبد احلميد املعماري
* مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات يف �شهر يوليو .2013

عدد اجتماعات جلنة الرت�شيحات التي ح�ضرها الع�ضو
1/1
1/1
1/1
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احلوكمة (تتمة)
 -5جلنة املزايا
�أهداف اللجنة
تتوىل جلنة املزايا م�ساندة جمل�س �إدارة البنك يف الوفاء مب�سئولياته الإ�شرافية املتعلقة ب�سيا�سات ومعايري منح املكاف�آت يف البنك ،مع الأخذ بعني االعتبار نتائج الأداء
الق�صري والطويل الأجل واحلوافز املرتبطة بها ،وف ًقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية واملمار�سات الدولية الرائدة.
�إجنازات اللجنة يف العام 2013
• مراجعة �سيا�سة املكاف�آت يف البنك.
• مراجعة جوانب املخاطر املتعلقة باملكاف�آت.
• مراجعة املكاف�آت املالية للإدارة ال ُعليا والإف�صاحات املتعلقة بها.
ت�شكيل جلنة املزايا واحل�ضور فيها
ً
ً
وخالل عام  2013عقدت جلنة املزايا اجتماعا واحدا .و ُيبني اجلدول التايل ح�ضور �أع�ضاء جلنة التعوي�ضات الجتماعات اللجنة
ع�ضو جلنة املزايا
ال�شيخ عبد اهلل اجلابر الأحمد ال�صباح
هري�شل بو�ست
عادل اللبان

عدد اجتماعات جلنة املزايا التي ح�ضرها الع�ضو
1/1
1/0
1/1

 -6اللجنة التنفيذية
�أهداف اللجنة
تقوم اللجنة التنفيذية باملهام وامل�سئوليات املناطة بها من ِقبل جمل�س الإدارة والتي تتعلق مبهامه الإ�شرافية على الأن�شطة الرئي�سية يف البنك ،وب�صفة خا�صة مهام
العمليات امل�صرفية الأ�سا�سية.
�إجنازات اللجنة يف عام 2013
• مراجعة واعتماد عدد من عرو�ض التمويل يف حدود �صالحياتها.
• مراجعة تطور �سري العمل يف الإجنازات اال�سرتاتيجية ومناق�شة م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية مع الإدارة ال ُعليا.
ت�شكيل اجلنة التنفيذية واحل�ضور فيها
خالل عام  2013عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعني .و ُيبني اجلدول التايل ح�ضور �أع�ضاء اللجنة التنفيذية الجتماعات اللجنة
ع�ضو اللجنة التنفيذية
ال�شيخ عبد اهلل اجلابر الأحمد ال�صباح
حممد �صالح بهبهاين
�ساجنيف بيجال
عادل اللبان
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عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية التي ح�ضرها الع�ضو
2/2
2/2
2/2
2/2

احلوكمة (تتمة)
تدريب وتطوير �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�ضر �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل هذا العام برامج تدريبية يف مو�ضوعات �أ�سا�سية تتعلق ب�إدارة املخاطر ومكافحة غ�سيل الأموال واحلوكمة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،مت
�إفادة جمل�س الإدارة بالتغيريات التي حدثت يف بيئة الأعمال ب�صفة عامة ،و�أي تطورات اقت�صادية علىال�صعيدين املحلي والإقليمي و�أي معلومات �أخرى �ضرورية
للوفاء مب�سئولياتهم.

حوكمة املخاطر
�إدارة املخاطر
ير�أ�س مهام �إدارة املخاطر رئي�س �إدارة املخاطر .وفيما يلي الوحدات التنظيمية الأ�سا�سية التي تندرج حتت �إدارة املخاطر:
• خماطر االئتمان.
• خماطر ال�سوق.
• املخاطر الت�شغيلية.
ويتبع رئي�س �إدارة املخاطر مبا�شرة �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،وله حق التوا�صل املبا�شر مع رئي�س جمل�س الإدارة.
وتُق ِّيم جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة �أداء رئي�س �إدارة املخاطر وتُقدم تو�صياتها ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص مكاف�آته.
ويتحمل جمل�س الإدارة امل�سئولية الكاملة يف و�ضع قواعد نزعة املخاطر وا�سرتاتيجية املخاطر و ُيتابع فعالية قواعد �إدارة املخاطر ب�صورة دورية.

الرقابة الداخلية
تتحمل الإدارة م�سئولية تنفيذ ُنظم الرقابة الداخلية .ويتحمل جمل�س الإدارة امل�سئولية الكاملة عن كفاية ُنظم الرقابة الداخلية .وتُ�شرف جلنة التدقيق والإلتزام على
قواعد ال�ضوابط الداخلية يف البنك .وتقوم �إدارات املخاطر والتدقيق الداخلي واملدقق اخلارجي امل�ستقل بتقدمي تقييماتها ملجل�س الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية.
وقام جمل�س الإدارة مبراجعة ُنظم الرقابة الداخلية ،ومهمة �إدارة املخاطر وت�أكد من كفايتها وفعاليتها داخل البنك للعام .2013 - 2012
وعلى �ضوء تعليمات بنك الكويت املركزي بخ�صو�ص الرقابة الداخلية يف امل�ؤ�س�سات املالية ،فقد قام البنك الأهلي املتحد (الكويت) مبراجعة ُنظم الرقابة الداخلية
بالبنك من ِقبل م�ؤ�س�سة تدقيق خارجية معتمدة وم�ستقلة.
ومتت مناق�شة تقرير الرقابة الداخلية كما يف  دي�سمرب  2012ومراجعته من ِقبل جمل�س الإدارة .ومل ُيبني التقرير �أي فجوات رقابية كبرية يف الر�أي الذي عر�ضه التقرير.
وعليه ي�شهد جمل�س الإدارة بكفاية نظم ال�ضبط والرقابة الداخلية للبنك
مرفق ( )1ن�سخة من كتاب الر�أي عن تقرير الرقابة الداخلية.
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احلوكمة (تتمة)

تقرير الرقابة الداخلية (مرفق )1
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احلوكمة (تتمة)

تقرير الرقابة الداخلية (مرفق ( )1تتمة)
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احلوكمة (تتمة)
القيم امل�ؤ�س�سية
قواعد ال�سلوك املهني
اعتمد جمل�س الإدارة قواعد ميثاق ال�سلوك املهني يف البنك .وقد مت �إعداد هذا امليثاق لإر�شاد املوظفني وجمل�س الإدارة عن ال�سلوك الأخالقي واملهني يف �أداء مهامهم
اليومية .و�أي موظف �أو م�سئول �أو ع�ضو جمل�س �إدارة ُيخالف قواعد هذا امليثاق ،تُطبق عليه االجراءات الت�أديبية املنا�سبة.
�سيا�سة الإبالغ
يهدف البنك �إىل ت�شجيع بناء ثقافة االنفتاح والثقة بني موظفيه ،ومبا ي�ساعد املوظفني على الإبالغ عن �أي �شكوك لديهم ب�ش�أن �سوء ال�سلوك �أو �أي ت�صرف
غري قانوين �أو مهني.
ويتم الإبالغ عن املخاوف مبا�شر ًة لرئي�س جمل�س .وتتم املحافظة على �سرية كل احلاالت التي مت الإبالغ عنها من خالل �أمني �سر جمل�س الإدارة .وقد يظل املُب ِّلغ جمهو ًال
� ً
أي�ضا ِبنا ًء على طلبه.
تعار�ض امل�صالح
يعمل البنك على �ضمان حتقيق �أق�صى درجات ال�شفافية واملو�ضوعية من خالل تطبيق �سيا�سة تعار�ض امل�صالح .وجمل�س الإدارة لديه ال�صالحية املطلقة مبتابعة و�إدارة
�أي تعار�ض حمتمل للم�صالح لأي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء الإدارة ال ُعليا .ويتم تعميم منوذج �إقرار تعار�ض امل�صالح للأطراف املعنية للإبالغ عن �أي
تعار�ض يف امل�صالح من �ش�أنه �إحداث �أي ت�أثري مادي على البنك.
معامالت الأطراف ذات العالقة
مت �إعداد �سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذو العالقة وف ًقا للقواعد ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي واملعايري الدولية للتقارير املالية .وجمل�س الإدارة لديه ال�سلطة
املطلقة ملراجعة واعتماد هذه ال�سيا�سة .وتخ�ضع معامالت الأطراف ذو العالقة ملراجعة وتدقيق من ِقبل التدقيق الداخلي وجمل�س الإدارة .ويعمل البنك على الت�أكد من
�أن عمليات الإف�صاح عن معامالت الأطراف ذات العالقة تتم وف ًقا للقواعد والت�شريعات املحلية.
ال�سرية
ً
جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي البنك م�سئولني عن حماية املعلومات ال�سرية واخلا�صة وفقا للقوانني وال�سيا�سات املعتمدة.
امل�ساهمون الرئي�سيون
فيما يلي امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك الذين ميلكون �أكرث من  ٪5من ر�أ�س مال البنك:
كبار امل�ساهمني
�شركة الأهلي املتحد
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
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عدد الأ�سهم
876.370.911
142.919.771

الن�سبة املئوية للم�ساهمة
%67.33
%10.90

احلوكمة (تتمة)
املكاف�آت
�سيا�سة املكاف�آت
يرتبط �إطارمنح املكاف�آت ب�أداء البنك على املديني الق�صري والطويل الأجل .يتكون نظام املكاف�آت وب�صورة متوازنة من املكاف�آت الثابتة واملتغرية .وتت�ألف املكاف�أت
الثابتة من الراتب ال�شهري للموظف مبا يتوافق مع مهاراته وم�ستواه املهني .يف حني تتمثل املكاف�آت املتغرية  يف املكاف�آة ال�سنوية للموظف واملرتبطة  ب�أداء البنك ككل
وكذلك نتيجة تقييم الأداء ال�سنوي للموظف .ترتبط �سيا�سة املكاف�آت بالبنك بالأهداف الطويلة الأجل للبنك .وقد اعتمد جمل�س الإدارة ا�سرتاتيجية البنك التي مت
ترجمتها �إىل م�ؤ�شرات قيا�س الأداء الرئي�سية.
الإف�صاح عن املكاف�آت
ي�صنف البنك موظفيه �إىل فئات الإدارة ال ُعليا ,املوظفني امل�شاركني يف ان�شطة حتفها املخاطر ،الوظائف الرقابية.
مكاف�آت جمل�س الإدارة والإدارة العليا
بلغ �إجمايل مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة  75.000/-دينار ًا كويتياً.
كما بلغ �إجمايل املكاف�آت املدفوعة لأكرب ثمان �إداريني مت�ضمنا املدير املايل ورئي�س التدقيق الداخلي ورئي�س ادارة املخاطر يف البنك  1.157.890/-دينار ًا كويتي ًا.
الإف�صاح عن املكاف�آت بح�سب فئات املوظفني
ُيبني اجلدول التايل املكاف�آت املدفوعة بالدينار الكويتي لفئات املوظفني
مكاف�أة ثابتة (د.ك) مكاف�أة متغرية (د.ك) �إجمايل املدفوع (د.ك)
عدد املوظفني
فئات املوظفني
1.637.850
283.349
1.354.501
15
الإدارة العليا
1.414.575
189.535
1.225.040
20
املوظفون امل�شاركون يف �أن�شطة حتفها املخاطر
الوظائف الرقابية*
968.254
227.734
740.520
15
*الوظائف الرقابية :تتمثل بر�ؤ�ساء الوحدات يف وظائف الرقابة املالية ،التدقيق الداخلي� ،إدارة املخاطر ،االلتزام ومكافحة غ�سيل الأموال.

www.ahliunited.com

37

 38البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع.

البيانات املالية املجمعة

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

ديلويت وتـو�ش
الــوزان و�شركاه

العيبان والع�صيمي و�شركاهم
�إرن�ست ويوجن
حما�سبون قانونيون
�صندوق بريد رقم  74ال�صفاة
الكويت ال�صفاة 13001
�ساحة ال�صفاة  -برج بيتك الطابق 21-18
�شارع �أحمد اجلابر

هاتف 22955000 / 22452880 :
فاك�س22456419 :
kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

�شارع �أحمد اجلابر ,ال�شرق
جممع دار العو�ضي  -الدور ال�سابع والتا�سع
�ص.ب  20174 :ال�صفاة �13062أو
�ص.ب  23049 :ال�صفاة 13091
الكويت
هاتف +965 22408844 / 2243 8060 :
فاك�س +965 22408855 / 2245 2080 :
www.deloitte.com

�إىل ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع.

تقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة للبنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع"( .البنك") و�شركاته التابعة (ي�شار �إليهم مع ًا بـ"املجموعة") ،والتي تتكون من بيان املركز
املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2013وبيانات الأرباح �أو اخل�سائر والأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة املتعلقة
به لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت وعن
�أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ.

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستناد ًا �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا
االلتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة خالية من الأخطاء مادية.
ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املجمعة .ت�ستند الإجراءات املختارة
�إىل تقدير مراقبي احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت تلك الأخطاء ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ .عند
تقييم هذه املخاطر ،ي�أخذ مراقبو احل�سابات يف االعتبار �أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد املجموعة للبيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها،
وذلك من �أجل و�ضع �إجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولكن لي�س بغر�ض التعبري عن ر�أي حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية للمجموعة .وي�شتمل
التدقيق �أي�ض ًا على تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�صحة التقديرات املحا�سبية الهامة التي �أجرتها الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل
للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني (تتمة)
الر�أي
يف ر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2013وعن �أدائها املايل
وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يف ر�أينا �أي�ض ًا �أن البنك يحتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة البنك فيما يتعلق بهذه البيانات املالية
املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر ،و�أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية
املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال والتي ين�ص عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم
/2رب �أ 2009/44/امل�ؤرخ  15يونيو  2009والتعديالت الالحقة له وقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012والتعديالت الالحقة له ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
للبنك ،و�أنه قد �أجري اجلرد وفق ًا للأ�صول املرعية .ح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا مل تقع خمالفات للتعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�ش�أن كفاية ر�أ�س
املال والتي ين�ص عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم /2رب �أ 2009/44/امل�ؤرخ  15يونيو  2009والتعديالت الالحقة له ،ولقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة 2012
والتعديالت الالحقة له� ،أو لعقد الت�أ�سي�س �أو للنظام الأ�سا�سي للبنك خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2013على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على ن�شاط
البنك �أو مركزه املايل.
نبني �أي�ض ًا �أنه خالل تدقيقنا مل يرد �إىل علمنا وجود �أية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968والتعديالت الالحقة له يف �ش�أن النقد وبنك الكويت
املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية والتعليمات املتعلقة به خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013على وجه قد يكون له ت�أثري ًا مادي ًا على ن�شاط البنك �أو مركزه املايل.

وليد عبد اهلل الع�صيمي

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  68فئة �أ
من العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو يف �إرن�ست ويونغ

بدر عبداهلل الوزان

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  62فئة �أ
من الوزان و�شركاه
ديلويت وتو�ش

الكويت يف  8يناير 2014
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بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

�إي�ضـاحات

 31دي�سمرب
2013
�ألف دينار كويتي

 31دي�سمرب
2012
�ألف دينار كويتي

�إيرادات التمويل
توزيعات للمودعني
�صايف �إيرادات متويل

3
4

97.076
()19.236
77.840

97.900
()26.304
71.596

�صايف �إيرادات �أتعاب وعموالت
�أرباح معامالت بعمالت �أجنبية
ح�صة يف نتائج �شركة زميلة
�صافى �أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
�إيرادات �أخرى
�إجمايل �إيرادات الت�شغيل

5

10.803
4.192
567
2.378
2.933
98.713

9.273
3.842
496
1.152
86.359

()23.266
75.447

()16.835
69.524

()18.524
()2.976
()8.961
()30.461

()17.219
()3.469
()8.883
()29.571

44.986
()1.990
()75
42.921

39.953
()1.880
()75
37.998

42.459
462
42.921
36.2

38.539
()541
37.998
32.9

املخ�ص�ص وخ�سائر انخفا�ض القيمة
�إيرادات الت�شغيل بعد املخ�ص�ص و خ�سائر انخفا�ض القيمة

13
6
7

تكاليف موظفني
�إهالك
م�صروفات ت�شغيل �أخرى
�إجمايل م�صروفات الت�شغيل
ربح الت�شغيل
ال�ضرائب و الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ربح ال�سنة
اخلا�ص بـ:
م�ساهمي البنك
احلقوق غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مب�ساهمي البنك (فل�س)

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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8
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9

بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الأخر املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب
2013
�ألف دينار كويتي

 31دي�سمرب
2012
�ألف دينار كويتي

ربح ال�سنة

42.921

37.998

الإيرادات ال�شاملة الأخرى:
�إيرادات �شاملة �أخرى ميكن �إعادة تبويبها �إىل الأرباح �أو اخل�سائر يف فرتات الحقة:
�صايف احلركة يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
فروق عمالت �أجنبية من عمليات �أجنبية
�صايف الإيرادات ال�شاملة الأخرى التي ميكن �إعادة تبويبها �إىل الأرباح �أو اخل�سائر يف فرتات الحقة

2.123
19
2.142

154
63
217

1.893
1.893

()2.647
()2.647

الأرباح ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى لل�سنة

4.035

()2.430

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

46.956

35.568

�إي�ضـاحات

�إيرادات �شاملة �أخرى ال ميكن �إعادة تبويبها �إىل الأرباح �أو اخل�سائر يف فرتات الحقة:
�إعادة تقييم الأر�ض امللك احلر

�صايف الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة الأخرى التي ال ميكن �إعادة تبويبها �إىل الأرباح �أو اخل�سائر يف فرتات الحقة

�إجمايل الإيرادات ( /اخل�سائر) ال�شاملة اخلا�صة بــ:
م�ساهمي البنك
احلقوق غري امل�سيطرة

15

46.159
797
46.956

35.838
()270
35.568

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان املركز املايل املجمع
كما يف  31دي�سمرب 2013

�إي�ضـاحات

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
مدينو متويل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ا�ستثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات �أخرى وموجودات غري ملمو�سة
�إجمايل املوجودات

10
11
12
13
14
15
16

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى

17
18

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
االحتياطيات

19
19
20

�أ�سهم خزينة
حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي البنك
احلقوق غري امل�سيطرة
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

حمد عبد املح�سن املرزوق

382.098
287.587
172.576
2.140.922
69.023
9.908
33.906
39.214
29.742
3.164.976

267.162
332.619
145.541
1.728.082
49.215
9.237
32.176
38.914
29.976
2.632.922

700.405
2.093.009
48.407
2.841.821

500.616
1.796.295
40.630
2.337.541

130.155
223.594
353.749
()43.957
309.792
13.363
323.155
3.164.976

118.323
208.443
326.766
()43.957
282.809
12.572
295.381
2.632.922

ال�شيخ عبداهلل جابر الأحمد ال�صباح

                      رئي�س جمل�س الإدارة                                                                            نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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 31دي�سمرب
2013
�ألف دينار كويتي

 31دي�سمرب
2012
�ألف دينار كويتي
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

دينار كويتي
8.019
1.893
1.893
9.912
10.666
()2.647
()2.647
-

دينار كويتي
13.931
1.798
1.798
15.729
14.018
()87
()87
-

�أرباح
حمتجزة
�ألف
دينار كويتي
93.952
42.459
42.459
()19.176
()11.832
()4.449
100.954

80.315
38.539
38.539
()15.219
()5.634
-

احتياطي
عــام
�ألف
دينار كويتي
22.660
22.660

22.660
-

احتياطي
قانوين
�ألف
دينار كويتي
56.087
4.449
60.536

52.038
4.049

عالوة
�إ�صدار �أ�سهم
�ألف
دينار كويتي
12.883
12.883

12.883
-

ر�أ�س
املال
�ألف
دينار كويتي
118.323
11.832
130.155

112.689
5.634
-

الر�صيد كما يف  1يناير 2013

ربح ال�سنة

�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

توزيعات �أرباح – �( 2012إي�ضاح )19

�إ�صدار �أ�سهم منحة – �( 2012إي�ضاح )19

احلركات الأخرى

املحول �إىل االحتياطيات (�إي�ضاح )19

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2013

الر�صيد كما يف  1يناير 2012

ربح ( /خ�سارة) ال�سنة

(خ�سائر) � /إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

توزيعات �أرباح – 2011

�إ�صدار �أ�سهم منحة – 2011

احلركات الأخرى

املحول �إىل االحتياطيات (�إي�ضاح )19

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

اخلا�صة مب�ساهمي البنك

دينار كويتي
974
974
974
-

-

()4.049

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012

االحتياطيات
احتياطي
احتياطي
احتياطي
التغريات
حتويل عمالت
املرتاكمة يف �إعادة تقييم
�أ�سهم اخلزينة
�أجنبية
القيمة العادلة عقارات
�ألف
�ألف
�ألف
�ألف
دينار كويتي
()63
9
9
()54

()96
33
33
-

-

-

118.323

�أ�سهم
االحتياطيات
�ألف

دينار كويتي
208.443
42.459
3.700
46.159
()19.176
()11.832
-

38.539
()2.701
35.838
()15.219
()5.634

-

-

12.883

�إجمايل

�ألف
دينار كويتي
()43.957

)43.957( 223.594
)43.957( 193.458
-

-

-

56.087

اخلزينة

احلقوق غري
امل�سيطرة
�ألف
دينار كويتي
12.572
462
335
797
()6
13.363

12.841
()541
271
()270
-

-

-

22.660

املجموع
�ألف
دينار كويتي
295.381
42.921
4.035
46.956
()19.176
()6
323.155
275.031
37.998
()2.430
35.568
()15.219
-

1

-

93.952

1

-

13.931

-

8.019

-

974

12.572

()63

295.381

)43.957( 208.443

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان التدفقات النقدية املجمع

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب
2013
�ألف دينار كويتي

 31دي�سمرب
2012
�ألف دينار كويتي

42.921

37.998

()1.530
()567
()1.100
()180
()2.378
2.976
23.266
63.408

278
()496
()620
()254
3.469
16.835
57.210

التغريات يف موجودات  /مطلوبات الت�شغيل:
ودائع لدى بنك الكويت املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
مدينو متويل
موجودات �أخرى
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) �أن�شطة الت�شغيل

45.032
()27.035
()430.830
470
199.789
296.714
3.912
151.460

38.965
()63.188
()126.340
2.529
()132.619
117.446
()877
()106.874

�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
بيع وا�سرتداد ا�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء ا�ستثمارات عقارية
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح م�ستلمة
املح�صل من بيع ا�ستثمارات عقارية
�إيرادات ا�ستثمارات عقارية م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

()20.865
2.195
()15.829
()1.292
1.100
17.163
180
()17.348

()3.519
697
()29.883
()2.171
620
254
()34.002

()19.176
()19.176

()15.219
()15.219

�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة
تعديالت لـ:
�صايف (ربح)  /خ�سارة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �شركة زميلة
 �إيرادات توزيعات �أرباح
�صايف �إيرادات ا�ستثمارات عقارية
�صافى �أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
الإهالك
املخ�ص�ص وخ�سائر انخفا�ض القيمة
ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل

�إي�ضاحات
6
13
6
6
7

14
6
6

�أن�شطة التمويل
توزيعات �أرباح مدفوعة للم�ساهمني
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف الزيادة ( /النق�ص) يف النقد والأر�صدة لدى البنوك
النقد والأر�صدة لدى البنوك يف  1يناير
النقد والأر�صدة لدى البنوك يف  31دي�سمرب

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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10

114.936
267.162
382.098

()156.095
423.257
267.162
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2013

 -1الت�أ�سي�س والأن�شطة
�إن البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع “البنك” هو �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف دولة الكويت عام  1971وهو مدرج يف �سوق الكويت للأوراق املالية .وتتمثل �أغرا�ض 
البنك يف �أداء املعامالت امل�صرفية وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ويخ�ضع للتعليمات التنظيمية ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي� .إن عنوان املركز الرئي�سي للبنك
هو دروازة العبد الرزاق �ص .ب  71ال�صفاة  13001الكويت.
لقد بد�أ البنك ن�شاطه الفعلي كبنك �إ�سالمي اعتبار ًا من � 1أبريل  ،2010ومنذ ذلك التاريخ تنفذ كافة �أن�شطة البنك وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة حيث
�صادقت هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية يف البنك على ذلك.
�إن البنك هو �شركة تابعة للبنك الأهلي املتحد �شركة م�ساهمة بحرينية ،بنك بحريني “ال�شركة الأم” وهو مدرج يف �سوقي البحرين والكويت للأوراق املالية.
�إن ال�شركة التابعة الرئي�سية للبنك هي �شركة الكويت وال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل �ش.م.ك.ع (مقفلة) “كيمفك” وهي �شركة مت ت�أ�سي�سها يف دولة الكويت كما
�أنها مدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية وتعمل يف اال�ستثمار و�إدارة املحافظ حل�سابها وحل�ساب عمالء .وميلك البنك ح�صة فعلية بن�سبة  %50.18يف كيمفك كما
يف  31دي�سمرب .)%50.18 :2012( 2013
مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية املجمعة التي تت�ضمن البيانات املالية للبنك و�شركته التابعة (“املجموعة”) وفق ًا لقرار �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتاريخ  8يناير .2014

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
� 1-2أ�سا�س الإعداد

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املطبقة من قبل حكومة دولة الكويت
على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية التي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي .وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية با�ستثناء متطلبات معيار
املحا�سبة الدويل “ 39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س” حول املخ�ص�ص املجمع حيث يتم بد ًال منها التقيد مبتطلبات بنك الكويت املركزي ب�ضرورة اتخاذ احلد الأدنى
من املخ�ص�ص العام ،كما هو مبني يف ال�سيا�سة املحا�سبية املتعلقة بانخفا�ض قيمة املوجودات املالية.
وافق كل من بنك الكويت املركزي وهيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية يف البنك على �إطار زمني ينتهي يف  31مار�س  2014لتحويل كافة اال�ستثمارات واملنتجات التقليدية
لت�صبح متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .يتم �إدراج كافة الإيرادات وامل�صاريف لل�سنة من اال�ستثمارات واملنتجات التقليدية ومن ال�شركة التابعة غري املتوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع ،واعتبارا من  1ابريل  2010يتم حتويل الفائ�ض يف �إيرادات العمليات التقليدية غري ال�شرعية عن امل�صاريف
غري ال�شرعية� ،إن وجد ،يف نهاية كل فرتة �إىل ح�ساب التربعات امل�ستحقة ويتم �إدراجه يف املطلوبات الأخرى ويتم الت�صرف يف تلك الأر�صدة حتت �إ�شراف هيئة الفتوى
والرقابة ال�شرعية للبنك.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل �أي�ض ًا العملة الرئي�سية للبنك ،مقرب ًة لأقرب �ألف دينار ،با�ستثناء ما ي�شار �إليه بغري ذلك.
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء �إعادة قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع والأر�ض ملك حر و االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة
وفق ًا للقيمة العادلة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
 31دي�سمرب 2013

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
� 1-2أ�سا�س الإعداد (تتمة)

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة و�سارية املفعول وذات ال�صلة باملجموعة

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة با�ستثناء املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية:

املعيار الدويل للتقارير املالية  7الإف�صاحات :مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية – (تعديل) (ي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ
يف �أو بعد  1يناير )2013

تتطلب هذه التعديالت من املن�ش�أة �أن تقوم بالإف�صاح عن معلومات تتعلق بحقوق املقا�صة والرتتيبات ذات ال�صلة (مثل اتفاقيات ال�ضمان) .تتيح هذه الإف�صاحات
للم�ستخدمني معلومات مفيدة يف تقييم ت�أثري ترتيبات املقا�صة على املركز املايل للمن�ش�أة� .إن الإف�صاحات اجلديدة مطلوبة لكافة الأدوات املالية املحققة والتي مت مقا�صتها
وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية :العر�ض .ت�سري الإف�صاحات �أي�ضا على الأدوات املالية املحققة والتي تخ�ضع لرتتيب مقا�صة �أ�سا�سي ملزم �أو ترتيب مماثل
بغ�ض النظر عن �إجراء املقا�صة وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل � .32إن تطبيق هذا املعيار مل يكن له �أي ت�أثري مادي على البيانات املالية املجمعة ال�سنوية للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  :10البيانات املالية املجمعة (ي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير )2013

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  10حمل �إر�شادات التجميع يف معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية املجمعة وامل�ستقلة؛ الأمور التي مت �إثارتها يف جلنة التف�سريات
الدائمة –  12التجميع – املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة عن طريق طرح منوذج لتجميع البيانات املالية ينطبق على كافة ال�شركات ،ا�ستناد ًا �إىل ال�سيطرة ،بغ�ض النظر
عن طبيعة ال�شركة امل�ستثمر بها (�سواء كانت �شركة تخ�ضع لل�سيطرة من خالل حقوق ت�صويت امل�ستثمرين �أو من خالل �أي اتفاقيات تعاقدية �أخرى كما هو دارج لدى
ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة) ..مل يكن لتطبيق هذا املعيار �أي ت�أثري مادي على املركز �أو الأداء املايل للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف ال�شركات الأخرى (ي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد  1يناير )2013

يت�ضمن كافة الإف�صاحات املوجودة �سابق ًا يف معيار املحا�سبة الدويل  27التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة وكذلك كافة الإف�صاحات املت�ضمنة �سابق ًا يف معيار
املحا�سبة الدويل  :31ح�ص�ص يف �شركات حما�صة ،ومعيار املحا�سبة الدويل  :28اال�ستثمار يف �شركات زميلة .تتعلق هذه الإف�صاحات بح�ص�ص املن�ش�أة يف ال�شركات
التابعة والرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات الزميلة واملن�ش�آت املهيكلة .ويوجد هناك �أي�ض ًا عدد من الإف�صاحات اجلديدة املطلوبة� .إن تطبيق هذا املعيار مل ي�ؤدي �إىل �أي
�إف�صاحات �إ�ضافية جوهرية يف البيانات املالية املجمعة ال�سنوية للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  13قيا�س القيمة العادلة (ي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير )2013

يقدم املعيار �إر�شادات حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .يعرف املعيار الدويل للتقارير املالية  13القيمة العادلة ب�سعر التخارج .كما
يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية � 13أي�ض ًا �إف�صاحات �إ�ضافية� .إن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  13مل يكن له ت�أثري ًا مادي ًا على قيا�سات القيمة العادلة التي
�أجرتها املجموعة .وتعر�ض الإف�صاحات الإ�ضافية ،متى لزم ذلك ،يف بنود م�ستقلة تتعلق باملوجودات واملطلوبات التي يتم حتديد قيمتها العادلة.

معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية امل�ستقلة (ي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير )2013

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية  10حمل جزء من معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية املجمعة وامل�ستقلة الذي يعالج ح�سابات البيانات املالية املجمعة.
ويت�ضمن �أي�ض ًا الأمور التي مت �إثارتها يف جلنة التف�سريات الدائمة –  12التجميع – املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة� .إن تطبيق هذا املعيار لي�س له �أي ت�أثري على املركز
�أو الأداء املايل للمجموعة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
 31دي�سمرب 2013

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

� 1-2أ�سا�س الإعداد (تتمة)
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة و�سارية املفعول وذات ال�صلة باملجموعة (تتمة)
معيار املحا�سبة الدويل  1عر�ض البيانات املالية – عر�ض بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى (تعديل) (ي�سري للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو )2012

�إن التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  1تغري جتميع البنود املعرو�ضة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يتم عر�ض البنود التي ميكن �إعادة ت�صنيفها �أو “�إعادة
�إدراجها» �إىل الأرباح �أو اخل�سائر يف فرتة م�ستقبلية (على �سبيل املثال ،عند عدم التحقق �أو الت�سوية) ب�صورة منف�صلة عن البنود التي ال ميكن �إعادة ت�صنيفها� .أن
تطبيق هذا التعديل �أ�سفر فقط عن تغريات يف عر�ض بيان الأرباح �أو اخل�سائر و الإيرادات ال�شاملة الأخرى.

معيار املحا�سبة الدويل  28اال�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات حما�صة (معدل كما يف )2011

نتيجة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  11الرتتيبات امل�شرتكة واملعيار الدويل للتقارير املالية  12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف ال�شركات الأخرى اجلديدين ،مت
�إعادة ت�سمية معيار املحا�سبة الدويل  28اال�ستثمارات يف �شركات زميلة لي�صبح معيار املحا�سبة الدويل  28اال�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات حما�صة؛ والذي
يبني تطبيق طريقة حقوق امللكية على اال�ستثمارات يف �شركات املحا�صة بالإ�ضافة �إىل ال�شركات الزميلة .مل ينتج عن تطبيق هذا املعيار �أي ت�أثري على املركز �أو الأداء
املايل للمجموعة.
مل يكن للتعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية التي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير � 2013أي ت�أثري مادي على ال�سيا�سات
املحا�سبية �أو املركز �أو الأداء املايل للمجموعة.

 2-2املعايري والتف�سريات اجلديدة التي �صدرت ولكن مل ت�سر بعد
فيما يلي املعايري ال�صادرة ولكن مل ي�سري مفعولها بعد حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة .تنوي املجموعة تطبيق تلك املعايري عند �سريان مفعولها
ولكن تتوقع املجموعة عدم وجود ت�أثري جوهري على مركزها �أو �أدائها املايل املجمع من تطبيق التعديالت بخالف املعيار الدويل للتقارير املالية .9

املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية

يعك�س املعيار الدويل للتقارير املالية  9عند �إ�صداره املرحلة الأوىل من م�شروع جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم  39وي�سري على
ت�صنيف وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية كما هو حمدد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم � .39سيقوم جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف مراحل الحقة مبعاجلة
حما�سبية التحوط وانخفا�ض قيمة املوجودات املالية� .أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف  19نوفمرب  2013تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  9حيث
تقدم هذه التعديالت �أ�سلوبا جديدا للمحا�سبة العامة للتحوط؛ وت�ستبعد تاريخ  1يناير  2015الذي ميثل تاريخ ال�سريان الإلزامي من املعيار الدويل للتقارير املالية .9
�ستقوم املجموعة بقيا�س مدى الت�أثري املتوقع للمعيار عند �صدوره كامال.

�شركات اال�ستثمار (تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية  10و  12ومعيار املحا�سبة الدويل )27

ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2014؛ وتقدم ا�ستثناء من �شرط جتميع املن�ش�آت التي ت�ستويف تعريف �شركات اال�ستثمار مبوجب
معايري التقارير املالية الدولية  .10ويتطلب اال�ستثناء من �شرط التجميع من �شركات اال�ستثمار املحا�سبة عن ال�شركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
ولي�س من املتوقع �أن ي�سري هذا التعديل على املجموعة حيث ال ت�ستويف �أي ًا من �شركات املجموعة تعريف �شركات اال�ستثمار مبوجب معايري التقارير املالية الدولية .10

معيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية – العر�ض -مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تعديل)

ت�سري هذه التعديالت للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2014تو�ضح هذه التعديالت املق�صود بـ “لديها حق قانوين حايل ملزم باملقا�صة” .تو�ضح
التعديالت �أي�ضا تطبيق معيار املحا�سبة الدويل  32معايري املقا�صة حول �أنظمة الت�سوية� .ستقوم املجموعة بقيا�س الأثر املتوقع لهذا املعيار على املركز �أو الأداء املايل
للمجموعة عند �سريانه.
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 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

 2-2املعايري والتف�سريات اجلديدة التي �صدرت ولكن مل ت�سر بعد (تتمة)
�إف�صاحات املبلغ املمكن ا�سرتداده للموجودات غري املالية – (تعديل)

ت�ستبعد هذه التعديالت النتائج غري املق�صودة للمعيار الدويل للتقارير املالية  13حول الإف�صاحات املطلوبة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل �.36إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،تتطلب
هذه التعديالت الإف�صاح عن املبالغ املمكن ا�سرتدادها للموجودات �أو وحدات �إنتاج النقد التي مت لها ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة �أو عك�سها خالل الفرتة .ت�سري
هذه التعديالت ب�أثر رجعي للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2014مع ال�سماح بالتطبيق املبكر على �أن يتم �أي�ض ًا تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية .13
�سوف تقوم املجموعة بعر�ض �إف�صاحات �إ�ضافية عندما يبد�أ �سريان هذه التعديالت.

� 3-2أ�سا�س التجميع
تتكون البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للبنك و�شركاته التابعة كما يف  31دي�سمرب  .2013يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة التابعة ،لنف�س ال�سنة املالية للبنك
با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة لتلك التي يطبقها البنك .ت�سيطر املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر بها فقط يف حالة:
• ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر بها (احلقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها احلالية على توجيه �أن�شطة ال�شركة امل�ستثمر بها)؛
• التعر�ض للمخاطر �أو احلقوق يف العائدات املتغرية من م�شاركته يف ال�شركة امل�ستثمر بها؛
• قدرة املجموعة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر بها للت�أثري على مبلغ العائدات.
عندما تكون ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر بها �أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو احلقوق املماثلة يف ال�شركة امل�ستثمر بها ،وتراعي املجموعة كافة احلقائق
والظروف عند تقييم �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر بها،
تقوم املجموعة ب�إعادة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر بها يف حالة �أ�شارت احلقائق والظروف �إىل وجود تغيريات يف عوامل ال�سيطرة .يبد�أ جتميع �شركة
تابعة عندما حتوز املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،ويتوقف التجميع عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة .يتم �إدراج ت�سجيل املوجودات
واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات التي يتم اكت�سابها او ا�ستبعادها لل�شركة التابعة خالل ال�سنة �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر وبيان الإيرادات ال�شاملة الأخرى
اعتبارا من تاريخ �سيطرة املجموعة على ال�شركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة.
يتم توزيع الأرباح �أو اخل�سائر وكل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى على م�ساهمي ال�شركة الأم واحل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى لو �أدت �إىل ر�صيد عجز .يتم عند
التجميع ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت فيما بني املجموعة و�أية �أرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من املعامالت وتوزيعات الأرباح بالكامل
يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،مع عدم فقد ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.

 4-2ا�ستخدام الأحكام والتقديرات
يتعني على الإدارة عند �إعداد البيانات املالية املجمعة �أن تقوم بو�ضع تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات املالية والإف�صاح عن
االلتزامات و املطلوبات املحتملة .هذه التقديرات واالفرتا�ضات ت�ؤثر �أي�ض ًا على الإيرادات وامل�صروفات واملخ�ص�صات الناجتة وكذلك التغريات يف القيمة العادلة
املدرجة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
يتم و�ضع �أحكام يف ت�صنيف الأدوات املالية ا�ستناد ًا �إىل نية الإدارة عند حيازة املوجودات املالية �سواء كان يجب ت�صنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
�أو اخل�سائر� ،أو متاحة للبيع .عند و�ضع هذه الأحكام تراعي املجموعة الغر�ض الأ�سا�سي حليازة الأ�صل والطريقة التي تنوي بها �إدارة الأ�صل ورفع تقارير ب�ش�أن �أدائه.
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 4-2ا�ستخدام الأحكام والتقديرات (تتمة)

كما حتدد هذه الأحكام ما �إذا كانت الأدوات املالية يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة و�إذا كانت التغريات يف القيمة العادلة للأدوات يتم �إدراجها
يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع �أو يف حقوق امللكية مبا�شر ًة .كما يتم و�ضع الأحكام عند حتديد الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أ�صل مايل .تقوم املجموعة
مبعاملة اال�ستثمارات املتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض حاد �أو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها �أو عندما يكون هناك
دليل مو�ضوعي �آخر بوجود انخفا�ض يف القيمة� .إن عملية حتديد االنخفا�ض “ احلاد “ �أو “املتوا�صل” تتطلب �أحكام �أ�سا�سية ت�ستند �إىل عوامل التقييم مبا فيها القطاع
وظروف ال�سوق والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم.
وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املت�ضمنة يف املعايري الدولية للتقارير املالية ،يتعني على الإدارة و�ضع تقديرات وافرتا�ضات قد ت�ؤثر على القيمة الدفرتية ملدينو متويل والأ�سهم
غري امل�سعرة امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع واملوجودات غري امللمو�سة.
يتم عمل التقديرات فيما يتعلق مببلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند قيا�س م�ستوى املخ�ص�صات املطلوبة ملدينو التمويل املتعرثة وكذلك ملخ�ص�صات انخفا�ض 
قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع واملوجودات غري امللمو�سة .يتم القيام بعمل التقديرات كذلك لتحديد الأعمار الإنتاجية للمباين واملمتلكات الأخرى واملعدات والقيمة
العادلة للموجودات املالية وامل�شتقات غري امل�سعرة يف �سوق ن�شط.
�إن تلك التقديرات ت�ستند بال�ضرورة �إىل االفرتا�ضات حول عدة عوامل تت�ضمن اختالف درجات عدم الت�أكد وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إىل تغريات م�ستقبلية
يف تلك املخ�ص�صات.
تقوم املجموعة مبراجعة الطريقة واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية بانتظام لتخفي�ض �أي فروق بني تقديرات اخل�سارة واخل�سارة الفعلية
املتكبدة.
�إن �أي تغريات يف التقديرات واالفرتا�ضات بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات خمتلفة ولكنها معقولة بنف�س الدرجة ميكن �أن ت�ؤثر على القيم الدفرتية ملدينو
التمويل والأدوات غري امل�سعرة امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع واملوجودات غري امللمو�سة لل�سنة.

 5-2الأدوات املالية – الت�صنيف والتحقق وعدم التحقق والقيا�س والقيمة العادلة واملقا�صة
الت�صنيف

طبقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  ،39تقوم املجموعة بت�صنيف �أدواتها املالية “كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر” �أو “قرو�ض 
ومدينون” �أو “ا�ستثمارات متاحة للبيع” �أو “مطلوبات مالية بخالف تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر” .وتقوم الإدارة بتحديد الت�صنيف
املنا�سب لكل �أداة مالية يف تاريخ احليازة.

( )1ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

ميثل هذا البند املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة �أو تلك امل�صنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر عند التحقق املبدئي.
وي�صنف الأ�صل املايل يف هذه الفئة فقط �إذا مت حيازته ب�صورة رئي�سية لغر�ض حتقيق ربح من التقلبات ق�صرية الأجل يف الأ�سعار �أو يف حالة قيام الإدارة بت�صنيفه
�ضمن هذه الفئة بناءا على �إدارة خماطر موثقة �أو �إ�سرتاتيجية ا�ستثمار ويتم رفع تقارير ب�ش�أنها �إىل م�سئويل الإدارة العليا على هذا الأ�سا�س .ي�شمل ذلك كافة الأدوات
املالية امل�شتقة بخالف تلك امل�صنفة ك�أدوات حتوط فعالة.
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 5-2الأدوات املالية – الت�صنيف والتحقق وعدم التحقق والقيا�س والقيمة العادلة واملقا�صة (تتمة)
الت�صنيف (تتمة)
( )2قرو�ض ومدينون

متثل القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو قابلة التحديد ال يتم ت�سعريها يف �سوق ن�شط .يتم ت�صنيف النقد والأر�صدة لدى البنوك
والودائع لدى بنك الكويت املركزي والودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى؛ ومدينو التمويل وبع�ض املوجودات الأخرى �ضمن “قرو�ض ومدينون”.

ويف �إطار التحول �إىل بنك �إ�سالمي ،يقوم البنك بتقدمي املنتجات واخلدمات التي تتفق مع تعليمات ال�شريعة الإ�سالمية مثل املرابحة وامل�ساومة والوكالة و الإجارة.
�إن املرابحة هي عقد بيع ب�ضائع وعقارات وبع�ض املوجودات الأخرى للعمالء ب�سعر التكلفة م�ضاف ًا �إليها معدل ربح متفق عليه بحيث يقوم البائع ب�إفادة امل�شرتي بتكلفة
املنتج امل�شرتى ومبلغ الربح.
�إن امل�ساومة هي اتفاقية يتم بناءا عليها التفاو�ض بني البائع وامل�شرتي و ال يتم الك�شف عن التكلفة �أو �سعر الطلب.
�إن الوكالة هي اتفاقية تقوم مبوجبها املجموعة بتقدمي مبلغ من املال �إىل عميل مبوجب ترتيبات وكالة ،ويقوم هذا العميل با�ستثمار هذا املبلغ وفق ًا ل�شروط حمددة
مقابل �أتعاب .ويلتزم الوكيل ب�سداد املبلغ يف حالة التع�سر �أو الإهمال �أو الإخالل ب�أي من بنود و �شروط الوكالة.
�إن الإجارة هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك (امل�ؤجر) ب�شراء �أو �إن�شاء �أ�صل للت�أجري ،بنا ًء على طلب العميل (امل�ست�أجر) ا�ستنادا �إىل وعد منه با�ستئجار الأ�صل ملدة
معلومة ومقابل �أق�ساط �إيجار حمددة .وقد تنتهي الإجارة بتملك الأ�صل للم�ست�أجر.

( )3ا�ستثمارات متاحة للبيع

متثل اال�ستثمارات املتاحة للبيع موجودات مالية م�صنفة كـ “متاحة للبيع” �أو املوجودات املالية غري امل�صنفة “بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر” و“قرو�ض 
و مدينون” و“حمتفظ به لال�ستحقاق”.

( )4املطلوبات املالية خالف تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

املطلوبات املالية التي ال يتم االحتفاظ بها لغر�ض املتاجرة يتم ت�صنيفها كـ “مطلوبات غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر”� .إن الودائع
من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى وودائع العمالء وبع�ض املطلوبات الأخرى يتم ت�صنيفها كـ”مطلوبات مالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
�أو اخل�سائر”.
تت�ضمن املطلوبات املالية ح�سابات املودعني النا�شئة عن عقود املرابحة و امل�ضاربة والوكالة.

التحقق وعدم التحقق

يتم حتقق الأ�صل املايل �أو االلتزام املايل عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية للأداة� .إن جميع امل�شرتيات واملبيعات “بالطرق االعتيادية”
للموجودات املالية يتم ت�سجيلها على �أ�سا�س تاريخ ال�سداد� ،أي تاريخ قيام املجموعة با�ستالم �أو ت�سليم الأ�صل .ت�سجل التغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ
املتاجرة وتاريخ ال�سداد يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع �أو يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع وفق ًا لل�سيا�سة املطبقة على الأداة
ذات ال�صلة� .إن امل�شرتيات �أو املبيعات بالطرق االعتيادية هي م�شرتيات �أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل �إطار زمني يتم حتديده
عموم ًا بالنظم �أو بالعرف ال�سائد يف الأ�سواق.
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 5-2الأدوات املالية – الت�صنيف والتحقق وعدم التحقق والقيا�س والقيمة العادلة واملقا�صة (تتمة)
التحقق وعدم التحقق (تتمة)
يتم ا�ستبعاد �أ�صل مايل (كليا �أو جزئيا) عندما )1( :تنتهي احلقوق التعاقدية يف ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات �أو ( )2عندما حتتفظ املجموعة بحقها يف
ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية و لكن تتحمل املجموعة التزام بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخري مادي �إىل طرف مقابل مبوجب ترتيب “القب�ض 
والدفع” �أو ( )3عندما تقوم املجموعة بتحويل حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات عن طريق�( :أ) �أن تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا
الهامة للأ�صل �أو (ب) �أن ال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة للأ�صل ولكن فقدت ال�سيطرة على الأ�صل .عندما تقوم املجموعة بتحويل
حقوقها يف التدفقات النقدية من الأ�صل ومل تقم بتحويل �أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة الأ�صل �أو مل تفقد ال�سيطرة على الأ�صل ،يتم ت�سجيل الأ�صل مبقدار
ا�ستمرار املجموعة يف االحتفاظ بالأ�صل.
يتم ا�ستبعاد االلتزام املايل عند الإعفاء من االلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �صالحيته .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط
خمتلفة ب�شكل كبري� ،أو بتعديل �شروط االلتزام احلايل ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل �أو التعديل كا�ستبعاد لاللتزام الأ�صلي وحتقق لاللتزام اجلديد ،ويدرج
الفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.

القيا�س

يتم قيا�س كافة املوجودات واملطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع م�ضافا لها تكاليف املعاملة با�ستثناء املوجودات املالية امل�صنفة كـ “ا�ستثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر” .ت�سجل تكاليف املعامالت اخلا�صة باملوجودات املالية امل�صنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.

الحقا لإعادة القيا�س يتم قيا�س و�إدراج املوجودات املالية امل�صنفة كـ”ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر” بالقيمة العادلة ويتم �إثبات الأرباح/
اخل�سائر املحققة وغري املحققة والناجتة من التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .ويتم �إدراج “ قرو�ض و مدينون “ بالتكلفة املطف�أة
با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي ناق�صا �أي خم�ص�ص لالنخفا�ض يف القيمة .بالن�سبة للموجودات امل�صنفة كـ “ا�ستثمارات متاحة للبيع” فيتم الحقا قيا�سها
و�إدراجها بالقيمة العادلة ،حتى يتم بيع اال�ستثمار �أو الت�صرف فيه ب�أي �شكل �أخر �أو انخفا�ض قيمته .ويف هذه احلالة ،يتم حتويل الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة واملعرتف
بها �سابق ًا �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع لل�سنة.
يتم �إدراج “املطلوبات املالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر “ بالتكلفة املطف�أة.

القيمة العادلة

�إن القيمة العادلة هي ال�سعر الذي ميكن مقابله بيع �أ�صل �أو ت�سوية التزام يف معاملة ب�شروط جتارية بحتة بني امل�شاركني بال�سوق يف تاريخ القيا�س .يتم قيا�س القيمة
العادلة بناءا على افرتا�ض �أن معاملة بيع �أ�صل �أو ت�سوية التزام تتم يف:
• �سوق رئي�سي للأ�صل �أو االلتزام� ،أو
• �أف�ضل الأ�سواق املتاحة للأ�صل �أو االلتزام يف حالة غياب �سوق رئي�سي.

يجب �أن تتمكن املجموعة من الو�صول �إىل ال�سوق الرئي�سي �أو �أف�ضل الأ�سواق املتاحة.
تتحدد القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام بناء على االفرتا�ضات امل�ستخدمة من قبل امل�شاركني بال�سوق و القائمة على ا�ستهداف �أعلى املنافع االقت�صادية لهم عند حتديد
�سعر الأ�صل �أو االلتزام.
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 5-2الأدوات املالية – الت�صنيف والتحقق وعدم التحقق والقيا�س والقيمة العادلة واملقا�صة (تتمة)
القيمة العادلة (تتمة)
�إن قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية ي�أخذ يف االعتبار قدرة امل�شاركني يف ال�سوق على توليد منافع اقت�صادية من خالل ا�ستخدام الأ�صل اال�ستخدام الأمثل
�أو بيعه �إىل م�شارك �آخر ي�ستخدم الأ�صل اال�ستخدام الأمثل.
ت�ستخدم املجموعة �أ�ساليب التقييم املنا�سبة للظروف املحيطة والتي تتوافر ب�ش�أنها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وتعظيم اال�ستفادة من املدخالت املالحظة ذات
ال�صلة وتقلي�ص ا�ستخدام املدخالت غري قابلة للمالحظة.
يتم ا�ستخدام اجلدول الهرمي لتوزيع جميع املوجودات واملطلوبات املقا�سة بالقيمة العادلة او املف�صح عنها يف البيانات املالية امل�شار �إليه الحقا وبناءا على اقل م�ستوى
من املدخالت الهامة لقيا�س القيمة العادلة على النحو التايل:
• امل�ستوى � :1أ�سعار معلنة (غري معدلة) يف ال�سوق الن�شط ملوجودات �أو مطلوبات حمددة
• امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم (احلد الأدنى من املدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة تكون قابلة للمالحظة� ،إما ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة)
• امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم (احلد الأدنى من املدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة تكون غري قابلة للمالحظة �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة)
يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية امل�سعرة يف �سوق مالية ن�شطة بالرجوع �إىل �سعر ال�سوق املعلن .وت�ستخدم �أ�سعار ال�شراء للموجودات و�أ�سعار البيع للمطلوبات.
كما حتدد القيمة العادلة لال�ستثمارات يف �صناديق �أو وحدات اال�ستثمار �أو �أدوات اال�ستثمار امل�شابهة بناءا على احدث قيمة معرو�ضة للموجودات.
بالن�سبة للأدوات املالية غري امل�سعرة ،حتدد القيمة العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية ال�ستثمار مماثل �أو التدفقات النقدية املخ�صومة �أو مناذج تقييم �أخرى منا�سبة
�أو بالرجوع �إىل عرو�ض الو�سطاء.
بالن�سبة للأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة فان القيمة العادلة لتلك الأدوات يتم تقييمها ا�ستنادا �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة با�ستخدام معدل
العائد ال�سائد يف ال�سوق لأدوات مالية م�شابهة.
بالن�سبة لال�ستثمارات يف �أدوات امللكية حيث ال ميكن تقدير القيمة العادلة ب�صورة معقولة ،يتم �إدراج اال�ستثمار بالتكلفة.
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املالية التي تتحقق وف ًقا للقيمة العادلة على �أ�سا�س متكرر ،حتدد املجموعة ما �إذا كانت هناك حتويالت قد حدثت بني امل�ستويات يف اجلدول
الهرمي عن طريق �إعادة تقييم الت�صنيف (ا�ستنادًا �إىل مدخالت �أدنى امل�ستويات التي تعترب جوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة تقارير مالية.
لغر�ض �إف�صاحات القيمة العادلة ،قامت املجموعة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات بناءا على طبيعة و�سمات الأ�صل �أو االلتزام واملخاطر املرتبطة به وم�ستوى
القيمة العادلة وفقا للجدول الهرمي امل�شار �إليه �سابقا.

املقا�صة
تتم املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم �إدراج �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط عند وجود حق قانوين ملزم ب�إجراء املقا�صة على املبالغ امل�سجلة
وتنوي املجموعة ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف.

www.ahliunited.com
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 6-2االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة

تتحقق االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة مبدئيا يف بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة (مت�ضمنة تكلفة املعاملة) وتقا�س الحقا بالقيمة العادلة.
تدخل املجموعة� ،ضمن �أعمالها العادية ،يف �أنواع خمتلفة من املعامالت تت�ضمن الأدوات املالية الإ�سالمية املتمثلة يف اتفاقيات عمالت �أجنبية �آجلة (الوعد) بغر�ض 
التحوط ملقابلة خماطر تقلب �أ�سعار العمالت الأجنبية� .إن الوعد عبارة عن معاملة مالية بني طرفني حيث تعتمد املدفوعات على التغريات يف �أ�سعار �أداة مالية حمددة
واحدة �أو �أكرث �أو �سعر االتفاق �أو م�ؤ�شر الأ�سعار وذلك وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�إن القيمة اال�سمية ،م�سجلة �إجمالي ًا ،هي مبلغ الأ�صل املتعلق بالوعد وهو الأ�سا�س الذي تقا�س عليه التغريات يف قيمة تلك املعاملة .ت�شري القيمة اال�سمية �إىل حجم
املعامالت القائمة بنهاية ال�سنة وهي ال تعترب م�ؤ�شر ًا ملخاطر ال�سوق �أو خماطر االئتمان.
لأغرا�ض حما�سبة التغطية ،ت�صنف معامالت التغطية ب�صفتها معامالت تغطية التدفقات النقدية التي توفر تغطية من التنوع يف التدفقات النقدية التي �إما �أن تن�سب
�إىل خماطرة معينة ترتبط مبوجودات �أو مطلوبات حمققة �أو مبعاملة متوقعة �أو خماطر العمالت الأجنبية �ضمن التزام تام غري حمقق.
يف بداية عالقة التغطية ،تقوم املجموعة ب�إجراء ت�صنيف ر�سمي وتوثيق عالقة التغطية التي تنوي تطبيق حما�سبة التغطية عليها بالإ�ضافة �إىل �أهداف �إدارة املخاطر
و�إ�سرتاتيجية تنفيذ التغطية .يت�ضمن التوثيق حتديد �أداة التغطية وبند �أو معاملة التغطية وطبيعة املخاطر التي يتم تغطيتها و�أ�سلوب املجموعة يف تقييم فعالية التغري يف
القيمة العادلة لأداة التغطية من حيث مقا�صة التعر�ض للتغريات يف القيمة العادلة لبند التغطية �أو التدفقات النقدية اخلا�صة باملخاطر اخلا�ضعة للتغطية .من املتوقع
�أن تكون معامالت التغطية هذه عالية الفعالية من حيث مقا�صة التغريات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية للت�أكد من
ارتفاع معدل فعاليتها خالل فرتات التقارير املالية التي ت�شهد معامالت التغطية.
بالن�سبة لالتفاقيات امل�صنفة لتغطية التدفقات النقدية ،يتحقق اجلزء الفعال من الأرباح �أو اخل�سائر على �أداة التغطية مبا�شرة ك�إيرادات �شاملة �أخرى يف احتياطي
تغطية التدفقات النقدية ،بينما يدرج �أي جزء غري فعال على الفور يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
يتم حتويل املبالغ امل�سجلة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع عندما ت�ؤثر معاملة التغطية على الأرباح �أو اخل�سائر مثل حالة حتقق
الإيرادات �أو امل�صروفات املالية للتغطية �أو عند حدوث معاملة البيع امل�ستقبلية .يف حالة تغطية تكاليف املوجودات واملطلوبات املالية ،يتم حتويل املبالغ املحققة �ضمن
الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إىل القيمة الدفرتية املبدئية للأ�صل �أو االلتزام غري املايل.
�إذا �أ�صبحت املعاملة املتوقعة �أو االلتزام النهائي غري متوقعة احلدوث ،يتم حتويل الأرباح �أو اخل�سائر امل�سجلة �سابق ًا يف احتياطي القيمة العادلة �إىل بيان الأرباح �أو
اخل�سائر املجمع .يف حالة انتهاء �أداة التغطية �أو بيعها �أو �إنها�ؤها �أو ممار�ستها دون ا�ستبدال �أو جتديد �أو يف حالة �إلغاء ت�صنيفها ك�أداة تغطية ،تظل �أي �أرباح �أو خ�سائر
مرتاكمة م�سجلة �سابق ًا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى حتى ت�ؤثر املعاملة املتوقعة �أو االلتزام النهائي على بيان الأرباح �أو اخل�سائر.

 7-2ال�ضمانات املالية
متنح املجموعة يف �سياق �أعمالها املعتاد �ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد وال�ضمانات والقبوالت.
يتم �إدراج ال�ضمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة مبدئي ًا بالقيمة العادلة التي متثل اجلزء املح�صل �ضمن املطلوبات الأخرى .يتم �إطفاء الق�سط املح�صل يف بيان
الأرباح �أو اخل�سائر املجمع على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى عمر ال�ضمان .بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س املطلوبات اخلا�صة باملجموعة مبوجب ال�ضمان وفق ًا
للق�سط املطف�أ املح�صل و�أف�ضل تقدير ل�صايف التدفقات النقدية املطلوبة ل�سداد �أي التزام مايل ينتج عن هذا ال�ضمان� ،أيهما �أكرب.
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 8-2انخفا�ض قيمة املوجودات املالية

يف تاريخ كل بيان مركز مايل ،تقوم املجموعة بعمل تقييم لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية.
تنخف�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية فقط �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة نتيجة وقوع حدث �أو �أحداث بعد التحقق املبدئي
للأ�صل و�أن حدث اخل�سارة له ت�أثري على التدفقات النقدية املقدرة للأ�صل املايل �أو جمموعة املوجودات املالية التي ميكن قيا�سها ب�صورة موثوق منها .يف حالة وجود
هذا الدليل ،يتم تخفي�ض الأ�صل �أو جمموعة املوجودات املالية �إىل قيمتها املمكن ا�سرتدادها .يتم حتديد القيمة املمكن ا�سرتدادها للأداة املالية ذات العائد ا�ستناد ًا
�إىل �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة وفق ًا ملعدل العائد الأ�صلي؛ ويتم حتديد القيمة املمكن ا�سرتدادها لأدوات امللكية بالرجوع �إىل �أ�سعار
ال�سوق �أو مناذج تقييم مالئمة .بالن�سبة للأدوات ذات العائد املتغري ،ف�إن �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم خ�صمها وفق ًا ملعدل العائد احلايل
املحدد وفق ًا للعقد.
يتم خف�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ويتم ت�سجيل مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
تقوم املجموعة بتقدير ما �إذا كان هناك وجود دليل مو�ضوعي لوجود انخفا�ض يف القيمة لكل متويل جوهري منف�ص ًال على �أ�سا�س فردي� ،أو على �أ�سا�س جممع ملعامالت
التمويل الأخرى .تتمثل املعايري الرئي�سية التي ت�ستعني بها املجموعة لتحديد مدى وجود دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة يف :ت�أخر �سداد املبلغ الأ�سا�سي �أو العائد
ملدة تتجاوز  90يوم ًا؛ ووجود �أية �صعوبات معروفة تواجه التدفقات النقدية مبا يف ذلك ا�ستمرار الطرف املقابل يف تنفيذ خطة العمل؛ وانخفا�ض الت�صنيف االئتماين
له ،وخمالفة بنود العقد الأ�صلية ،وقدرة الطرف املقابل على حت�سني الأداء عند ظهور �أية �صعوبة مالية؛ وتدهور قيمة ال�ضمان ،والإفال�س وغريها من عمليات �إعادة
الهيكلة؛ �إىل جانب الأ�سباب االقت�صادية �أو القانونية .يتم تقييم خ�سائر انخفا�ض القيمة يف تاريخ كل بيانات مالية ،ما مل تتطلب الظروف غري املتوقعة املزيد من
�أعمال التقييم.
لأغرا�ض تقييم ال�ضمانات املالية وخطابات االعتماد و �إن�شاء املخ�ص�صات ،تتبع �أ�ساليب مماثلة لتلك املتبعة ملديني التمويل.
يتم �شطب مديني متويل بالإ�ضافة �إىل املخ�ص�ص املتعلق بها يف حالة تقدير واقعي لعدم ال�سرتدادها يف امل�ستقبل وحتقق جميع ال�ضمانات �أو حتويلها �إىل املجموعة� .إذا مت يف
ال�سنة الالحقة زيادة �أو انخفا�ض خ�سائر انخفا�ض القيمة املقدرة نتيجة حدث وقع بعد حتقق االنخفا�ض يف القيمة ،يتم زيادة �أو خف�ض خ�سائر انخفا�ض القيمة املحققة من
خالل تعديل ح�ساب املخ�ص�ص .يف حالة ا�سرتداد ال�شطب الحق ًا يتم �إدراج اال�سرتداد خلف�ض “خم�ص�ص انخفا�ض القيمة” يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
وبالن�سبة لأدوات امللكية امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ،ال يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع ويتم ت�سجيل �أي زيادة يف
القيمة العادلة الحق ًا بعد حتقق خ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة املجمع .و فيما يتعلق بال�صكوك امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة
للبيع ف�إنه يف حالة زيادة القيمة العادلة لهذه الأدوات ،يف �سنة الحقة ،مع �إمكانية ربط هذه الزيادة ب�صورة مو�ضوعية بحدث وقع بعد حتقق خ�سارة انخفا�ض القيمة يف
بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع ،يتم عك�س خ�سارة انخفا�ض القيمة من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.

املخ�ص�ص العام
وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم احت�ساب احلد الأدنى للمخ�ص�صات العامة على كافة الت�سهيالت االئتمانية ال�سارية (بال�صايف بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات
ال�ضمانات) التي مل يتم تكوين خم�ص�ص حمدد لها .يف مار�س � ،2007أ�صدر بنك الكويت املركزي تعميم ًا ب�ش�أن تعديل �أ�سا�س اتخاذ احلد الأدنى للمخ�ص�صات العامة
على الت�سهيالت لتغيري املعدل من � %2إىل  %1للت�سهيالت النقدية و  %0.5للت�سهيالت غري النقدية .وقد مت تطبيق املعدالت املطلوبة اعتبار ًا من  1يناير  2007على �صايف
الزيادة يف الت�سهيالت ،بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات ال�ضمانات خالل فرتة التقرير.
�إن احلد الأدنى من املخ�ص�ص العام الذي يزيد عن املعدل احلايل بن�سبة  %1للت�سهيالت النقدية وبن�سبة  %0.5للت�سهيالت غري النقدية يتم االحتفاظ به كمخ�ص�ص 
عام حتى �صدور تعليمات �أخرى من قبل بنك الكويت املركزي.
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 9-2مدينو متويل معاد التفاو�ض عليهم

ت�سعى املجموعة �إىل �إعادة هيكلة �أر�صدة مدينو التمويل املت�أخرة يف ال�سداد ،متى كان ذلك منا�سب ًا .قد يت�ضمن ذلك مد ترتيبات ال�سداد واالتفاق على �شروط متويل
جديدة مبا يف ذلك تعزيز و�ضع ال�ضمان .وتتوىل الإدارة با�ستمرار مراجعة �أر�صدة مديني التمويل و القرو�ض التي �أعيد التفاو�ض ب�ش�أنها� ،إن وجدت ،ل�ضمان االلتزام
بكافة املعايري والتحقق من قدرة الطرف املقابل على �سداد الدفعات امل�ستقبلية .فور االنتهاء من �إعادة التفاو�ض حول �شروط التمويل ،ف�إن الت�سهيالت ال تعترب مت�أخرة
الدفع وال منخف�ضة القيمة.

 10-2ا�ستثمار يف �شركة زميلة
يتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف �شركتها الزميلة وفق ًا لطريقة حقوق امللكية� .إن ال�شركة الزميلة هي املن�ش�أة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا مادي ًا.
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،ي�سجل اال�ستثمار يف ال�شركة زميلة يف بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائد ًا تغريات ما بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات
ال�شركة الزميلة .تدرج ال�شهرة املتعلقة ب�شركة زميلة �ضمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم �إطفا�ؤها �أو اختبارها ب�شكل منف�صل لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة.
يعك�س بيان الأرباح او اخل�سائر املجمع ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات ال�شركة الزميلة .عند وجود تغري م�سجل مبا�شر ًة يف �إيرادات �شاملة �أخرى لل�شركة الزميلة،
تقوم املجموعة ب�إدراج ح�صتها يف �أي تغريات ،متى �أمكن ذلك ،والإف�صاح عنها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل املجمع .يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر غري
املحققة الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�شركة الزميلة مبقدار ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.
تدرج ح�صة املجموعة من �أرباح ال�شركة الزميلة يف مقدمة بيان الأرباح او اخل�سائر املجمع.
يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة يف نف�س تاريخ التقارير املالية للمجموعة .عند ال�ضرورة ،يتم القيام بتعديالت لتتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة مع
تلك التي ت�ستخدمها املجموعة.
عند فقدان الت�أثري املادي على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل �أي ا�ستثمار متبقي بقيمته العادلة .يتم �إدراج �أي فرق بني القيمة الدفرتية لل�شركة
الزميلة عند فقدان الت�أثري املادي والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي واملتح�صالت من البيع يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.

 11-2ا�ستثمارات عقارية
يتم ت�صنيف الأرا�ضي واملباين املحتفظ بها لغر�ض  زيادة قيمتها الر�أ�سمالية �أو لتحقيق �إيرادات طويلة الأجل من ت�أجريها وال  يتم �شغلها من قبل املجموعة
كا�ستثمارات عقارية.
يتم قيا�س اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم (ا�ستناد ًا �إىل العمر الإنتاجي املقدر ب�أربعني �سنة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت) واالنخفا�ض 
املرتاكم يف القيمة.
يتم حتقق �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة من ا�ستبعاد �أو بيع ا�ستثمار عقاري يف بيان الأرباح او اخل�سائر املجمع للفرتة التي مت فيها اال�ستبعاد �أو عند �إمتام البيع.
يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية من قبل مقيمني يت�سمون بامل�ؤهالت املهنية املعتمدة واملعرفة باملوقع ،ونوع العقار املطلوب تقييمه.

 12-2ممتلكات ومعدات
تدرج الأر�ض ملك حر مبدئي ًا بالتكلفة وال يتم ا�ستهالكها .بعد الت�سجيل املبدئي يتم �إدراج الأر�ض ملك حر باملبلغ املعاد تقييمه والذي ميثل القيمة العادلة يف تاريخ
�إعادة التقييم .يتم �إعادة التقييم ب�صورة منتظمة من قبل مقيمي عقارات مهنيني .يتم ت�سجيل فائ�ض �أو عجز �إعادة التقييم يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات
ال�شاملة املجمع �إىل احلد الذي ال يزيد معه العجز على الفائ�ض امل�سجل �سابق ًا .يتم �إدراج اجلزء من عجز �إعادة التقييم الذي يزيد على فائ�ض �إعادة التقييم امل�سجل
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 12-2ممتلكات ومعدات (تتمة)

�سابق ًا يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .يتم ت�سجيل الزيادة يف �إعادة التقييم �إىل احلد امل�سجل �سابق ًا كعجز �إعادة تقييم يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع .عند
اال�ستبعاد ف�إن احتياطي �إعادة التقييم املتعلق بالأر�ض ملك حر املباعة يتم حتويله �إىل الأرباح املحتجزة.
تدرج املمتلكات واملباين واملعدات الأخرى بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة �إن وجدت .يحت�سب اال�ستهالك على املمتلكات واملباين
واملعدات الأخرى على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية لتلك املوجودات.
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لغر�ض احت�ساب اال�ستهالك هي كما يلي :
مباين
ممتلكات ومعدات �أخرى

من � 40إىل � 45سنة
من � 2إىل � 5سنوات

 13-2انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتقييم ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن �أ�صل ما قد تنخف�ض قيمته� .إذا ما ظهر مثل ذلك امل�ؤ�شر �أو �إذا دعت ال�ضرورة �إىل
�إجراء اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي للأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املقدر املمكن ا�سرتداده لهذا الأ�صل� .إن املبلغ املمكن ا�سرتداده للأ�صل هو القيمة العادلة
منتجا لتدفقات نقدية م�ستقلة
للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد ناق�ص ًا التكاليف حتى البيع �أو القيمة �أثناء اال�ستخدام� ،أيهما �أكرب ،وحتدد لكل �أ�صل فردي ما مل يكن الأ�صل ً
ب�شكل كبري عن تلك التي تنتجها املوجودات �أو جمموعات املوجودات الأخرى؛ ويف هذه احلالة يتم تقييم املبلغ املمكن ا�سرتداده كجزء من وحدة �إنتاج النقد التي ينتمي
لها الأ�صل .عندما تزيد القيمة الدفرتية لأ�صل ما �أو وحدة �إنتاج النقد عن املبلغ املمكن ا�سرتداده ،يعترب الأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد قد انخف�ضت قيمتها وتخف�ض �إىل
قيمتها املمكن ا�سرتدادها .عند تقييم القيمة �أثناء اال�ستخدام ،تخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س تقييمات
ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر املحددة للأ�صل (وحدة �إنتاج النقد) .وي�ستخدم منوذج تقييم منا�سب عند حتديد القيمة العادلة ناق�ص ًا التكاليف
حتى البيع .كما يتم ت�أييد هذه العمليات احل�سابية مب�ؤ�شرات القيمة العادلة املتاحة.

� 14-2أ�سهم خزينة
تتكون �أ�سهم اخلزينة من الأ�سهم التي قام البنك ب�إ�صدارها و�إعادة حيازتها بوا�سطة املجموعة ومل يعاد �إ�صدارها �أو �إلغا�ؤها .يتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة
با�ستخدام طريقة التكلفة ووفق ًا لهذه الطريقة ،تحُ مل تكلفة املتو�سط املرجح للأ�سهم املعاد حيازتها �إىل ح�ساب مقابل �ضمن حقوق امللكية .عند �إعادة �إ�صدار �أ�سهم
اخلزينة ،ت�ضاف الأرباح �إىل ح�ساب م�ستقل �ضمن حقوق امللكية "احتياطي �أ�سهم اخلزينة" وهو احتياطي ال ميكن توزيعه.
حتمل �أية خ�سائر حمققة على نف�س احل�ساب مبا يتنا�سب مع حد الر�صيد الدائن يف هذا احل�ساب .حتمل �أية خ�سائر �إ�ضافية �أو ًال على الأرباح املحتجزة ثم على
االحتياطي العام واالحتياطي القانوين .يتم ا�ستخدام الأرباح املحققة الحق ًا من بيع �أ�سهم اخلزينة �أو ًال يف مقا�صة �أية خ�سائر م�سجلة �سابق ًا وفق ًا لرتتيب االحتياطيات
وح�ساب احتياطي �أ�سهم اخلزينة والأرباح املحتجزة .ال يتم توزيع �أي �أرباح نقدية على هذه الأ�سهم� .إن �إ�صدار �أ�سهم املنحة يزيد من عدد �أ�سهم اخلزينة ن�سبي ًا
ويخف�ض متو�سط التكلفة لكل �سهم دون �أن ي�ؤثر على �إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.

 15-2النقد والنقد املعادل
ي�شتمل النقد والنقد املعادل على نقد و�أر�صدة لدى بنك الكويت املركزي وودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى ت�ستحق خالل �سبعة �أيام.
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 16-2حتقق الإيرادات

تتحقق الإيرادات عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع اقت�صادية للمجموعة وميكن قيا�س الإيرادات ب�شكل موثوق به .كما يجب �أن تتوافر �شروط التحقق املحددة
التالية قبل حتقق الإيرادات.

(� )1إيرادات متويل

بالن�سبة لكافة الأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة واملوجودات املالية ذات الأرباح امل�صنفة كمتاحة للبيع فان �إيرادات التمويل يتم ت�سجيلها با�ستخدام
معدل العائد الفعلي وهو املعدل الذي يخ�صم النقدية امل�ستقبلية املقدرة �أو امل�ستلمة من خالل العمر املتوقع للأداة املالية �أو فرتة �أقل ،وفق ال�ضرورة� ،إىل �صايف القيمة
الدفرتية للموجودات املالية .ي�أخذ هذا االحت�ساب يف االعتبار البنود التعاقدية للأداة املالية (مثل خيارات الدفع املقدم) ويت�ضمن �أية �أتعاب �أو تكاليف �إ�ضافية متعلقة
مبا�شرة بالأداة املالية ومتثل جزء ًا ال يتجز�أ من معدل العائد الفعلي ولي�س خ�سائر االئتمان امل�ستقبلية.
عندما يتم تخفي�ض قيمة �أداة مالية م�صنفة كـ “قرو�ض و مدينون” �إىل قيمتها املمكن ا�سرتدادها املقدرة ،يتم بعد ذلك حتقق الإيرادات على اجلزء الذي مل تنخف�ض 
قيمته ا�ستناد ًا �إىل معدل الربح الفعلي الأ�صلي الذي مت ا�ستخدامه خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س القيمة املمكن ا�سرتدادها.

(� )2إيرادات الأتعاب والعموالت

حت�صل املجموعة على �إيرادات الأتعاب والعموالت من جمموعة من اخلدمات املتنوعة التي يقوم بتقدميها للعمالء.

ميكن تق�سيم �إيرادات الأتعاب �إىل الفئتني التاليتني:
�إيرادات الأتعاب املحققة من خدمات مقدمة على مدى فرتة زمنية حمددة و يتم ا�ستحقاقها على مدى تلك الفرتة.
�إيرادات الأتعاب الناجتة من التفاو�ض �أو امل�شاركة يف املفاو�ضات ملعامالت طرف ثالث تتحقق عند �إمتام املعاملة .تتحقق الأتعاب �أو مكونات الأتعاب املرتبطة ب�شرط
معني بعد ا�ستيفاء ذلك ال�شرط.

( )3تتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم هذه الأرباح.
( )4تتحقق �إيرادات الت�أجري على �أ�سا�س اال�ستحقاق.
 17-2خم�ص�صات
ت�سجل املخ�ص�صات عندما يكون من املحتمل وجود حاجة �إىل تدفق املوارد االقت�صادية خارج املجموعة نتيجة لأحداث وقعت يف املا�ضي من �أجل �سداد التزام حايل �أو
قانوين �أو ا�ستداليل ويكون بالإمكان تقدير املبلغ ب�شكل موثوق منه.

 18-2العمالت الأجنبية
يتم قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعامالت .و يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية القائمة يف نهاية ال�سنة
�إىل الدينار الكويتي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ بيان املركز املايل .وتدرج �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن عملية التحويل �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.
�إن البنود غري النقدية بالعمالت الأجنبية التي تقا�س بالتكلفة التاريخية يتم حتويلها با�ستخدام معدالت التحويل كما يف تواريخ املعامالت املبدئية .يتم قيد فروق
التحويل على اال�ستثمارات غري النقدية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر كجزء من القيمة العادلة للأرباح �أو اخل�سائر يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر
املجمع بينما يتم �إدراج الفروق اخلا�صة باملوجودات غري النقدية املتاحة للبيع يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع �إال �إذا كانت جزء من
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 18-2العمالت الأجنبية (تتمة)

�إ�سرتاتيجية تغطية فعالة ،وذلك با�ستخدام �أ�سعار العمالت الأجنبية عند حتديد القيمة العادلة.
�إن فروق التحويل الناجتة عن جتميع ال�شركات التابعة تدرج يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى املجمع.

 19-2املعلومات القطاعية
يتم التقرير عن قطاعات الت�شغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية املقدمة �إىل �صانع القرار الت�شغيلي الرئي�سي.

 20-2املوجودات وااللتزامات املحتملة
ال يتم حتقق املوجودات املحتملة يف البيانات املالية املجمعة ولكن يتم الإف�صاح عنها عندما يكون تدفق املنافع االقت�صادية امرا حمتمال.
ال يتم حتقق االلتزامات املحتملة يف البيانات املالية املجمعة ولكن يتم الإف�صاح عنها ما مل يكن احتمال تدفق املوارد خارج املجموعة املت�ضمنة منفعة اقت�صادية �أمرا
م�ستبعدا .يتم تكوين خم�ص�ص للمطلوبات املحتملة يف حالة ما �إذا كان هناك احتمال تدفق للموارد خارج املجموعة.

 21-2املوجودات ب�صفة الأمانة
�إن املوجودات املحتفظ بها ب�صفة �أمانة �أو وكالة ال تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ال تدرج يف هذه البيانات املالية املجمعة.

� -3إيرادات التمويل
تت�ضمن �إيرادات التمويل �إيرادات فوائد حم�صلة عن قرو�ض ممنوحة قبل حتول البنك للعمل وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية مببلغ � 477ألف دينار كويتي (:2012
� 1.051ألف دينار كويتي) ومتثل  )%1.1 :2012( %0.5من �إجمايل �إيرادات التمويل� .إن معاجلة تلك الفوائد تخ�ضع لقرارات هيئة الفتوى و الرقابة ال�شرعية بالبنك.

 -4توزيعات للمودعني
يتم حتديد ن�سبة الربح و التوزيعات للمودعني من قبل جمل�س الإدارة يف البنك بنا ًء على نتائج �أعمال البنك بعد نهاية كل ثالثة �أ�شهر من ال�سنة.

� -5صايف �إيرادات �أتعاب وعموالت
2013
�ألف دينار كويتي
�أتعاب �إدارة اال�ستثمار
�أتعاب وعموالت متعلقة باالئتمان
�أتعاب و�ساطة
�إجمايل �إيرادات الأتعاب والعموالت
م�صروفات �أتعاب وعموالت
�صايف �إيرادات الأتعاب والعموالت

2.100
7.754
2.081
11.935
()1.132
10.803

2012
�ألف دينار كويتي
2.043
7.073
1.147
10.263
()990
9.273
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
 31دي�سمرب 2013

� -6إيرادات �أخرى
2013
�ألف دينار كويتي
�صايف الأرباح (/اخل�سائر) من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح
�إيرادات ا�ستثمارات عقارية
�إيرادات خرى

 -7املخ�ص�ص وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة
مدينو متويل (�إي�ضاح )11
امل�سرتد من مدينو متويل قد مت �شطبهم
ت�سهيالت ائتمانية غري نقدية (�إي�ضاح )11
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أخرى

 -8ال�ضرائب والزكاة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة

 -9ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك (�ألف دينار كويتي)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة (فل�س)
يتم احت�ساب املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة بعد تعديل �أ�سهم اخلزينة كما يلي:
املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم البنك امل�صدرة واملدفوعة
ناق�ص ًا :املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم اخلزينة

1.548
1.100
180
105
2.933
2013
�ألف دينار كويتي
21.130
()3.140
3.537
1.383
356
23.266

()278
620
254
556
1.152
2012
�ألف دينار كويتي
22.403
()6.423
459
396
16.835

2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

396
1.141
453
1.990

370
1.109
401
1.880

2013
42.459
1.171.849.663
36.2

2012
38.539
1.171.849.663
32.9

2013

2012

1.301.554.112
()129.704.449
1.171.849.663

1.301.554.112

بلغت ربحية ال�سهم  36.2فل�س لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012قبل تعديل عدد الأ�سهم ب�أثر رجعي بعد �إ�صدار �أ�سهم املنحة (�إي�ضاح .)19
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2012
�ألف دينار كويتي

()129.704.449

1.171.849.663

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
 31دي�سمرب 2013

 -10نقد و�أر�صدة لدى البنوك
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة ح�سابات جارية لدى البنوك
�أر�صدة لدى بنك الكويت املركزي
مرابحة ق�صرية الأجل و�إيداعات لدى بنوك �أخرى

2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

114.094
156.872
111.132
382.098

58.736
123.970
84.456
267.162

 -11مدينو متويل
يتكون ر�صيد مدينو التمويل من ت�سهيالت متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية تقدم للعمالء يف �صورة عقود متويلية .وعند ال�ضرورة ف�إن مدينو التمويل يتم تغطيتها
ب�ضمانات كافية ملقابلة خماطر االئتمان املتعلقة بها.
يت�ضمن مدينو التمويل قرو�ض و�سلف مرحلة من فرتات �سابقة قبل التحول �إىل بنك �إ�سالمي مببلغ � 17.654ألف دينار كويتي (� 19.562 :2012ألف دينار كويتي)
ومتثل  )%1.1 :2012( %0.8من �صايف مدينو التمويل� .إن البنك ب�صدد حتويل هذه الت�سهيالت لت�صبح متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
�إن احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض قيمة مدينو متويل ح�سب فئة املوجودات املالية هي كما يلي:
متويالت �أفراد
�ألف دينار كويتي

متويالت جتارية
�ألف دينار كويتي

الإجمايل
�ألف دينار كويتي

يف  1يناير 2013
املحمل لل�سنة (�إي�ضاح )7
مبالغ م�شطوبة
يف  31دي�سمرب 2013

16.900
3.246
()10.899
9.247

61.558
17.884
()1.848
77.594

78.458
21.130
()12.747
86.841

يف  1يناير 2012
املحمل على ال�سنة (�إي�ضاح )7
مبالغ م�شطوبة
يف  31دي�سمرب 2012

17.649
3.030
()3.779
16.900

52.136
19.373
()9.951
61.558

69.785
22.403
()13.730
78.458

كما يف  31دي�سمرب  2013بلغ ر�صيد مدينو التمويل املتعرثة والتي مت تعليق حتقيق �إيرادات متويل منها مبلغ � 66.121ألف دينار كويتي (� 48.668 :2012ألف دينار كويتي).
�إن املخ�ص�ص املحدد املكون للت�سهيالت النقدية بلغ �15.392ألف دينار كويتي (� 15.159 :2012ألف دينار كويتي).
�إن م�صروف املخ�ص�ص لل�سنة للت�سهيالت غري النقدية بلغ � 3.537ألف دينار كويتي (� 459 :2012ألف دينار كويتي)� .إن املخ�ص�ص املكون للت�سهيالت غري النقدية
مببلغ � 7.681ألف دينار كويتي (� 4.144 :2012ألف دينار كويتي) يدرج يف املطلوبات الأخرى (�إي�ضاح .)18
تتفق �سيا�سة املجموعة الحت�ساب خم�ص�ص انخفا�ض قيمة مدينو التمويل من كافة النواحي املادية مع متطلبات بنك الكويت املركزي للمخ�ص�صات .ووفق ًا لتعليمات
بنك الكويت املركزي ،مت تكوين خم�ص�ص عام بحد �أدنى  %1للت�سهيالت النقدية و  %0.5للت�سهيالت غري النقدية على كافة الت�سهيالت االئتمانية التي مل يتم احت�ساب
خم�ص�صات حمددة لها (بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات ال�ضمانات).
وفق ًا للمر�سوم رقم  1992/32والقانون رقم  93/41والتعديالت الالحقة له ،قام بنك الكويت املركزي بتمويل خم�ص�صات تتعلق بالقرو�ض املمنوحة قبل الغزو� .إن
�أية ا�سرتدادات من املبالغ التي مت احت�ساب خم�ص�صات لها �سوف ترد �إىل بنك الكويت املركزي وفق ًا للقانون ال�ساري وال تدرج �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع.

www.ahliunited.com

63

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
 31دي�سمرب 2013

 -12ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صكوك
�أ�سهم و�صناديق
– م�سعرة
– غري م�سعرة

2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

17.716

14.277

25.296
26.011
69.023

7.283
27.655
49.215

تت�ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أ�سهم غري م�سعرة مدرجة بالتكلفة مببلغ � 224ألف دينار كويتي (� 474 :2012ألف دينار كويتي).

 -13ا�ستثمار يف �شركة زميلة
متتلك املجموعة ح�صة ملكية بن�سبة  )%30 :2012( %30يف �شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل� ،شركة غري مدرجة مت ت�أ�سي�سها يف اململكة العربية ال�سعودية ،تعمل
يف �أن�شطة اال�ستثمار.
�إن احل�صة يف املوجودات واملطلوبات وااللتزامات املحتملة والنتائج لل�شركة الزميلة لل�سنة املنتهية هي كما يلي:
2013
�ألف دينار كويتي
احل�صة يف بيان املركز املايل لل�شركة الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
�صايف املوجودات
احل�صة يف نتائج ال�شركة الزميلة:
ربح الت�شغيل
ربح ال�سنة

2012
�ألف دينار كويتي

1.839
11.615
()3.373
()173
9.908

2.287
11.672
()2.978
()1.744
9.237

2.278
567

1.967
496

 -14ا�ستثمارات عقارية
تتمثل اال�ستثمارات العقارية يف عقارات قامت املجموعة باقتنائها ومت �إدراجها بالتكلفة� .إن القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية كما يف  31دي�سمرب  2013ال تختلف
ب�صورة مادية عن قيمتها الدفرتية .مت �إعادة تقييم اال�ستثمارات العقارية من قبل مقيم م�ستقل با�ستخدام �أ�سلوب ال�سوق املقارن الذي يعك�س �أ�سعار املعامالت الأخرية
لعقارات مماثلة ولهذا ي�صنف �ضمن امل�ستوي  .2عند تقدير القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية ،ف�إن اال�ستخدام الأف�ضل والأمثل يعد هو اال�ستخدام احلايل لتلك
العقارات .مل يكن هناك تغري يف �أ�سلوب التقييم خالل ال�سنة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
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 -14ا�ستثمارات عقارية (تتمة)
�إن احلركة على اال�ستثمارات العقارية لل�سنة املنتهية هي كما يلي:
2013
�ألف دينار كويتي
كما يف  1يناير
�شراء  /حتويل ا�ستثمارات
بيع ا�ستثمارات
الإهالك املحمل لل�سنة
كما يف  31دي�سمرب

32.176
16.733
()14.895
()108
33.906

2012
�ألف دينار كويتي
2.490
29.883
()197
32.176

 -15ممتلكات ومعدات
تت�ضمن املمتلكات واملعدات ارتفاع �إعادة تقييم �أر�ض ملك حر مببلغ � 1.893ألف دينار كويتي ( :2012انخفا�ض مببلغ � 2.647ألف دينار كويتي) ا�ستناد ًا �إىل تقييم
خرباء م�ستقلني كما يف  31دي�سمرب  .2013مت تقييم الأر�ض امللك احلر من قبل مقيمني م�ستقلني با�ستخدام مدخالت تقييم جوهرية بناءا على بيانات ال�سوق القابلة
للمالحظة ومت ت�صنيفها �ضمن امل�ستوى الثاين يف اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.

 -16موجودات �أخرى و غري ملمو�سة

�إيرادات متويل م�ستحقة
تراخي�ص و�ساطة يف �أ�سواق الأوراق املالية
القيمة العادلة املوجبة لالتفاقيات الإ�سالمية الآجلة (�إي�ضاح )23
�أخرى

2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

7.091
12.500
274
9.877
29.742

7.699
12.500
156
9.621
29.976

يتم ت�صنيف تراخي�ص و�ساطة يف �أ�سواق الأوراق املالية على �أنها موجودات غري ملمو�سة لي�س لها �أعمار حمددة.

 -17ودائع العمالء
تتمثل ح�سابات املودعني يف �إيداعات م�ستلمة من العمالء كح�سابات جارية وح�سابات توفري ا�ستثمارية وح�سابات ا�ستثمارية حمددة املدة .تتكون ح�سابات املودعني من
التايل:
 )1ودائع غري ا�ستثمارية يف �صورة احل�سابات اجلارية .ال ت�ستحق هذه الودائع �أيه �أرباح وال تتحمل �أي خماطر خ�سارة ،حيث ي�ضمن البنك �سداد �أر�صدتها عند الطلب،
وبالتايل تعترب هذه الودائع قر�ض ح�سن من املودعني للبنك وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .إن ا�ستثمار القر�ض احل�سن يتم وفق ًا ملا يراه جمل�س �إدارة البنك منا�سب ًا،
وتعود نتائج ا�ستثماره مل�ساهمي البنك.
 )2الودائع اال�ستثمارية وتت�ضمن ح�سابات توفري وح�سابات ودائع ثابتة حمددة املدة وح�سابات ودائع م�ستمرة غري حمددة املدة.
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 -17ودائع العمالء (تتمة)
ح�سابات توفري ا�ستثمارية

وهي ودائع غري حمددة املدة ويحق للعميل �سحب الأر�صدة من هذه احل�سابات �أو جزء ًا منها يف �أي وقت.

ح�ساب ودائع ا�ستثمارية حمددة املدة

وهي ودائع حمددة املدة على �أ�سا�س العقد املربم بني البنك واملودع .وهي تكون ودائع ت�ستحق �شهريا �أو ربع �سنويا �أو ن�صف �سنويا �أو �سنويا.

ح�ساب ودائع م�ستمرة غري حمددة املدة

وهي ودائع م�ستمرة غري حمددة املدة تعامل كودائع �سنوية وتتجدد تلقائي ًا لفرتة مماثلة ما مل يقم املودع ب�إخطار البنك كتابة برغبته بعدم جتديد الوديعة.
يتم احت�ساب املبالغ امل�ستخدمة يف اال�ستثمارات من كل وديعة با�ستخدام ن�سب حمددة يف العقود لفتح هذه احل�سابات مع العمالء .ي�ضمن البنك ملودعيه �سداد اجلزء
املتبقي غري امل�ستثمر من هذه الودائع اال�ستثمارية ،وبنا ًء عليه ،يعترب ذلك اجلزء قر�ض ًا ح�سن ًا من املودعني للبنك وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�إن القيمة العادلة حل�سابات املودعني ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.

 -18مطلوبات �أخرى

�أرباح مودعني م�ستحقة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ت�سهيالت ائتمانية غري نقدية (�إي�ضاح )11
القيمة العادلة ال�سالبة لالتفاقيات الإ�سالمية الآجلة (�إي�ضاح )23
�أخرى

2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

5.519
4.385
7.681
151
30.671
48.407

8.210
3.506
4.144
143
24.627
40.630

 -19حقوق امللكية
 -1يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل كما يف  31دي�سمرب  2013من � 1.301.554.112سهما عادي ًا ( 31دي�سمرب 1.183.231.011 :2012
�سهم ًا) قيمة كل �سهم  100فل�س كويتي.
 -2اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيع �أ�سهم منحة � :2012( %10أ�سهم منحة بن�سبة  )%10وتوزيعات نقدية بن�سبة  %20مبقدار  20فل�س لكل �سهم ( 18 :2012فل�س).
�إن التوزيعات املقرتحة لأ�سهم املنحة تخ�ضع ملوافقة م�ساهمي البنك يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية .مت اعتماد �أ�سهم املنحة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2012يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية بتاريخ  17مار�س .2013
 -3وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي للبنك يتعني على البنك حتويل  %10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي القانوين .يجوز للبنك �أن يقرر �إيقاف هذا التحويل ال�سنوي عندما ي�صل
ر�صيد االحتياطي القانوين �إىل  %50من ر�أ�س املال املدفوع .قام البنك بتحويل مبلغ � 4.449ألف دينار كويتي (� 4.049 :2012ألف دينار كويتي) �إىل االحتياطي
القانوين� .إن توزيع االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع �أرباح على امل�ساهمني بحد �أق�صى  %5من ر�أ�س املال يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املحتجزة
بت�أمني هذا احلد.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -19حقوق امللكية (تتمة)
 -4يتطلب النظام الأ�سا�سي للبنك حتويل مبلغ ال يقل عن  %10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي العام �سنوي ًا .قرر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إيقاف هذا التحويل بداي ًة من ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2007وما بعدها ،وهو ما مت املوافقة عليه من قبل م�ساهمي البنك يف اجلمعية العمومية ال�سنوية يف  6مار�س  .2008ال يوجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.
� -5إن ر�صيد عالوة الإ�صدار واحتياطي �أ�سهم اخلزينة غري قابل للتوزيع� .إن ر�صيد احتياطي �إعادة تقييم العقارات غري قابل للتوزيع �إال فى حال عدم حتقق املوجودات
ذات ال�صلة.
�إن تكلفة �أ�سهم البنك امل�شرتاة مبا يف ذلك التكاليف املبا�شرة املتعلقة بها تدرج يف حقوق امللكية .ووفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي و اجلمعية العمومية ال�سنوية،
يجوز للبنك �شراء �أ�سهم اخلزينة مبا ال يزيد عن  %10من ر�أ�س املال املدفوع.

� -20أ�سهم خزينة
مل يكن هناك �شراء �أو بيع لأ�سهم اخلزينة خالل ال�سنة احلالية.
2012

2013
عدد �أ�سهم اخلزينة
�أ�سهم اخلزينة كن�سبة �إىل �إجمايل الأ�سهم امل�صدرة
تكلفة �أ�سهم اخلزينة (�ألف دينار كويتي)
القيمة ال�سوقية لأ�سهم اخلزينة (�ألف دينار كويتي)

117.913.136
%9.97
43.957
96.689

129.704.449
%9.97
43.957
90.793

 -21معامالت مع �أطراف ذات عالقة
تدخل املجموعة يف معامالت مع ال�شركة الأم وال�شركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا و�أفراد عائالتهم املقربني
و�شركات ي�سيطرون عليها �أو ميار�سون عليها �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري ًا ملمو�س ًا يف م�سار العمل املعتاد .يتم املوافقة على �شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة املجموعة
�إن �أر�صدة نهاية ال�سنة املت�ضمنة يف البيانات املالية املجمعة هي كما يلي :
عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني عدد الأطراف ذات العالقة ب�أع�ضاء
جمل�س الإدارة واملوظفني التنفيذيني
التنفيذيني
2012
2013
2012
2013
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
مدينو متويل
ودائع العمالء
التزامات ومطلوبات حمتملة

1
2
-

الإدارة العليا
مدينو متويل
ودائع العمالء

1
6

1
3
1
2

3
5
2
1

2
5
1
1

املبلغ
2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

12.022
1.727
711

13.815
834
708

47
440

47
389
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
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 -21معامالت مع �أطراف ذات عالقة (تتمة)

ودائع لدى بنوك و م�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع من بنوك و م�ؤ�س�سات مالية �أخرى
التزامات ومطلوبات حمتملة
االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة

ال�شركة
الأم

2013
�ألف دينار كويتي
�أطراف ذات عالقة
�أخرى

ال�شركة
الأم

79.997
7.734
20.558
6.086

1.439
321.915
160
18

52.221
5.488
41
6.497

2012
�ألف دينار كويتي
�أطراف ذات عالقة
�أخرى
29.094
335.975
-

�إن �إيرادات التمويل البالغة � 859ألف دينار كويتي (� 1.139 :2012ألف دينار كويتي) وتوزيعات املودعني البالغة � 3.758ألف دينار كويتي (� 5.467 :2012ألف دينار
كويتي) املتعلقة بالأر�صدة �أعاله مدرجة يف بيان الأرباح واخل�سائر املجمع.
�إن املعامالت املدرجة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املجمع هي كما يلي:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مكاف�آت الإدارة العليا:
رواتب ومزايا �أخرى ق�صرية الأجل
مزايا ما بعد التوظيف

2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

75

75

1.349
204
1.628

1.359
116
1.550

�إن مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.

 -22التزامات ومطلوبات حمتملة
�أ) التزامات متعلقة باالئتمان

تت�ضمن االلتزامات املتعلقة باالئتمان التزامات مبد االئتمان وخطابات اعتماد حتت الطلب وخطابات ال�ضمان و�أوراق القبول لتلبية احتياجات عمالء املجموعة.
�إن خطابات االعتماد (مبا يف ذلك خطابات االعتماد حتت الطلب) و خطابات ال�ضمان و�أوراق القبول تلزم املجموعة بدفع املبالغ نيابة عن العمالء وذلك يعتمد على
�إخفاق العميل يف تنفيذ �شروط العقد.
متثل االلتزامات مبد االئتمان التزامات تعاقدية تت�ضمن التزامات متويلية وت�سهيالت ائتمانية مدورة .وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ �صالحية حمددة� ،أو ت�شتمل على
�شروط �أخرى لإلغائها .ونظر ًا لإمكانية انتهاء �صالحية هذه االلتزامات دون �سحبها ،ف�إن جمموع القيم التعاقدية ال متثل بال�ضرورة التزامات نقدية م�ستقبلية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -22التزامات ومطلوبات حمتملة (تتمة)
�أ) التزامات متعلقة باالئتمان (تتمة)
لدى املجموعة االلتزامات التالية املتعلقة مبد االئتمان:

�أوراق قبول
خطابات اعتماد
�ضمانات

2013
�ألف دينار كويتي

2012
�ألف دينار كويتي

9.993
85.087
311.642
406.722

11.793
60.720
267.692
340.205

بلغت االلتزامات التمويلية غري قابلة للإلغاء لتمديد االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل � 2.738ألف دينار كويتي (� 2.411 :2012ألف دينار كويتي).

ب) التزام ر�أ�سمايل
�إن االلتزام الر�أ�سمايل ل�شراء موجودات كما يف  31دي�سمرب  2013بلغ �2.233ألف دينار كويتي (� 608 :2012ألف دينار كويتي).

 -23االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة
تدخل املجموعة� ،ضمن �أعمالها العادية ،يف �أنواع خمتلفة من املعامالت تت�ضمن الأدوات املالية الإ�سالمية املتمثلة يف اتفاقيات عمالت �أجنبية �آجلة (الوعد) بغر�ض 
التحوط ملقابلة خماطر تقلب �أ�سعار العمالت الأجنبية� .إن الوعد عبارة عن معاملة مالية بني طرفني حيث تعتمد املدفوعات على التغريات يف �أ�سعار �أداة مالية حمددة
واحدة �أو �أكرث �أو �سعر االتفاق �أو م�ؤ�شر الأ�سعار وذلك وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�إن القيمة اال�سمية ،م�سجلة �إجمالي ًا ،هي مبلغ الأ�صل املتعلق بالوعد وهو الأ�سا�س الذي تقا�س عليه التغريات يف قيمة تلك املعاملة .ت�شري القيمة اال�سمية �إىل حجم
املعامالت القائمة بنهاية ال�سنة وهي ال تعترب م�ؤ�شر ًا ملخاطر ال�سوق �أو خماطر االئتمان.
يبني اجلدول التايل القيمة اال�سمية ملعامالت الوعد:

الوعد

املوجودات
(موجب)
�ألف دينار كويتي

2013
املطلوبات
(�سالب)
�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

274
274

151
151

39.584
39.584

القيمة اال�سمية

املوجودات
(موجب)
�ألف دينار كويتي

2012
املطلوبات
(�سالب)
�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

156
156

143
143

20.762
20.762

القيمة اال�سمية

معظم االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة للمجموعة تتعلق مبعامالت مع العمالء التي تتوافق بالدخول يف معامالت متبادلة مع �أطراف مقابلة ب�صورة عادية.
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 -24القيمة العادلة للأدوات املالية

يو�ضح اجلدول التايل اجلدول الهرمي لقيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية للمجموعة:
امل�ستوى 1
�ألف دينار كويتي
 31دي�سمرب 2013
املوجودات املالية
29.761
39.038
ا�ستثمارات متاحة للبيع
االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة
274
الوعد
30.035
39.038

امل�ستوى 2
�ألف دينار كويتي

امل�ستوى 3
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

-

68.799

-

274
69.073

 31دي�سمرب 2012
املوجودات املالية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
االتفاقيات الإ�سالمية الآجلة
الوعد

23.592

21.049

4.100

48.741

23.592

156
21.205

4.100

156
48.897

مت �إعادة ت�صنيف ا�ستثمارات من امل�ستوى � 3إىل امل�ستوى  2ا�ستناد ًا �إىل مدخالت ال�سوق اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة القابلة للمالحظة.
ترتكز �أغلب اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقطاع املايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

 -25حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة اال�ستحقاقات ملوجودات ومطلوبات املجموعة التي مت حتليلها طبق ًا للمدة الزمنية املتوقعة لل�سداد �أو اال�سرتداد ا�ستنادا �إىل اال�ستحقاق
التعاقدي املتبقي �أو تقدير الإدارة ب�ش�أن ال�سيولة:
�أكرث
� 3إىل 12
حتى
�شهراً
املجموع
من �سنة
� 3شهور
يف  31دي�سمرب 2013
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
املوجودات
382.098
382.098
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
287.587
107.882
179.705
ودائع لدى بنك الكويت املركزي
172.576
172.576
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
2.140.922
541.117
280.001
1.319.804
مدينو متويل
69.023
64.910
2.391
1.722
ا�ستثمارات متاحة للبيع
9.908
9.908
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
33.906
33.906
ا�ستثمارات عقارية
39.214
39.214
ممتلكات ومعدات
29.742
15.330
830
13.582
موجودات �أخرى وموجودات غري ملمو�سة
3.164.976
704.385
391.104
2.069.487
�إجمايل املوجودات
املطلوبات
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع من عمالء
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
�صايف الفجوة يف ال�سيولة
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465.145
1.612.282
33.874
2.111.301
()41.814

235.260
475.934
3.373
714.567
()323.463

4.793
11.160
15.953
688.432

700.405
2.093.009
48.407
2.841.821
323.155

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -25حتليل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات (تتمة)

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
مدينو متويل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ا�ستثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات �أخرى وموجودات غري ملمو�سة
�إجمايل املوجودات

حتى
� 3شهور
�ألف دينار كويتي

� 3إىل 12
�شهر ًا
�ألف دينار كويتي

�أكرث
من �سنة
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

267.162
226.202
112.952
909.167
6.416
15.791
1.537.690

106.417
32.589
352.116
3.019
643
494.784

466.799
39.780
9.237
32.176
38.914
13.542
600.448

267.162
332.619
145.541
1.728.082
49.215
9.237
32.176
38.914
29.976
2.632.922

املطلوبات
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ودائع من عمالء
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
�صايف الفجوة يف ال�سيولة

273.277
1.420.754
30.249
1.724.280
()186.590

227.339
362.326
3.180
592.845
()98.061

13.215
7.201
20.416
580.032

500.616
1.796.295
40.630
2.337.541
295.381

يف  31دي�سمرب 2012

 -26الأدوات املالية و�إدارة املخاطر
�إ�سرتاتيجية ا�ستخدام الأدوات املالية

تتعلق �أن�شطة البنك ب�صورة رئي�سية ،باعتباره بنك �إ�سالمي جتارى ،بت�أمني الأموال من خالل �أدوات مالية تتما�شى مع تعليمات ال�شريعة الإ�سالمية ويف �ضوء تعليمات
بنك الكويت املركزي وتوجيه تلك الأموال لأن�شطة التمويل واال�ستثمار التي تتما�شى مع ال�شريعة الإ�سالمية لتحقيق �أرباح .يتم اقت�سام الأرباح بني امل�ساهمني و�أ�صحاب
ح�سابات الودائع املت�شاركني يف الأرباح وفقا ل�سيا�سات البنك التي مت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية .وتتنوع الأموال من حيث
تواريخ ا�ستحقاقها بني ق�صرية الأجل وطويلة الأجل وهى تتمثل ب�شكل رئي�سي يف الدينار الكويتي بخالف العمالت الأجنبية الرئي�سية وعمالت دول جمل�س التعاون
اخلليجي .وبينما يتم توجيه الأموال ،يركز البنك على ت�أمني تلك الأموال وكذلك االحتفاظ مبعدالت �سيولة كافية ملواجهة �أية مطالبات قد يحل موعد ا�ستحقاقها� .إن
�سالمة �أموال امل�ساهمني واملودعني تدعم �أي�ضا من خالل تنويع �أن�شطة التمويل على كل من القطاعات اجلغرافية واالقت�صادية وكذلك نوعية العمالء املمولني.

�إدارة املخاطر

�إن ا�ستخدام الأدوات املالية يجلب معه �أي�ض ًا املخاطر الكامنة فيها .تدرك املجموعة العالقة بني العوائد واملخاطر املرتبطة با�ستخدام الأدوات املالية وت�شكل �إدارة
املخاطر جزء ًا مكم ًال من �أهداف املجموعة الإ�سرتاتيجية.
تتمثل �إ�سرتاتيجية املجموعة يف وجود مفهوم �إدارة قوية للمخاطر ويف �إدارة العالقة التي تربط ما بني املخاطر و العوائد يف كل قطاع رئي�سي من قطاعات الن�شاط القائمة على
املخاطر .وتقوم املجموعة با�ستمرار مبراجعة �سيا�ساتها وممار�ساتها يف �إدارة املخاطر للت�أكد من عدم تعر�ض املجموعة لتقلب كبري يف قيمة املوجودات وربحيتها.
�إن الأهداف وال�سيا�سات والعمليات التي تقوم بها املجموعة لإدارة املخاطر مو�ضحة بالتف�صيل يف �إي�ضاحات العامود  3من التقرير ال�سنوي .تو�ضح الأق�سام التالية
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 -26الأدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
املخاطر املختلفة الكامنة يف العمليات امل�صرفية وطبيعة هذه املخاطر والأ�ساليب امل�ستخدمة للحد من هذه املخاطر وحجم هذه املخاطر وت�أثريها على الأرباح واخل�سائر
وحقوق امللكية نتيجة التغريات امل�ستقبلية املتوقعة يف ظروف ال�سوق.

�أ -خماطر االئتمان

تتمثل خماطر االئتمان يف عدم التزام �أحد �أطراف �إحدى الأدوات املالية بالوفاء بالتزامه مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سائر مالية .وحتاول املجموعة التحكم يف
خماطر االئتمان من خالل مراقبة املخاطر االئتمانية وق�صر التعامل على �أطراف مقابلة ذات �سمعة جيدة ،واال�ستمرار يف تقييم املالءة االئتمانية للأطراف املقابلة.
تظهر تركزات خماطر االئتمان عندما تتعامل جمموعة من الأطراف املقابلة يف �أن�شطة جتارية مت�شابهة �أو يف �أن�شطة �ضمن منطقة جغرافية واحدة �أو عندما تكون
لها نف�س ال�سمات االقت�صادية مما قد ي�ؤثر يف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ب�شكل م�شابه على ما هي عليه يف حالة ظهور تغريات اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو
�أي تغريات �أخرى.
ي�شري تركز خماطر االئتمان �إىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطر�أ على قطاع �أعمال معني �أو منطقة جغرافية معينة.
ت�سعى املجموعة �إىل �إدارة خماطر االئتمان من خالل تنويع �أن�شطتها االئتمانية اخلا�صة بالتمويل لتفادي تركزات املخاطر غري املرغوب فيها جتاه �أفراد �أو جمموعات
من العمالء يف مناطق حمددة �أو قطاعات �أعمال حمددة .كما تقوم املجموعة باحل�صول على ال�ضمانات كلما دعت ال�ضرورة لذلك .ي�ستند مبلغ ونوع ال�ضمان املطلوب
�إىل تقييم خماطر االئتمان لدى الطرف املقابل .يتم تطبيق التوجيهات املتعلقة بدرجة قبول �أنواع ال�ضمانات وعوامل و�أ�س�س التقييم.
من الأنواع الرئي�سية لل�ضمانات التي يتم احل�صول عليها م�صروفات الودائع البنكية والأر�صدة والأوراق املالية املدرجة املقبولة للمجموعة والعقارات والآالت واملعدات
والب�ضائع واملدينون التجاريون.
تراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�ضمان على �أ�سا�س يومي للأ�سهم امل�سعرة وب�صورة دورية لل�ضمانات الأخرى وتطلب �ضمانات �إ�ضافية وفق ًا لالتفاقية املعمول بها ،كما
تراقب القيمة ال�سوقية لل�ضمان الذي مت احل�صول عليه �أثناء مراجعة كفاية خم�ص�ص خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة.
فيما يلي تركز املوجودات والبنود خارج امليزانية ح�سب القطاعات اجلغرافية وقطاعات الأعمال:
يف  31دي�سمرب 2013

القطاع اجلغرايف:

الكويت
دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى
�أوروبا
�أمريكا ال�شمالية
دول �أخرى

قطاع الأعمال:

جتارة وت�صنيع
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
�إن�شاءات وعقارات
�أخرى
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موجودات
متثل خماطر
االئتمان
�ألف دينار كويتي

التزامات ومطلوبات
حمتملة متثل
خماطر االئتمان
�ألف دينار كويتي

2.646.183
254.404
7.276
86.236
4.261
2.998.360

304.141
69.481
5.558
1.580
28.700
409.460

469.435
886.789
1.039.237
602.899
2.998.360

167.456
95.597
111.994
34.413
409.460

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -26الأدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
�أ -خماطر االئتمان (تتمة)
يف  31دي�سمرب 2102

القطاع اجلغرايف:

الكويت
دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى
�أوروبا
�أمريكا ال�شمالية
دول �أخرى

قطاع الأعمال:

جتارة وت�صنيع
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
�إن�شاءات وعقارات
�أخرى

موجودات متثل
خماطر االئتمان
�ألف دينار كويتي

التزامات ومطلوبات
حمتملة متثل
خماطر االئتمان
�ألف دينار كويتي

2.261.466
150.225
34.252
36.414
6.050
2.488.407

257.859
45.457
6.992
1.490
30.818
342.616

333.926
805.558
825.595
523.328
2.488.407

128.280
84.820
104.715
24.801
342.616

يو�ضح اجلدول التايل �صايف احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان بال�صايف بعد خم�ص�ص خماطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل والبنود خارج
امليزانية دون الأخذ باالعتبار �أي �ضمانات وتعزيزات ائتمانية �أخرى.
�صايف احلد
�صايف احلد
الأق�صى للتعر�ض 
الأق�صى للتعر�ض
للمخاطر
للمخاطر
2012
2013
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي

التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلق ببنود بيان املركز املايل:
�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لدى بنك الكويت املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
مدينو متويل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات �أخرى

التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلق ببنود خارج امليزانية (�إي�ضاح � 22أ):
�أوراق القبول وخطابات االعتماد وال�ضمانات
التزامات ائتمانية غري قابلة للإلغاء

366.766
287.587
172.576
2.140.922
17.716
12.793
2.998.360

255.119
332.619
145.541
1.728.082
14.277
12.769
2.488.407

406.722
2.738
409.460

340.205
2.411
342.616

�إن �إجمايل احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان فيما يتعلق بعميل �أو طرف مقابل واحد كما يف  31دي�سمرب  2013بلغ � 35.023ألف دينار كويتي (34.200 :2012
�ألف دينار كويتي) وبلغ التعر�ض للمخاطر بال�صايف بعد ال�ضمان امل�ؤهل لنف�س الطرف املقابل ال �شىء ( :2012ال �شيء).
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 -26الأدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
�أ -خماطر االئتمان (تتمة)

تتم �إدارة اجلدارة االئتمانية للموجودات املالية من قبل املجموعة باال�ستعانة مبجموعة من �آليات الت�صنيف االئتماين اخلارجية والداخلية .تهدف �سيا�سة املجموعة �إىل
االحتفاظ بفئات ائتمانية دقيقة ومتماثلة على مدار حمفظة االئتمان .ي�سهل ذلك من تركيز الإدارة على املخاطر املوجودة واملقارنة بني خماطر االئتمان فيما يتعلق
بقطاعات الأعمال املختلفة واملناطق اجلغرافية واملنتجات� .إن نظام الت�صنيف مدعم مبجموعة متنوعة من التحليالت املالية بالإ�ضافة �إىل معلومات ال�سوق التي مت
حتليلها لتوفري املدخالت الرئي�سية لقيا�س خماطر الطرف املقابل .تتوافق كافة الت�صنيفات االئتمانية الداخلية مع الفئات املختلفة والتي يتم ت�صنيفها ح�سب �سيا�سة
الت�صنيف اخلا�صة باملجموعة.
�إن اجلدارة االئتمانية لفئة املوجودات ذات املخاطر االئتمانية هي كما يلي:
غري مت�أخرة �أو منخف�ضة القيمة
يف  31دي�سمرب 2013
فئة عالية
366.766
�أر�صدة لدى البنوك
287.587
ودائع لدى بنك الكويت املركزي
172.576
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
1.906.086
مدينو متويل
17.716
ا�ستثمارات متاحة للبيع
12.793
موجودات �أخرى
2.763.524
يف  31دي�سمرب 2012
255.119
�أر�صدة لدى البنوك
332.619
ودائع لدى بنك الكويت املركزي
145.541
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
1.501.616
مدينو متويل
14.277
ا�ستثمارات متاحة للبيع
12.769
موجودات �أخرى
2.261.941
املوجودات املالية مت�أخرة الدفع ولكن غري منخف�ضة القيمة ح�سب الفئة:
 31دي�سمرب 2013
مدينو متويل
 متويل �أفراد متويل جتاريالقيمة العادلة لل�ضمان
 31دي�سمرب 2012
مدينو متويل
 متويل �أفراد متويل جتاريالقيمة العادلة لل�ضمان
 74البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع.

(�ألف دينار كويتي)
حتت الرقابة
املبا�شرة
فئة قيا�سية
28.993
144.480
28.993
144.480
150.760
150.760

33.080
33.080

املجموع
الف دينار كويتي
366.766
287.587
172.576
2.079.559
17.716
12.793
2.936.997
255.119
332.619
145.541
1.685.456
14.277
12.769
2.445.781

مت�أخرة الدفع
حتى  60يوم
�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

8.778
498
9.276

1.150
208
1.358

9.928
706
10.634
4.847

6.864
1.307
8.171

702
244
946

7.566
1.551
9.117
4.520

مت�أخرة الدفع لفرتة
من � 61إىل  90يوم

املجموع
�ألف دينار كويتي

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -26الأدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
�أ -خماطر االئتمان (تتمة)

املوجودات املالية املنخف�ضة القيمة ح�سب الفئة:
 31دي�سمرب 2013
مدينو متويل
 متويل �أفراد متويل جتاري 31دي�سمرب 2012
مدينو متويل
 متويل �أفراد -متويل جتاري

�إجمايل التعر�ض
للمخاطر
�ألف دينار كويتي

يف القيمة
�ألف دينار كويتي

4.497
61.624
66.121

1.772
13.620
15.392

13.053
35.615
48.668

خم�ص�ص االنخفا�ض

11.025
4.134
15.159

القيمة العادلة
لل�ضمان
�ألف دينار كويتي
42.050
42.050

23.431
23.431

مت الإف�صاح عن العوامل التي تعتد بها املجموعة يف حتديد االنخفا�ض يف القيمة يف �إي�ضاح  - 2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
�أر�صدة مديني متويل معاد التفاو�ض عليها:
مل تقم املجموعة خالل عام  :2012( 2013ال �شيء) ب�إعادة التفاو�ض حول �أي من املوجودات املالية التي من املحتمل �أن تكون مت�أخرة ال�سداد �أو منخف�ضة القيمة.

ب -خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء ب�صايف احتياجاتها التمويلية .تنتج خماطر ال�سيولة عن االختالفات يف ال�سوق �أو تدين
درجة االئتمان مما قد يت�سبب يف ن�ضوب بع�ض م�صادر التمويل على الفور .وللحماية من هذه املخاطر ،قامت الإدارة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات مع �أخذ
ال�سيولة يف االعتبار ،واالحتفاظ بر�صيد كاف للنقد والنقد املعادل والأوراق املالية القابلة للتداول.

حتليل املطلوبات املالية ح�سب اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية

يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق املطلوبات املالية للمجموعة ا�ستناد ًا �إىل التزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�صومة مبا يف ذلك ح�صة الأرباح .مت التعامل مع
حاالت ال�سداد قيد الإخطار كما لو �أن الإخطار �سيتم على الفور� ،إال �أن املجموعة تتوقع �أن العديد من العمالء لن يتقدموا بطلب ال�سداد قبل التاريخ التعاقدي وال يو�ضح
اجلدول التدفقات النقدية املتوقعة وفق ًا للنمط التاريخي لالحتفاظ بالودائع للمجموعة.
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ب -خماطر ال�سيولة (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2013
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية �أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى

يف  31دي�سمرب 2012
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية �أخرى
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى

�أقل من �شهر
�ألف دينار كويتي

من �شهر �إىل 3
�شهور
�ألف دينار كويتي

381.106
1.035.912
32.251
1.449.269

84.272
577.378
1.623
663.273

129.474
931.026
22.894
1.083.394

144.088
491.518
7.355
642.961

من � 3شهور �إىل 12
�شهرا
�ألف دينار كويتي
237.278
478.696
3.373
719.347

229.086
364.461
3.180
596.727

�سنة �إىل خم�س
�سنوات
�ألف دينار كويتي

�أكرث من خم�س
�سنوات
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

4.802
11.160
15.962

-

702.656
2.096.788
48.407
2.847.851

13.571
7.201
20.772

-

502.648
1.800.576
40.630
2.343.854

يو�ضح اجلدول التايل اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املتعلقة باالئتمان على املجموعة كما هو مو�ضح ب�إي�ضاح :22

يف  31دي�سمرب 2013
التزامات حمتملة متعلقة
باالئتمان
التزامات ائتمانية غري
قابلة للإلغاء
يف  31دي�سمرب 2012
التزامات حمتملة متعلقة
باالئتمان
التزامات ائتمانية غري
قابلة للإلغاء

من � 3شهور �إىل 12
�شهرا
�ألف دينار كويتي

�أقل من �شهر
�ألف دينار كويتي

من �شهر �إىل 3
�شهور
�ألف دينار كويتي

21.593

61.534

148.721

21.593

61.534

148.721

�سنة �إىل خم�س
�سنوات
�ألف دينار كويتي

�أكرث من خم�س
�سنوات
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

173.724

1.150

406.722

2.738
176.462

1.150

2.738
409.460

13.765

43.938

120.451

157.263

4.788

340.205

13.765

43.938

120.451

2.411
159.674

4.788

2.411
342.616
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -26الأدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
ب -خماطر ال�سيولة (تتمة)

التدفقات النقدية لالتفاقيات الإ�سالمية الآجلة

يقدم اجلدول التايل حتلي ًال لالتفاقيات الإ�سالمية الآجلة للمجموعة املدفوعة على �أ�سا�س الإجمايل �ضمن جمموعات ا�ستحقاق منا�سبة ا�ستناد ًا �إىل الفرتة املتبقية يف
تاريخ بيان املركز املايل �إىل تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي.
من � 3شهور �إىل 12
من �شهر �إىل 3
�أقل من
املجموع
�شهرا
�شهور
�شهر
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
يف  31دي�سمرب 2013
39٫584
7٫577
21٫471
10٫536
الوعد
يف  31دي�سمرب 2012
الوعد

5.449

14.274

1.039

20.762

ج -خماطر ال�سوق

تعرف املجموعة خماطر ال�سوق على �أنها عدم الت�أكد من الأرباح امل�ستقبلية على مراكز البنود داخل وخارج امليزانية نتيجة التغريات يف ظروف ال�سوق.

ج 1.خماطر معدل الفائدة

تنتج خماطر معدالت الفائدة من احتماالت �أن ت�ؤثر تغريات معدالت الفائدة على قيمة الأدوات املالية .ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر معدالت الفائدة حيث �أنه وفق ًا
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال يفر�ض البنك فائدة �إال على القرو�ض وال�سلفيات غري املحولة� .إن ح�سا�سية �صايف �إيرادات الفائدة ل�سنة واحدة على تلك القرو�ض ال 
تعترب جوهرية.

ج 2.خماطر العمالت

�إن خماطر العمالت هي خماطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية للأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .يتم مراقبة املراكز على �أ�سا�س
يومي بالإ�ضافة �إىل تطبيق �إ�سرتاتيجيات التحوط ل�ضمان املحافظة على هذه املراكز �ضمن حدود معينة.
فيما يلي �صايف مراكز تعر�ض املجموعة للمخاطر بالعمالت الأجنبية:

دوالر �أمريكي
عمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي
جنيه م�صري
�أخرى

2013
املعادل بالألف
دينار كويتي
فائ�ض (عجز)
2٫131
11٫937
63
127

2012
املعادل بالألف
دينار كويتي
فائ�ض (عجز)
()3.422
11.280
157
91
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
 31دي�سمرب 2013

 -26الأدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
ج -خماطر ال�سوق (تتمة)
ج 2.خماطر العمالت (تتمة)

�إن الت�أثري على الأرباح قبل ال�ضرائب ،نتيجة التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة هو كما يلي:

العملة
دوالر �أمريكي

التغري يف �سعر
العمالت %
%5+

الت�أثري على الأرباح قبل ال�ضريبة
2012
2013
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
()642

()754

�إن احل�سا�سية �إىل التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية ت�ستند �إىل �أ�سا�س متماثل حيث �إن الأدوات املالية التي ت�ؤدي �إىل حركات غري متماثلة لي�ست جوهرية.

ج 3.خماطر �أ�سعار الأ�سهم
�إن خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستويات م�ؤ�شرات الأ�سهم والقيمة الفردية لأ�سعار الأ�سهم .تنتج خماطر
�أ�سعار الأ�سهم غري املتداولة من حمفظة املجموعة اال�ستثمارية.
�إن ت�أثري التغري يف القيمة العادلة للأ�سهم على حقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب  2013ب�سبب التغريات املعقولة املحتملة يف م�ؤ�شرات الأ�سهم ،مع االحتفاظ بثبات كافة
املتغريات الأخرى ،هو كما يلي:

م�ؤ�شرات ال�سوق
م�ؤ�شر �سوق الكويت
م�ؤ�شر مورجان �ستانلي للأوراق املالية

التغريات يف
�أ�سعار الأ�سهم %
%5+
%5+

الت�أثري على حقوق امللكية
2012
2013
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي
1٫533
101

235
86

�إن احل�سا�سية �إىل احلركات يف �أ�سعار الأ�سهم ت�ستند �إىل �أ�سا�س متماثل حيث �إن الأدوات املالية التي ت�ؤدي �إىل حركات غري متماثلة لي�ست جوهرية.

ج 4.خماطر ال�سداد املقدم

�إن خماطر ال�سداد املقدم هي خماطر تكبد املجموعة خ�سارة مالية ب�سبب قيام عمالئها والأطراف املقابلة بال�سداد �أو طلب ال�سداد قبل التاريخ املتوقع مثل الرهونات
ذات الأ�سعار الثابتة عند انخفا�ض �أ�سعار العوائد .نتيجة لل�شروط التعاقدية اخلا�صة مبنتجات البنك الإ�سالمية ،ف�إن البنك غري معر�ض خلطر ال�سداد املعجل.

د -خماطر الت�شغيل

لدى املجموعة جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي �أقرها جمل�س الإدارة ويتم تطبيقها ب�ش�أن حتديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�شغيل �إىل جانب �أنواع املخاطر
الأخرى املرتبطة بالن�شاط امل�صريف واملايل للمجموعة .يتم �إدارة خماطر الت�شغيل من خالل ق�سم �إدارة املخاطر� .إن مهمة هذا الق�سم هي �ضمان االلتزام بال�سيا�سات
والإجراءات لتحديد خماطر الت�شغيل وتقديرها والإ�شراف والرقابة عليها كجزء من النظام املتكامل لإدارة املخاطر.
تدير املجموعة خماطر الت�شغيل بالتوافق مع تعليمات بنك الكويت املركزي امل�ؤرخة يف  14نوفمرب  1996فيما يتعلق بالإر�شادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية
والتعليمات امل�صدرة يف � 13أكتوبر  2003فيما يتعلق “باملمار�سات ال�سليمة لإدارة ورقابة املخاطر الت�شغيلية”.

 78البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

 -27تقارير القطاعات
يتم حتديد قطاعات املجموعة الت�شغيلية ا�ستناد ًا �إىل التقارير التي يتم مراجعتها من قبل �صانع القرارات الت�شغيلية وذلك ال�ستخدامها يف القرارات الإ�سرتاتيجية� .إن
هذه القطاعات هي وحدات �أعمال �إ�سرتاتيجية لها �سمات اقت�صادية مت�شابهة وتقوم بتوفري منتجات وخدمات خمتلفة .يتم مراقبة هذه القطاعات ب�شكل منف�صل من
قبل املجموعة وذلك التخاذ قرارات حول توزيع املوارد وتقييم الأداء.
�إن قطاعات الت�شغيل التالية ت�ستويف �شروط القطاعات القابلة لرفع التقارير عنها وهي كما يلي:
 قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات التجارية – وي�شتمل على �سل�سلة كاملة من الأعمال امل�صرفية التي تغطي خدمات االئتمان والإيداع املقدمة �إىلالعمالء .ي�ستخدم البنك �إ�سرتاتيجية ت�سويق وتوزيع عامة لعملياته امل�صرفية التجارية.
 قطاع اخلزينة و�إدارة اال�ستثمارات – وي�شتمل على البنوك املرا�سلة واملقا�صة و�أ�سواق املال وال�صرف الأجنبي وال�صكوك وعمليات متنوعة �أخرى واال�ستثماراتاخلا�صة و�أن�شطة املتاجرة يف الأوراق املالية و�أن�شطة الأمانة و�إدارة الأموال للغري.
تت�ضمن نتائج القطاعات الإيرادات وامل�صروفات املتعلقة مبا�شرة بالقطاع وتوزيع تكلفة الأموال على القطاعات ا�ستناد ًا �إىل املتو�سط املرجح اليومي لر�صيد موجودات القطاعات.
تقوم املجموعة بقيا�س �أداء القطاعات الت�شغيلية من خالل قيا�س ربح �أو خ�سارة القطاع بال�صايف بعد ال�ضرائب يف الإدارة ونظام رفع التقارير.
�إن موجودات ومطلوبات القطاع ت�شتمل على تلك املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية املن�سوبة للقطاع مبا�شرة.
الأعمال امل�صرفية ال�شخ�صية
اخلزينة و�إدارة اال�ستثمارات
والتجارية
2012
2013
2012
2013
الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي
�إيراد القطاع
نتائج القطاع
ي�ضاف (الربح)  /اخل�سارة اخلا�صة
باحلقوق غري امل�سيطرة
الربح اخلا�ص مب�ساهمي البنك

74٫879
29٫385

الأعمال امل�صرفية ال�شخ�صية
والتجارية
2012
2013
الف دينار
الف دينار
كويتي
كويتي
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

2٫461٫031
1٫784٫002

70.305
29.103

23٫834
13٫536

اخلزينة و�إدارة اال�ستثمارات
2012
2013
الف دينار
الف دينار
كويتي
كويتي

635٫011 2.010.172
1٫009٫412 1.697.370

569.881
599.541

املجموع
2012
2013
الف دينار كويتي الف دينار كويتي

16.054
8.895

2013
الف دينار
كويتي
68٫934
48٫407

�أخرى

98٫713
42٫921

86.359
37.998

()462
42٫459

541
38.539

2012
الف دينار
كويتي
52.869
40.630

املجموع

2013
الف دينار
كويتي

3٫164٫976
2٫841٫821

2012
الف دينار
كويتي

2.632.922
2.337.541

تعمل املجموعة ب�شكل رئي�سي يف دولة الكويت.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة (تتمة)
 31دي�سمرب 2013

 -28كفاية ر�أ�س املال
�إن الإف�صاحات املتعلقة بتعليمات كفاية ر�أ�س املال ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي كما ن�ص عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم /2ر ب �أ 2009/44/امل�ؤرخ  15يونيو
 2009والإي�ضاحات املطلوبة مبوجب تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم � - 1إف�صاحات ر�أ�س املال يتم �إدراجها �ضمن ق�سم “العامود الثالث” يف التقرير ال�سنوي.

�إدارة ر�أ�س املال

تتمثل الأهداف الرئي�سية للمجموعة من �إدارة ر�أ�س املال يف الت�أكد من التزام املجموعة باملتطلبات اخلارجية لر�أ�س املال و�أن املجموعة حتتفظ بفئات ائتمانية عالية
ومعدالت ر�أ�سمال جيدة بهدف دعم �أعماله وحتقيق �أعلى قيمة يح�صل عليها امل�ساهمون.
تدير املجموعة هيكل ر�أ�س املال ويجري تعديالت عليه يف �ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية و�سمات املخاطر التي حتيط ب�أن�شطة املجموعة .للمحافظة على هيكل
ر�أ�س املال �أو تعديله ،ميكن �أن تقوم املجموعة بتعديل مبلغ مدفوعات توزيعات الأرباح �إىل امل�ساهمني �أو رد ر�أ�س املال �إىل امل�ساهمني �أو �إ�صدار �أوراق ر�أ�سمالية.
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بازل  – 2العامود الثالث – الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي
 31دي�سمرب 2013

معلومات حول ال�شركات التابعة واال�ستثمارات الهامة
مت �إعداد عمليات الإف�صاح العام يف هذا الق�سم وفقا لقواعد وتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بكفاية ر�أ�س املال (بازل  ،)2وذلك مبوجب التعميم رقم /2
رب �أ 2009/44/امل�ؤرخ يف  15يونيو  ،2009واملعمول به يف البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع (بنـك الكويـت وال�شـرق الأو�سـط �ش.م.ك� .سابق ًا) («البنك») .تت�ألف
الإف�صاحات يف هذا الق�سم من �إف�صاحات البنك و�شركته التابعة ،والتي تعرف مب�صطلح «املجموعة».
وتعترب �شركة الكويت وال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل �ش.م.ك( .مقفلة) (ال�شركة التابعة) هي ال�شركة التابعة الرئي�سية للبنك ،وهي �شركة ت�أ�س�ست يف دولة الكويت
وتزاول �أن�شطة �إدارة اال�ستثمار ،وتخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي.
ويتم جتميع بيانات ال�شركات التابعة بالكامل ،كال على حدة ،ا�ستيفاء للأغرا�ض املحا�سبية والرقابية .وتدرج حقوق الأقلية النا�شئة عن عملية التجميع �ضمن حقوق
امللكية للأغرا�ض املحا�سبية ،وتظهر كجزء من ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س املال لأغرا�ض التقرير الرقابي.
يتم �إجراء معامالت حتويل الأموال يف نطاق املجموعة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي رقم (/2ر ب ا )2003/147/ب�ش�أن احلد الأق�صى ملقدار �إلتزام العميل
الواحد ِقبل البنك الإ�سالمي ،والتعديالت وعمليات التحديث الالحقة .ويقوم البنك باال�ستثمار مبقت�ضى تعليمات بنك الكويت املركزي رقم (/2ر ب ا)2003/143/
ب�ش�أن تنظيم �سيا�سات اال�ستثمار يف البنوك املحلية ،والتعديالت وعمليات التحديث الالحقة.
معلومات حول هيكل ر�أ�س املال للبنك املرخ�ص له
يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل ،كما يف  31دي�سمرب  2013من � 1.301.554.112سهم عادي بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد .وت�ستقطع تكلفة
�أ�سهم اخلزانة امل�شرتاة من قبل البنك من ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س املال .ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ال�صادرة مبوجب التعميم رقم (/2ر ب ا،)2003/101/
والتعديالت وعمليات التحديث الالحقة ،يجوز للمجموعة �شراء �أ�سهم اخلزانة مبا يعادل  %10من الأ�سهم امل�صدرة .وال يتم �سداد �أي توزيعات �أرباح نقدية على �أ�سهم
اخلزانة اململوكة للمجموعة.
اجلدول رقم  – 1هيكل ر�أ�س املال
�ألف دينار كويتي
البيان
ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س املال
ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطيات
ح�ص�ص الأقلية يف حقوق ملكية �شركة تابعة جممعة
ناق�صا:
�أ�سهم اخلزانة
ال�شهرة
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
جمموع ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س املال
ال�شريحتني الثانية و الثالثة من ر�أ�س املال
ناق�صا:
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
الإجمايل
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143.171
159.294
13.363
()43.957
()1.972
()4.954
264.945
36.702
()4.954
296.693
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معلومات حول كفاية ر�أ�س مال البنك املرخ�ص له
تبد�أ عملية تقييم املتطلبات الر�أ�سمالية للمجموعة بتجميع خطة العمل ال�سنوية لكل وحدة عمل ،ومن ثم جتميعها �ضمن املوازنة ال�سنوية للمجموعة .وتوفر خطة املوازنة
ال�سنوية تقديرات للنمو الكلي يف املوجودات ،و�أثره على ر�أ�س املال والربحية امل�ستهدفة.
يقوم جمل�س الإدارة بتحديد واقرتاح توزيعات الأرباح ال�سنوية ب�شكل متحفظ� ،سعيا ال�ستيفاء تطلعات امل�ساهمني ،مع �ضمان االحتفاظ بجزء كاف من ر�أ�س املال لتعزيز
النمو التقديري.
وتعمل املجموعة على �ضمان االحتفاظ بن�سب كفاية ر�أ�س املال مبا يزيد على احلد الأدنى املقرر.
وتقوم املجموعة ب�صورة م�ستمرة بتقييم مدى كفاية ر�أ�س مالها لتعزيز �أن�شطتها احلالية وامل�ستقبلية .وتتم مراقبة املوجودات املرجحة باملخاطر ور�أ�س املال ب�شكل دوري
لتقييم حجم ر�أ�س املال املتوفر لتعزيز منو املوجودات وتوزيع ر�أ�س املال على النحو الأمثل ،و�صوال �إىل حتقيق العائدات امل�ستهدفة.
وتقوم املجموعة ب�صورة م�ستمرة مبراقبة مدى تعر�ضها للمخاطر االئتمانية وال�سوقية ،وحتديد معامالتها مع �أطراف مقابلة معينة ،و�إجراء التقييم امل�ستمر للمالءة
االئتمانية للأطراف املقابلة ،تالفيا لأي �أعباء ر�أ�سمالية غري متوقعة.
مت رفع الت�صنيف االئتماين للبنك من قبل وكالة «موديز» �إىل درجة  A2من درجة  A3وكذلك من قبل وكالة «فيت�ش» �إىل درجة  A+من درجة  .A-ويف ظل هذه
الت�صنيفات الإيجابية ،ف�إن البنك على يقني من ا�ستيفاء �أية متطلبات ر�أ�سمالية �إ�ضافية باللجوء �إىل التمويالت امل�ؤهلة امللحقة ب�أ�سعار تناف�سية ال�ستيفاء �أي متطلبات
رقابية على ر�أ�س املال ،والإبقاء على م�ستوياته املثلى.
ويرتكز القيا�س احلايل للمتطلبات الر�أ�سمالية للمجموعة �إىل �إر�شادات بنك الكويت املركزي ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال� .إال �أن املجموعة تهدف ،يف نهاية املطاف� ،إىل
حتقيق اجلمع بني ر�أ�س املال الرقابي ور�أ�س املال االقت�صادي من خالل تبني مقايي�س متطورة للمخاطر يف تقييم الأداء وكفاية ر�أ�س املال.
اجلدول رقم  – 2املتطلبات الر�أ�سمالية للمخاطر االئتمانية وال�سوقية والت�شغيلية
�ألف دينار كويتي
املحفظة القيا�سية
املطالبات على البنوك
املطالبات على ال�شركات
انك�شافات التمويل اال�ستهالكي
انك�شافات التمويل مت�أخر ال�سداد
ب�ضاعة ومنتجات غري عقارية
ا�ستثمارات يف عقارات وب�ضائع عقارية
متويل �أ�سهم وعقارات جتارية
�صكوك
انك�شافات �أخرى
جمموع الأعباء الر�أ�سمالية للمخاطر االئتمانية
جمموع الأعباء الر�أ�سمالية للمخاطر ال�سوقية
جمموع الأعباء الر�أ�سمالية للمخاطر الت�شغيلية
الإجمايل
�إجمايل ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  -ال�شريحة الأوىل

املبلغ
12.632
109.935
33.059
2.982
42
7.687
6.824
1.401
12.273
186.835
1.162
12.511
200.508
%17.76
%15.86
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معلومات حول عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال للبنك املرخ�ص له
يويل جمل�س الإدارة والإدارة العليا للبنك اهتمام ًا كبري ًا يف عملية التقييم الداخلي ال�شامل لكفاية ر�أ�س املال .ويويل البنك عناية معقولة يف تنظيم ومراقبة �شئونها
ب�شكل م�سئول وفعال .وي�ؤيد ذلك من خالل تبني �أنظمة �إدارة املخاطر مت�شي ًا مع �أف�ضل املمار�سات يف ال�صناعة واحلفاظ على موارد مالية كافية.
توفر عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ( )ICAAPالأ�سا�س لكيفية قيام البنك بالتقييم الداخلي ملتطلبات ر�أ�س املال للبنك و�شركاته التابعة .وهي تهدف �إىل ما يلي:
• مراجعة تعر�ض البنك �إىل مناطق اخلطر حتت العامود الأول (متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال) وحتت العامود الثاين (عملية املراجعة الرقابية)؛
• قيا�س �أ�ساليب تخفيف املخاطر؛
• حتديد م�ستوى ر�أ�س املال املطلوب ملقابلة املخاطر املتعددة للبنك فوق احلد الأدنى لكفاية ر�أ�س املال الذي يتطلبه بنك الكويت املركزي؛
• توفري ر�أ�س املال الكايف وتخطيط ال�سيولة املنا�سب لدعم املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لر�أ�س املال والتمويل مقابل �أهداف النمو التجارية؛
• توفري نظام متني لإدارة املعلومات فيما يتعلق بالتغطية وال�سيناريوهات واالفرتا�ضات الأ�سا�سية امل�ستخدمة ،والف�صل بني الأدوار ،واملراجعة امل�ستقلة ،ورفع تقارير
دورية عن النتائج؛
• توفري التوجيه ال�سليم يف عملية �صنع القرارات التجارية.
تتكون عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال للبنك من حتليل �شامل جلميع املخاطر الأ�سا�سية التي قد يتعر�ض لها البنك ،فيما يلي املخاطر الأ�سا�سية التي ت�شكل
جزء ًا من عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال للبنك حتت العامود الأول والعامود الثاين:
املخاطر التي يتم تغطيتها حتت العامود الأول:
• خماطر االئتمان
• خماطر الت�شغيل
• خماطر ال�سوق
• خماطر اال�ستثمار
املخاطر التي يتم تغطيتها حتت العامود الثاين:
خماطر الرتكزات االئتمانية
التقدير الأقل للمخاطر االئتمانية با�ستخدام الطريقة القيا�سية
املخاطر املتبقية
خماطر الغ�ش
خماطر معدل الربح
خماطر ال�سيولة
املخاطر القانونية
خماطر عدم االمتثال ل�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية وال�ضوابط التنظيمية
خماطر ال�سمعة
املخاطر الإ�سرتاتيجية
وتقوم �سيا�سة البنك يف عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال با�ستخدام اختبار ال�ضغط وهو تقييم للمركز املايل للبنك حتت �سيناريوهات �صعبة لكن معقولة .كما
يوفر اختبار ال�ضغط م�ؤ�شر ًا للم�ستوى املنا�سب لر�أ�س املال الالزم ل�ضمان اجلدوى االقت�صادية للبنك يف مواجهة الظروف االقت�صادية املتدهورة� .إن عملية التقييم
الداخلي لكفاية ر�أ�س املال هي عملية م�ستمرة ويتم مراجعتها من قبل الإدارة على �أ�سا�س ن�صف �سنوي.
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معلومات حول عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال للبنك املرخ�ص له (تتمة)

اختبارات ال�ضغط

تعترب اختبارات ال�ضغط وحتليل ال�سيناريوهات املختلفة من الأدوات الأ�سا�سية التي يطبقها البنك لإدارة ر�أ�س املال والتخطيط وكذلك عملية �إدارة املخاطر.
واختبار ال�ضغط هو تقييم للمركز املايل للبنك حتت �سيناريوهات �صعبة قد يكون لها اثار عك�سية حمتملة .ويغطي جمموعة وا�سعة من املخاطر وجماالت العمل ،مبا
يف ذلك على امل�ستوى الوا�سع للبنك وعلى نطاق �أو�سع يف البيئة التي مت فيها تطوير االختبارات وتقييمها وا�ستخدامها يف عملية �صنع القرارات .وبالتايل ف�إن اختبار
ال�ضغط ينبه �إدارة البنك �إىل النتائج ال�سلبية غري املتوقعة التي تتعلق بالعديد من املخاطر ويوفر م�ؤ�شر ًا على مقدار ر�أ�س املال الالزم ال�ستيعاب اخل�سائر يف حال
حدوث �صدمات اقت�صادية.
بالت�شاور مع جمل�س الإدارة والإدارة العليا ،ت�أخذ العملية يف احل�سبان االعتبارات الرئي�سية التالية والتي يتم �إبالغ جميع وحدات الأعمال بها .وهي تت�ضمن ما يلي:
• املخاطر التي يتعر�ض لها البنك �أو قد يتعر�ض لها وكذلك تقييم مدى كفاية عمليات املراقبة
• تقييم ظروف العمل ال�سائدة يف الأ�سواق ،مبا يف ذلك ممار�سات الت�سويق ،وم�ستوى املناف�سة و�أذواق العمالء
• تقييم البيئات القانونية والتنظيمية املتعلقة ب�أن�شطة الأعمال التجارية وم�صادر التمويل
• خطط عمل ق�صرية الأجل ومتو�سطة الأجل وا�سرتاتيجيات لتحقيق هذه اخلطط
• تقييم م�ستوى ر�أ�س املال املطلوب حلماية البنك من املخاطر التجارية املتوقعة وغري املتوقعة
• م�صادر ر�أ�س املال
• توزيع الأرباح
• التمويل التكميلي
• توزيع ر�أ�س مال البنك ومتويله على وحدات الأعمال وال�شركة التابعة
على الرغم من �أن اختبارات ال�ضغط توفر م�ؤ�شر ًا على امل�ستوى املنا�سب لر�أ�س املال الالزم لتحمل الظروف االقت�صادية املتدهورة يقوم البنك باتخاذ �إجراءات �أخرى
من �أجل امل�ساعدة يف تخفيف امل�ستويات املتزايدة للمخاطر .ويف هذا ال�صدد ،يعترب اختبار ال�ضغط ك�أداة مكملة لغريها من �أ�ساليب و�إجراءات �إدارة املخاطر.
معلومات حول �إدارة املخاطر للبنك املرخ�ص له
ت�سود يف البنك ثقافة وطيدة فيما يتعلق ب�إدارة املخاطر ،ويدير العالقة بني املخاطر و املزايا يف نطاق جماالت العمل الرئي�سية التي ت�شوبها املخاطر وعرب كل منها على
حدة .ويقوم البنك باملراجعة امل�ستمرة ل�سيا�ساته وممار�ساته املتعلقة ب�إدارة املخاطر ل�ضمان عدم تعر�ضها للتقلبات احلادة يف تقييم املوجودات والأرباح .كما يتم عمل
اختبارات ال�ضغط على �أ�سا�س دوري وذلك لتوعية التعر�ض لالنك�شافات امل�ضمونة مع العقارات والأ�سهم �إىل جانب التوعية ال�شاملة للمحفظة فيما يتعلق ب�سيناريوهات
ال�ضغط .وي�ساهم كل من جمل�س الإدارة والإدارة العليا وم�س�ؤويل املخاطر ومديري الإدارات املختلفة يف �إدارة املخاطر ب�صورة فعالة يف �أنحاء البنك .ويقوم جمل�س
الإدارة بتحديد توقعاته ،ويقرر مدى حتققها حتت �إ�شرافه .كما يتوىل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكربى عن �إدارة املخاطر من خالل و�ضع امل�سارات وغريها من عنا�صر
�إدارة خماطر الأعمال .ويتوىل م�س�ؤولو املخاطر امل�س�ؤولية مبراقبة مدى التقدم ،وم�ساعدة مديري الإدارات يف الإبالغ عن املعلومات ذات ال�صلة باملخاطر .ويتوىل
مديرو الإدارات امل�س�ؤولية املبا�شرة عن كافة الأن�شطة املوكلة �إليهم ،كل �ضمن نطاق �صالحياته .وت�ساهم العالقة املثمرة بني هذه الأطراف ب�صورة كبرية يف حت�سن
ممار�سات �إدارة املخاطر يف البنك ،حيث �إن ذلك ي�ؤدي �إىل حتديد املخاطر بال�سرعة املطلوبة وت�سهيل عملية اتخاذ الإجراءات املنا�سبة حيالها.
يتميز هيكل �إدارة املخاطر يف البنك بهوية متفردة ،وباال�ستقاللية عن وحدات العمل الأخرى .وتتكون الإدارة من وحدات للتعامل مع حاالت تعر�ض البنك للمخاطر ذات
ال�صلة .وتنطوي م�س�ؤولياتها الأ�سا�سية على ما يلي:
 )1تقييم وحتليل �أو�ضاع املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ككل ،من خالل و�ضع �أ�ساليب ملراقبة املخاطر
 )2و�ضع وتطوير معايري لتعريف حدود املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها البنك
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معلومات حول �إدارة املخاطر للبنك املرخ�ص له (تتمة)
 )3و�ضع وحتديد الأدوات الكفيلة بقيا�س الأنواع املختلفة من املخاطر التي يتعر�ض لها البنك
� )4إبداء التو�صيات فيما يتعلق باال�سرتاتيجيات والإجراءات املنا�سبة للحد من املخاطر و�ضمان وجود هيكل �سليم ملخاطر املوجودات يف البنك.
تتوىل اللجان التالية كامل امل�س�ؤولية عن �أن�شطة الإدارة اليومية للمخاطر يف البنك ،ومتار�س ال�صالحيات املمنوحة لها يف هذا ال�صدد .وتتم ممار�سة ال�صالحيات
املمنوحة لتلك اللجان يف �إطار الأهداف وال�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،ومع مراعاة القواعد والتعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي يف هذا ال�ش�أن.
 .1اللجنة التنفيذية ،وتقوم مب�ساعدة جمل�س الإدارة يف الوفاء بالتزاماته ب�صفتني ،الإنابة بني اجتماعات املجل�س يف الأمور التي يتم االحتفاظ بها ب�شكل اعتيادي التخاذ
القرار من قبل املجل�س ،والوفاء بااللتزامات املوكلة من قبل املجل�س مبا فيها خماطر االئتمان واال�ستثمار وال�سيولة وال�سوق التي تتجاوز احلدود املمنوحة للجان الأخرى.
 .2هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية ،والتي يتم تعيني �أع�ضا�ؤها من قبل اجلمعية العامة وتقوم بالإ�شراف على ومراقبة �صحة �أن�شطة املجموعة وذلك ل�ضمان توافقها مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية وتقوم بتقدمي تو�صياتها .ولها احلق يف تقدمي اعرتا�ض مكتوب �إىل جمل�س الإدارة فيما يتعلق ب�أي من �أن�شطة املجموعة التي ترى ب�أنها غري متوافقة مع
مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
.3جلنة االئتمان العليا ,وتقوم باملوافقة على املخاطر التي تتجاوز احلدود املمنوحة للم�سئولني التنفيذيني �أو اللجان الأخرى .كذلك تقوم اللجنة مبراجعة انك�شافات
البنك والدولة ،ورفع التو�صيات املنا�سبة ملجل�س الإدارة ،ح�سب ال�ضرورة.
.4جلنة االئتمان ,وتقوم مبراجعة واعتماد طلبات منح االئتمان املقدمة ،والتي تتجاوز حدود ال�صالحيات االئتمانية املمنوحة للأفراد� ،شريطة �أن تكون تلك الطلبات
املقدمة م�ستوفية ملتطلبات املعايري االئتمانية املعمول بها لدى البنك.
 .5جلنة ت�صنيف وتقييم االئتمان ,و التي تقوم بدرا�سة وتقييم احل�سابات امل�صنفة وحمفظة التمويل الإجمالية للبنك وحتديد امل�ستوى املنا�سب للتخ�صي�ص.
.6جلنة املوجودات واملطلوبات (�ألكو) ,وتنعقد دوريا ملراجعة واعتماد اال�سرتاتيجيات املتعلقة ب�إدارة املوجودات واملطلوبات ،مبا يف ذلك ال�سيولة و�أ�سعار الفائدة
وال�صرف الأجنبي وتكلفة الأموال وتوزيع التكاليف وم�صفوفة ت�سعري الودائع ومراكز التداول اال�سرتاتيجية.
.7جلنة �إدارة املخاطر ,وتقوم با�ستعرا�ض مدى فاعلية عمليات و�إجراءات �إدارة املخاطر يف البنك ككل ،والتعديالت التي تتم على املخاطر االئتمانية ،وخماطر ال�سوق
وخماطر الت�شغيل و�سيا�سات اخلزانة .كما تقوم مبراقبة مدى التقيد بالن�سب املالية التي حتددها اجلهات الرقابية ،والت�شريعات املتعلقة بال�شركات ،وتقوم برفع
التو�صيات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن التغريات يف �سيا�سات ومنهجيات البنك املطلوبة لتحديد وقيا�س و�إدارة ومراقبة الأبعاد املتعددة للمخاطر امل�صاحبة لأن�شطة البنك.
وتدار وظيفة �إدارة املخاطر لل�شركة التابعة من قبل جمل�س �إدارتها و�إدارتها العليا امل�ستقلني .ويقوم �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة التابعة املر�شحون من قبل البنك،
وحتت �إ�شرافه ،بتويل ومراقبة �أن�شطة �إدارة املخاطر لل�شركة التابعة.
وتبني الأق�سام التالية املخاطر امل�صاحبة للأن�شطة التي يقوم بها البنك ،وطبيعتها والأ�سلوب املتبع لإدارة تلك املخاطر واحلد منها.

خماطر التمويل

تعني خماطر التمويل عجز �أحد طريف الأداة املالية عن الوفاء بالتزامه التعاقدي بالكامل ويف الوقت املحدد ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سائر مالية .وتت�ضمن
املخاطر التمويلية املخاطر الأ�سا�سية الواردة �أدناه:

خماطر التمويل املبا�شر
وهي املخاطر املتمثلة يف عدم قيام العميل ب�سداد التزاماته الفعلية يف الوقت املحدد .وتقع خماطر الإقرا�ض املبا�شر يف املنتجات التي يقدمها البنك ،والتي ترتاوح ما
بني التمويل وال�سحوبات املك�شوفة وبني بطاقات االئتمان امل�ضمونة �أو غري امل�ضمونة .وهي تظل قائمة طوال مدة �سريان املعاملة.
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خماطر التمويل العر�ضي
وهي املخاطر املتمثلة يف احتمال �أن تتحول االلتزامات الطارئة �إىل التزامات فعلية ،وعدم �سدادها يف الوقت املحدد .وتقع خماطر التمويل الطارئة يف املنتجات التي
يقدمها البنك ،والتي ترتاوح ما بني خطابات االعتماد وخطابات ال�ضمان ،وبني االلتزامات التمويلية غري امل�ستخدمة .وهي تظل قائمة طوال مدة �سريان املعاملة.
خماطر اجلهة امل�صدرة
وهي املخاطر املتمثلة يف احتمال تغري القيمة ال�سوقية لورقة مالية �أو �أداة مالية �أخرى عندما يتغري الو�ضع التمويلي املفرت�ض �أو الفعلي جلهة الإ�صدار ،الأمر الذي
يعر�ض البنك �إىل خ�سائر مالية .وهذه املخاطر ترتبط مبخاطر الأ�سعار.
املخاطر ال�سابقة لل�سداد
وهي املخاطر املتمثلة يف احتمال �إخالل الطرف املقابل للتداول مع البنك بالتزامه التعاقدي قبل �سداد قيمة العقد.
خماطر ال�سداد
وهي املخاطر التي حتدث عندما يعجز الطرف املقابل عن �سداد قيمة املعاملة يف موعد ال�سداد.
وتهدف ال�سيا�سة التمويلية للبنك �إىل تعزيز بنية �إدارة املخاطر االئتمانية ،التي تت�ضمن ال�سيا�سات والإجراءات والعمليات التمويلية ،وحتدد ال�سيا�سة جماالت ونطاق
�أن�شطة الإقرا�ض التي يتوالها البنك ،وال ينطوي هدفها الأ�سا�سي على جمرد تاليف اخل�سائر ،ولكن �أي�ضا �ضمان حتقيق النتائج املالية امل�ستهدفة وبدرجة عالية من
الثقة والكفاءة .وتركز �إدارة املخاطر التمويلية يف البنك على العالقة التفاعلية املرنة بني ثالث عمليات ملنح التمويل.
ا�سرتاتيجية املحافظ والتخطيط لها
حتدد مرحلة �إ�سرتاتيجية املحافظ والتخطيط لها النتائج املالية املرغوبة (لكل وحدة عمل على حدة وللبنك ككل) بالإ�ضافة �إىل املعايري االئتمانية املطلوبة لتحقيقها،
مع �ضرورة ت�ضمني املخاطر يف ا�سرتاتيجيات العمل ،بحيث ميكن مواجهة العقبات املحددة للعائد على ر�أ�س املال املقا�س باملخاطر� .أما هيكل الت�سهيالت فيجب �أن
يرتجم هذا الوعي باملخاطر يف ا�سرتاتيجية العمل �إىل �شروط و�أحكام للحد من املخاطر.
ومن خالل �إدارة املحافظ يتم حتديد �أهداف التكوين ،ومراقبة نتائج ا�سرتاتيجيات العمل املتنوعة ب�شكل م�ستمر ،مع ال�سماح للبنك ب�إدارة الرتكزات التي قد تنتج عن
الأن�شطة التي تبدو غري ذات �صلة .وعلى وجه التحديد ،تت�ضمن �إدارة املحافظ و�ضع حدود الرتكز من خالل �أبعاد قيا�سية ،بحيث ال ت�ؤدي �أية فئة من فئات املوجودات
�أو �أي بعد من �أبعاد املخاطر �إىل الإ�ضرار ب�شكل كبري بالأداء الكلي للبنك.
وتقوم جلنة �إدارة املخاطر والإدارة العليا مبراجعة تركزات املحافظ على �أ�سا�س �شهري مبا يتما�شى مع الرتكزات اجلغرافية والقطاعات االقت�صادية اخلا�صة وت�صنيف
املخاطر االئتمانية ل�ضمان عدم وجود تركزات غري �ضرورية يف �أحد القطاعات �أو �أي ت�صنيف للمخاطر ،وبقاء احلدود �ضمن ما يقره البنك .يتم تقدمي هذه التقارير
�أي�ض ًا �إىل جمل�س الإدارة على �أ�سا�س ربع �سنوي.
وتقوم جلان االئتمان (اللجنة التنفيذية وجلنة االئتمان العليا وجلنة االئتمان) باعتماد حدود تركز االئتمان يف املحافظ للبنك ب�أكمله ،واملوجهة �إىل الأطراف املقابلة
من ال�شركات �أو الأفراد ،بناء على الطاقة اال�ستيعابية الكلية للمخاطر يف البنك ،واالعتبارات الر�أ�سمالية ،وتقييم الظروف الداخلية واخلارجية .و ،حتت�سب انك�شافات
البنك االئتمانية مع الأفراد �أو جمموعة من الأطراف املقابلة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي رقم رم 1995/101/ب�ش�أن احلدود الق�صوى للرتكز االئتماين،
والتعديالت وعمليات التحديث الالحقة.
�إن عملية املراجعة الدورية و املوافقة على حدود الدولة والبنك تتمركز يف املركز الرئي�سي للبنك الأهلي املتحد �ش.م.ب( .ال�شركة الأم) .يتم �إبالغ كافة �شركات
املجموعة بتخ�صي�ص حدود كل �شركة مبا فيها البنك الأهلي املتحد يف الكويت عند املراجعة ال�سنوية لهذه احلدود .يتم ف�صل هذه احلدود الحق ًا مبا يتما�شى مع البنك
التجاري واخلزينة واال�ستثمارات.

www.ahliunited.com
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ويتم رفع تقرير ربع �سنوي من الإدارة العليا �إىل جمل�س الإدارة ،ي�شمل حاالت التعر�ض للمخاطر يف البنك ب�أكمله .ويت�ضمن التقرير كافة حدود الرتكز املذكورة �آنفا،
بالإ�ضافة �إىل املناق�شات التي متت حول املعامالت امل�ستحقة وغري امل�سددة ،وو�سائل التمويل غري املنتظمة ،وتركز ال�ضمانات ،وحالة التمويل ،وكفاية ر�أ�س املال ،وغريها
من مبادرات �إدارة املخاطر.
�إن�شاء التمويل ومتابعته
يف مرحلة �إن�شاء التمويل ومتابعته ،تقوم كل وحدة عمل بانتقاء وتقييم و�إدارة التمويل وفقا لال�سرتاتيجيات وم�ؤ�شرات املحفظة يف مرحلة ا�سرتاتيجية املحافظ
والتخطيط لها .ويتم �إن�شاء املعامالت يف �إطار معايري حمددة بو�ضوح لل�سوق امل�ستهدف ،وهياكل للمنتجات ،ويتم اعتمادها على �أ�سا�س قيا�س املخاطر ومن خالل
ا�ستخدام مناذج ت�صنيف املخاطر.
وي�ستخدم البنك منوذج ت�صنيف املخاطر االئتمانية لتقييم املالءة االئتمانية للمقرت�ضني .ويتم توجيه منهجية قيا�س املخاطر التمويلية نحو قيا�س املخاطر التمويلية
ملحافظ ال�شركات والأعمال امل�صرفية اخلا�صة مبقيا�س متدرج من � 1إىل  10متكن البنك من ا�ستيفاء متطلبات بنك الت�سويات الدويل� .إن درجات ت�صنيف املخاطر
هي من � 1إىل  6للموجودات املنتجة و  7للح�سابات املدرجة يف حني ترتاوح من � 8إىل  10للح�سابات امل�صنفة.
وتت�ضمن متابعة التمويل �إجراءات تهدف �إىل �ضبط امل�ستندات وال�صرف ،ومراقبة عمليات ال�سداد يف املواعيد املحددة ،وتقييم ال�ضمانات ومراجعة �أو�ضاع االنك�شافات.
ويف هذه املرحلة ،تتم عملية الإن�شاء والتعهد بالتوزيعات على امل�ستثمرين .وتقوم وحدة م�ستقلة بالتحقق من الوقائع ومن ثم مراجعة املوافقات االئتمانية ل�ضمان توافقها
مع ال�سيا�سة ،والت�أكد من ا�ستيفاء كافة التعهدات امل�ؤدية �إىل املوافقات قبل �صرف عائدات القر�ض ،وطوال مدة �سريان الت�سهيالت التمويلية املمنوحة.
كما تت�ضمن متابعة التمويل التحديد املبكر للم�شكالت و�إدارة عمليات معاجلة امل�شكالت يف االنك�شافات .وقد ا�ستحدثت وحدة �إدارة املوجودات اخلا�صة �ضمن �إدارة
املخاطر لالنتباه ب�شكل �أكرب �إىل احل�سابات غري املنتظمة والتي ي�شوبها الإخالل .ويتمثل الهدف الأ�سا�سي للوحدة يف و�ضع ا�سرتاتيجيات فعالة �إما لإعادة ت�أهيل
الت�سهيالت التمويلية التي تعرتيها العوائق �أو لإعادة هيكلتها.
نظر ًا للأزمة املالية احلالية ،يقوم البنك با�ستمرار مبراجعة املحفظة التمويلية ككل ويجري اختبارات لغر�ض تزويد الإدارة العليا بدليل وا�ضح عن التكوين والتعر�ض 
الأق�صى للمخاطر واجلودة التمويلية ال�شاملة وكذلك حتديد ا�شارات ال�ضعف املحتملة .ونتيجة لذلك� ،أ�صبح ب�إمكان البنك اتخاذ الإجراءات املنا�سبة يف الوقت املحدد.
بالن�سبة النك�شافات التمويل امل�ضمونة ،يتم حتديث تقييم ال�ضمان بطريقة جيدة .يتم تقييم الأوراق املالية امل�سعرة ب�شكل م�ستقل وعلى �أ�سا�س يومي يف حني يتم
احل�صول على التقييم امل�ستقل الأحدث لأوراق مالية �أخرى مبا فيها العقارات .عندما يتم حتديد فجوة يف �أدنى درجة تغطية لل�ضمان ،يطلب من الطرف املقابل املعني
تقدمي �ضمان و� /أو تخفي�ض االنك�شافات القائمة لتتوافق مع �أدنى متطلبات ال�ضمان .وبالن�سبة للتعر�ض ملخاطر االئتمان غري امل�ضمون ،يطلب من الأطراف املقابلة
املعنية �أن تقدم ال�ضمان املقبول به� .أثناء هيكلة الت�سهيالت التمويلية ،ي�ضمن البنك �أن يتم �سداد انك�شافات التمويل من م�صادر لل�سداد حمددة وغري معوقة.
تقييم الأداء والتقارير
ت�سمح مرحلة تقييم الأداء والإبالغ لكل من الإدارة العليا ووحدات العمل مبتابعة النتائج وحت�سني الأداء ب�شكل م�ستمر .وتتم مراقبة كل من اجتاهات املحافظ والإجراءات
بهدف القيام بالتعديالت املنا�سبة وبال�سرعة املطلوبة ال�سرتاتيجيات الن�شاط وم�ؤ�شرات املحافظ وال�سيا�سات االئتمانية وممار�سات �إن�شاء ومتابعة االئتمان .وهذه
املرحلة من العملية االئتمانية ترتكز على املعلومات يف نطاق البنك ،واملعايري اخلارجية املقارنة للم�ساعدة يف تقييم الأداء.
ويتم تقييم الأداء االئتماين من خالل حتليل ما يلي:
 .1تركزات املحافظ من قبل امللتزم وال�صناعة و ت�صنيف املخاطر و املدة و املنتج وال�ضمانات والأبعاد الأخرى.
 .2م�ؤ�شرات اجلودة االئتمانية.
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 .3اال�ستثناءات من معايري القبول االئتماين.
 .4اال�ستثناءات الأخرى من ال�سيا�سة.
هذا ،وقد تبنى البنك منوذج لربحية احل�سابات الداخلية لتحديد مدى ربحية احل�سابات امل�صرفية لل�شركات والأعمال امل�صرفية اخلا�صة .وترتكز املنهجية يف هذا
ال�صدد �إىل العائد على ر�أ�س املال املقا�س باملخاطر.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إجراء مراجعة دورية لكل من املحفظة والإجراءات لي�س فقط من قبل وحدات العمل ،بل �أي�ضا من قبل �إدارة املخاطر و�إدارة التدقيق.
ووفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي امل�ؤرخة يف  3نوفمرب  ،2003ب�ش�أن حتديد القواعد والتعليمات لت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية ،ف�إن البنك ي�ضم جلنة للت�صنيف
والتقييم االئتماين ،تتكون من �أع�ضاء يف الإدارة العليا .وتقوم اللجنة بدرا�سة وتقييم الت�سهيالت التمويلية القائمة لكل من عمالء البنك على حدة ،وحتدد �أي �أو�ضاع
غري عادية �أو �صعوبات ترافق مركز العميل ،مما قد يت�سبب يف ت�صنيف الدين على �أنه غري منتظم ،ولتحديد امل�ستوى املالئم للمخ�ص�صات.

خماطر ال�سوق

يعرف البنك «خماطر ال�سوق» على �أنها عدم و�ضوح الأرباح امل�ستقبلية ،ملراكز البنك داخل �أو خارج امليزانية ،والناجم عن التغريات يف �أو�ضاع ال�سوق (�أي التغريات يف �أ�سعار
املوجودات و�أ�سعار الفائدة) .وترتبط خماطر ال�سوق بالفوائد ،وحقوق امللكية ،وال�صرف الأجنبي ،وخماطر ال�سلع يف دفاتر البنك املتعلقة بالتداول والأعمال امل�صرفية.
وتعالج �إدارة خماطر ال�سوق املجاالت التالية:
• امل�ؤ�شرات الكمية التي حتدد مدى قبول خماطر ال�سوق
• الأدوات امل�صرح بها و�سيا�سات التحوط لإدارة االنك�شافات امل�شوبة باملخاطر
• حدود االنك�شافات
التقرير عن االنك�شاف للمخاطر
تقوم �إدارة املخاطر بتقدمي تقرير عن االنك�شاف للمخاطر على �أ�سا�س �شهري �إىل الإدارة العليا.
اختبارات ال�ضغط الدورية
تقوم �إدارة املخاطر ب�شكل دوري ب�إعداد تقرير اختبار �ضغط بحيث يغطي التداول الدفرتي وخماطر معدل الربح يف الأعمال امل�صرفية الدفرتية وفجوة ال�سيولة .ويتم
عمل هذه املمار�سة لتقييم انك�شاف البنك لبع�ض �سيناريوهات ال�ضغط.
وتغطي �سيا�سة �إدارة خماطر ال�سوق املجاالت العامة التالية:
�إدارة خماطر معدل الربح يف التداول الدفرتي والأعمال امل�صرفية الدفرتية:
يتعر�ض البنك ملخاطر معدل الربح نتيجة حلاالت عدم التطابق �أو الفجوات يف مبالغ املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج امليزانية العمومية التي ت�ستحق �أو يعاد ت�سعريها
خالل فرتة زمنية معينة .ويدير البنك هذا النوع من املخاطر من خالل املطابقة يف �إعادة ت�سعري حمفظة املوجودات واملطلوبات طبق ًا ال�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر.
ويقوم البنك بتقييم خماطره املتعلقة مبعدل الربح يف امليزانية العمومية من خالل حتليل الفجوة بناء على حاالت عدم التطابق يف �إعادة ت�سعري الفائدة للموجودات
واملطلوبات ب�سبب الطبيعة الإ�سالمية ملوجودات ومطلوبات البنك ،ف�إنه ال يوجد تعر�ض جوهري ملخاطر معدل الربح يف الأعمال امل�صرفية الدفرتية.
�إدارة خماطر ال�صرف الأجنبي يف التداول الدفرتي والأعمال امل�صرفية الدفرتية:
تن�ش�أ خماطر ال�صرف الأجنبي يف الأعمال امل�صرفية الدفرتية عن عدم تطابق العمالت بني موجودات البنك ومطلوباته .ويرى البنك �أنه كيان كويتي ،و�أن عملته
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خماطر ال�سوق (تتمة)
الت�شغيلية هي الدينار الكويتي .وت�ستخدم معامالت التحوط لإدارة �أية خماطر كبرية بالعمالت الأخرى� .أما املوجودات غري النقدية املحملة بالقيمة العادلة ،وغري
امل�سماة بعملة البنك الت�شغيلية ،فيتم التحوط ب�ش�أنها با�ستخدام املطلوبات املالية غري امل�شتقة ملخاطر العملة الأجنبية.
يراقب ق�سم �إدارة املخاطر حدود التداول بالعمالت الأجنبية املختلفة ب�شكل يومي (مثل احلدود اليومية ،الفجوة الآجلة ،وقف اخل�سائر وغريها) ،و�إحالتها �إىل جلنة
املوجودات واملطلوبات (�آلكو) ب�صورة دورية.
�إدارة خماطر حقوق امللكية يف التداول الدفرتي والأعمال امل�صرفية الدفرتية:
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار حقوق امللكية عن التغريات يف القيمة العادلة ال�ستثمارات حقوق امللكية .وميكن �أن تتقلب قيم الأوراق املالية الفردية ا�ستجابة ملجموعة متنوعة من
العوامل ،بخالف التحركات يف �أ�سعار الفائدة �أو �أ�سعار ال�صرف .فعلى �سبيل املثال ،قد ت�ستجيب عمليات تقييم ال�سوق للأوراق املالية اخلا�صة بحقوق امللكية �إىل عوامل
مثل النتائج الت�شغيلية لل�شركة ،حقوق الإ�صدار ،القرارات العامة لل�شركات ،والتغريات يف الت�صنيفات االئتمانية للأوراق املالية والتغريات الأخرى بال�سوق.
ويدير البنك خماطر حقوق امللكية يف التداول الدفرتي اخلا�ص به من خالل و�ضع حدود للمراكز واملراقبة الوثيقة حلاالت اخلرق� .أما خماطر حقوق امللكية يف الأعمال
امل�صرفية الدفرتية فيتم تقليلها من خالل تنويع اال�ستثمارات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية فيما يتعلق مبعدل اخلطر وجودة اجلهة امل�صدرة والت�سويق والعمالت
القابلة للتحويل وتواريخ اال�ستحقاق.

خماطر ال�سيولة

يعرف البنك خماطر ال�سيولة على �أنها االلتزام با�ستيفاء كافة االلتزامات املالية الراهنة وامل�ستقبلية بال�سرعة املطلوبة ودون �أي جهود �أو تكاليف �إ�ضافية غري �ضرورية.
يتم �أخذ العوامل الرئي�سية التالية باالعتبار عند تقييم و�إدارة خماطر ال�سيولة للبنك:
• يحتفظ البنك بقاعدة متنوعة لتمويل امل�صادر ( التي ت�شتمل على حمفظة العمالء الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكربى وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة و�صايف
حقوق ملكية الأفراد ذوى املالءة املرتفعة ) بدون ارتباط �أو تركزات وثيقة وبذلك يتم تنويع قاعدة التمويل والتخفيف من خماطر الرتكزات.
• حتليل النمط ال�سلوكي ال�سابق للمطلوبات الأ�سا�سية للبنوك ،تتوقع الإدارة �أن جزءا كبريا من �إيداعات العمالء �سيتجدد عند اال�ستحقاق التعاقدي.
• وفق ًا لقواعد وتعليمات بنك الكويت املركزي ،يحتفظ البنك بن�سبة  %18على الأقل من ودائعه لدى بنك الكويت املركزي يف موجودات ق�صرية الأجل �سائلة وم�ؤهلة.
• يتم املوافقة على التزامات التمويل بعد �أخذ مركز �سيولة البنك الإجمالية بعني االعتبار.
• مت و�ضع معيار لتخ�صي�ص املعامالت يف التداول الدفرتي من قبل �إدارة اخلزينة .تراجع �إدارة اخلزينة مدى توافق معيار تخ�صي�ص الأدوات املالية مع التداول
الدفرتي .يقوم التدقيق الداخلي مبراجعة م�ستقلة ل�ضمان التوافق على �أ�سا�س �سنوي .تنقل اال�ستثناءات �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات.
يف �إطار تطبيق الإر�شادات املذكورة �أعاله ،يحتفظ البنك ويراجع ويقوم ب�إعداد تقارير بالأمور التالية:
يتم �إعداد تقرير دوري حول ن�سبة املوجودات ال�سائلة لقيا�س م�ستوى املوجودات ال�سائلة املتاحة لتمويل االلتزامات التعاقدية ق�صرية الأجل ،مبا فيها االلتزامات
االحتياطية غري امل�ستخدمة .ويف ظل الظروف العادية ،يفرت�ض  تقرير ن�سبة املوجودات ال�سائلة تغريات خمتلفة يف الودائع ويف احلركات التاريخية يتم تعديل
االفرتا�ضات اعتمادا على التغري يف خ�صائ�ص التزامات الودائع .يتم اختبار ن�سبة املوجودات ال�سائلة ويتم ا�ستعرا�ض النتائج من قبل الإدارة العليا ،ومن ثم اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة ،ح�سب ال�ضرورة.
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خماطر ال�سيولة (تتمة)
وباملثل ،يتم �إعداد تقرير �أ�سبوعي حول فجوة ال�سيولة ب�إتباع �إر�شادات بنك الكويت املركزي ،ويو�ضح هذا التقرير �صايف التدفقات اخلارجية الدورية واملرتاكمة بني
حركة املوجودات واملطلوبات ،والتي تظهر يف اال�ستحقاقات التعاقدية.
يتم تقدمي تقرير �شهري بال�سيولة �إىل الإدارة العليا .يوجز هذا التقرير توقعات ال�سيولة لثمانية �أ�سابيع مع الأخذ باالعتبار التعديالت ال�سلوكية املتفق عليها من قبل
جلنة املوجودات واملطلوبات ويقدم كذلك �سيناريوهات خمتلفة لإدارة خماطر ال�سيولة الفعالة.
يتم تقدمي تقرير مبراقبة يومية النك�شافات البنك مع الأطراف املقابلة للبنك مقابل احلدود واملدة املتفق عليها �إىل الإدارة العليا .يقوم البنك بالتعاون مع جمموعة
البنك الأهلي املتحد مبراجعة دورية لآخر املعلومات املتوفرة من حيث النوعية والكمية حول الأطراف املقابلة وا�ستنادا �إىل النتائج واحلدود واملدة املعدلة.
يتم تقدمي تقرير بتقييم ربع �سنوي م�ستقل حول حمفظة ا�ستثمار البنك �إىل الإدارة العليا .يقدم هذا التقرير تكوين املحفظة ويقارن التقييم الأخري مع التقرير ال�سابق
على م�ستوى كل من موجودات اال�ستثمار الفردي واملحفظة.
وحتى يت�سنى ا�ستكمال تقارير خماطر ال�سيولة الراهنة ،يتم ب�شكل يومي و�ضع جمموعة من ن�سب ال�سيولة ،التي تعرف ب�شكل جماعي مب�صطلح «تنبيهات �إجراءات
الإدارة» ،وذلك لإدارة عمليات متويل ال�سيولة اليومية للبنك .وقد و�ضعت جلنة املوجودات واملطلوبات مدى �إر�شاديا لكل ن�سبة على حده ،وتتخذ الإجراءات املنا�سبة
حيال �أي جتاوز لتلك الن�سب.
وتتم املراجعة الدورية خلطة طوارئ لل�سيولة ،خم�ص�صة ملواجهة حاالت الطوارئ النظامية والداخلية لل�سيولة ،وذلك ل�ضمان حتديثها ومواكبتها خلطة ا�ستمرارية العمل.

املخاطر الت�شغيلية

يعرف البنك املخاطر الت�شغيلية على �أنها خماطر اخل�سائر املبا�شرة �أو غري املبا�شرة الناجمة عن الإجراءات الداخلية غري الكافية �أو غري الناجحة� ،أو عن الأفراد
�أو النظم �أو الأحداث وامل�ؤثرات اخلارجية .وهذا التعريف يت�ضمن بو�ضوح عملية التخطيط ملعاجلة الأزمات كوظيفة لإدارة املخاطر الت�شغيلية .ولهذا ال�سبب،
يرى البنك �أنه من احلكمة توخي نف�س االعتبار ،وعلى وجه التحديد ،الأحداث الكربى غري املتوقعة وغري العادية ،والتي حتدث مرة واحدة ،مثل الأزمات يف �إطار
�إدارة املخاطر الت�شغيلية.
وقد �أدى حتويل البنك �إىل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية �إىل خطر �إ�ضايف يتمثل يف عدم التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ومن �أجل معاجلة هذه املخاطر،
قام البنك بعمل تقييم وا�سع للمخاطر املحتملة ،كما قام بتطبيق عمليات رقابة قوية ،وحتديث م�ستندات ال�سيا�سات والإجراءات وتدريب املوظفني على
العمليات واملنتجات والأنظمة الإ�سالمية .وقد مت ا�ستكمال ذلك ب�إن�شاء هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية للت�أكد من �أن �أن�شطة البنك متوافقة مع مبادئ
و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ويزود �إطار �إدارة املخاطر الت�شغيلية البنك بالأ�سا�س الالزم لربنامج �شامل وفعال لإدارة املخاطر الت�شغيلية ،مت�ضمنا الأهداف الأ�سا�سية التالية:
 )1حتقيق فهم وا�ضح يف �أنحاء البنك ملا ي�شكل واقعة للمخاطر الت�شغيلية.
 )2تعزيز التوا�صل بني الإدارة العليا والوحدات املتلقية للمخاطر حول العنا�صر املختلفة امل�ؤثرة يف املخاطر الت�شغيلية ،بحيث تت�ضح امل�سئولية املحا�سبية ب�شكل واف.
 )3التتبع املنتظم للمخاطر الت�شغيلية ذات ال�صلة لكل جمال من جماالت العمل يف البنك ،وت�أ�سي�س قاعدة بيانات للخ�سائر الت�شغيلية.
وباملثل ،يحدد الإطار الأ�سلوب الكمي الذي يتبناه البنك يف قيا�س املخاطر الت�شغيلية املقت�صرة على حالة املخاطر للبنك ،وكذلك تخ�صي�ص ر�أ�س املال االقت�صادي.
وكخطوة �أولية يف تطبيق الأ�سلوب الكمي ،مت �إجراء تقييم ذاتي للمخاطر الت�شغيلية ب�شكل منتظم وهو يغطي �أي�ض ًا خطر عدم التوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية .وينق�سم
الهدف الأ�سا�سي من هذا الإجراء على �شقني� :أولهما ،تعزيز فهم املخاطر الت�شغيلية الكامنة واملرتبطة بالن�شاط الذي يتم توليه ،وثانيهما ،تعزيز نظام مراقبة املخاطر
الت�شغيلية بوعي تام ب�شكل م�ستمر .وي�أتي �أ�سلوب البنك يف التقييم الذاتي للمخاطر الت�شغيلية متما�شيا مع متطلبات وتو�صيات بنك الت�سويات الدويل.
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املخاطر الت�شغيلية (تتمة)
ويعرف البنك «التخطيط للطوارئ» ،وخطة معاجلة الأزمات ،وخطة ا�ستمرارية العمل ،على �أنها عملية حتديد نظم املعلومات ووظائف الن�شاط الهامة ،وو�ضع اخلطط
لإتاحة ا�ستئناف تلك النظم والوظائف يف حالة انقطاعها .وتت�ضمن هذه العملية �إجراء اختبار منتظم للت�أكد من فاعلية خطط الطوارئ .و�أثناء �إجراء االختبار ،تعمل
الإدارة على الت�أكد من �أن خطط وحدات العمل تكمل خطط نظم املعلومات ال�سارية على وظائف الت�شغيل الآيل الكلي للبنك.
وت�شكل خطة معاجلة الأزمات يف البنك ،ب�أكملها� ،أربعة عوامل هامة ،وهي على وجه التحديد�( :أ) خطة معاجلة الأزمات الفنية( ،ب) خطط ا�ستمرارية العمل (ج)
املتطلبات اللوج�ستية يف حالة حدوث �أزمة (د) الإجراءات الواجب اتباعها للت�شغيل �أثناء تطبيق خطة معاجلة الأزمات .ويعترب تكليف كبار الأفراد الذين يطلب منهم
و�ضع والإ�شراف على خطة معاجلة الأزمات جزءا ال يتجز�أ من هذه اخلطة ،حتى ي�ستعيد البنك عملياته املعتادة.
وقد مت حتديد خطة معاجلة الأزمات الفنية على �أنها ت�شكل العامل الأ�سا�سي الذي ي�شتق منه العوامل الثالثة الأخرى ،ومثال على ذلك و�ضع وتطوير ومراجعة وحتديث
خطة ا�ستمرارية العمل �أو عملية اال�ستعادة بناء على تقدم خطة معاجلة الأزمات الفنية .يف حال وقوع ازمة يف املركز الرئي�سي ،يتم ن�سخ جميع البيانات يف موقع معاجلة
الأزمات يف الوقت املنا�سب.
وقد د�أب البنك على �إجراء اختبار خطة معاجلة الأزمات ب�شكل دوري مبا فيها «�سالمة البيانات» وفرع «اال�ست�ضافة اخلارجية» للأنظمة والإجراءات .وقد مت �إجناز
اختبارات «اال�ست�ضافة اخلارجية» لكافة الفروع على �أ�سا�س دوري .كافة معامالت «اال�ست�ضافة اخلارجية» املرحلة من قبل الفروع مت قبولها مبجرد نقل النظام مرة
�أخرى �إىل «اال�ست�ضافة الداخلية» .كما مت �إجناز اختبار �سالمة البيانات يف موقع معاجلة الأزمات يف فرتة حمددة .وكانت النتائج �إيجابية لكل من اختبار «اال�ست�ضافة
اخلارجية» واختبار «�سالمة البيانات».
وقد مت حتديث �إجراءات خطة ا�ستمرارية العمل بحيث تراعي التغريات الفنية التي قامت بها �إدارة تقنية املعلومات م�ؤخرا .كذلك تطلب هذا الإجراء �أن
يقوم امل�ستخدمون النهائيون ب�إجراء «حتليل الأثر على الن�شاط» لتقييم ما �إذا كانت هناك نظم �إ�ضافية مطلوبة لدعم ا�ستمرارية العمل يف املجاالت املختلفة
للم�ستخدمني النهائيني.
وتتطابق مبادرات املخاطر الت�شغيلية الواردة �أعاله ،من كافة الأوجه املادية ،مع تعليمات بنك الكويت املركزي امل�ؤرخة يف  14نوفمرب  1996ب�ش�أن الإر�شادات
العامة لنظم الرقابة الداخلية ،والتوجيهات ال�صادرة بتاريخ � 13أكتوبر  2003ب�ش�أن «املمار�سات ال�سليمة لإدارة ورقابة املخاطر الت�شغيلية» .وكانت النتائج
�إيجابية لكال االختبارين.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،فان البنك قام باختبارات لعملية الإخالء يف حالة احلريق ملواجهة االحتماالت الطارئة و كانت نتيجة االختبارات مر�ضية �إىل حد كبري.

�إدارة �أمن البيانات

�إن �أمن البيانات هو عن�صر �أ�سا�سي للو�ضع ال�شامل للبنك ،،فاخرتاق الأمن غالب ًا ما ي�شكل تهديدا �أكرث قرب ًا .فالفجوات يف �أمن البيانات قد ي�ؤدي �إىل خرق للخ�صو�صية،
�أو ال�سرقة �أو �إف�ساد املعلومات� ،أو تلوث الربامج ،و�سرقة املوارد �أو املوجودات .وقد ت�سمح ال�شبكة غري الآمنة باالطالع على بع�ض من املعلومات احل�سا�سة للغاية (مثل
�سجالت �ش�ؤون املوظفني �أو التمويل �أو ك�شوف الرواتب �أو معلومات العمالء) ،وقد مت و�ضع برنامج �أمن معلومات ن�شيط بغر�ض حماية البنك من تهديدات �أمن البيانات
املختلفة ،وقد متت مناق�شة بع�ض العنا�صر الأ�سا�سية �أدناه.
• كما قام البنك بن�شر دليل �أمن وا�ضح جدا والذي ي�شكل الأ�سا�س حلماية املعلومات احل�سا�سة .وقد مت تعميم هذه ال�سيا�سة على املوظفني والعمالء وموردين البنك
وال�شركاء وغريهم لإثبات �أن البنك ي�أخذ �أمن البيانات على حممل اجلد .وتنطوي الر�سالة الأ�سا�سية ل�سيا�سة البنك على تطبيق نظام معلومات �آمن من خالل
حتديد امل�س�ؤوليات على جميع م�ستويات تداول املعلومات ،من ملكية البيانات (الرتميز) �إىل االطالع على البيانات.
• وال تقت�صر �سيا�سة املعلومات الأمنية ال�شاملة على اجلوانب الفنية للأمن والأنظمة ،بل تغطي �أي�ضا الق�ضايا التي تتطرق �إىل كيفية تعامل موظفي البنك مع املعلومات
احل�سا�سة ،ويت�ضمن ذلك ما يلي:
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معلومات حول �إدارة املخاطر للبنك املرخ�ص له (تتمة)

�إدارة �أمن البيانات (تتمة)
� )1سرية البيانات وخ�صو�صيتها.
 )2توفر املوارد.
� )3سالمة البيانات.
• وقد مت و�ضع خطوط �أ�سا�سية وا�ضحة ملعاجلة البنية التحتية الأ�سا�سية والتي ت�شمل ولكن ال تقت�صر على اجلدران الواقية ك�شف ومنع الت�سلل ،و�أجهزة ال�شبكة،
وال�سريفر .وحتدد ال�سيا�سة الأمنية احلد الأدنى من الت�شكيالت املطلوبة ل�ضمان الأمن.
• من �أجل �ضمان �سالمة الأنظمة احل�سا�سة و�شبكات الأجهزة يحافظ البنك على �إجراءات تغيري الإدارة بالإ�ضافة �إىل �سجالت التدقيق.
• يحافظ البنك ويدير اختبارات تقييم دورية و�صارمة ملدى التعر�ض والت�شكيل واخلرق �سواء من مكونات البنية الداخلية �أو اخلارجية للت�أكد من �أن البنك يحافظ
على حالة �أمنية عالية.
• يحلل البنك حركة ال�شبكة ب�شكل يومي مما ي�ؤدي �إىل الو�صول �إىل �أنظمة ح�سا�سة مهمة ويعيق �أي ن�شاط م�شبوه به ل�ضمان مراقبة �أي خطر �أمني ال ميكن ر�ؤيته.
• كما يوفر البنك �إر�شادات الأمن حول امل�شاريع امل�صرفية وذلك لإن�شاء نهج قيا�سي وعادل.
•يتم القيام بتدقيق دوري ل�ضمان التوافق مع ال�سيا�سات واملعايري التي و�ضعها البنك.
• فيما يتعلق ب�أمن بطاقات الدفع ،ح�صل البنك على �شهادة االلتزام بـ  PCI-DSSيف عام  2013و�سيتم �إعادة تقييم االلتزام يف عام .2014
• ح�صل البنك على �شهادة  ISO 27001يف �أعوام  2011و  2012و  2013و�سوف يتم �إعادة التقييم يف عام .2014
• ا�ستمرار الوعي الأمني للموظفني احلالني واملوظفني اجلدد.

اجلوانب القانونية وااللتزام

متثل املخاطر القانونية �إمكانية تكبد خ�سائر نقدية نتيجة لعدم القدرة على تنفيذ العقود �أو االتفاقيات املوقعة من قبل البنك ب�سبب الأخطاء يف امل�ستندات �أو و�ضع
امل�سودات ب�شكل غري �سليم .وكقاعدة عامة ،يت�أكد البنك من �أن الأطراف املقابلة والعمالء ميلكون ال�صالحيات القانونية الالزمة للدخول يف عقود ومعامالت مع البنك
و�أن االلتزام النا�شئ عن تلك ال�صفقات نافذ املفعول.
وتت�أكد الإدارة القانونية من تقيد البنك بكافة الت�شريعات ال�سارية على �أن�شطة البنك .ويف الوقت ذاته ،يت�أكد م�سئول املطابقة من �أن البنك يتقيد بكافة متطلبات بنك
الكويت املركزي .وينطوي جزء من امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية مل�سئول املطابقة على التقيد بتعليمات بنك الكويت املركزي ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .هذا،
وقد مت �إ�صدار دليل ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال.
وحيثما يكون مطلوبا ،يتبع البنك املعايري الدولية ويتبنى �أف�ضل ممار�سات ال�سوق فيما يتعلق ب�أن�شطة �إدارة املخاطر .وتعكف �إدارة املخاطر على متابعة التطورات� ،سواء
داخل البنك �أو يف ال�سوق ،وذلك ل�ضمان املواكبة ال�سريعة ل�سيا�سات �إدارة املخاطر بالبنك لأية تغريات كبرية حتدث .ويتم مقارنة برامج رقابة املخاطر دوريا باملعايري
الرقابية و�أف�ضل املمار�سات يف القطاع.
ورغم �أن البنك يتقيد باملعايري الرقابية و�أف�ضل ممار�سات ال�سوق ،فهو �أي�ضا يدرك حقيقة �أن هناك كما هائال من املخاطر التي تتطور با�ستمرار وت�ؤثر على �أجزاء
خمتلفة من �أن�شطة البنك املتلقية للمخاطر .وبالتايل ،ف�إن �أكرب التحديات يتمثل يف حتديث املعلومات وربطها لتعزيز فهم املخاطر واال�ستجابة الفعالة .ويف هذا
ال�صدد ،تقوم �إدارة املخاطر دوريا ب�إعادة تقييم �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر الكبرية ،وت�ضع خطط العمل الالزمة ال�ستدراك �أية نقاط �ضعف يف هذا ال�ش�أن.
وي�ضمن ذلك �أي�ضا حترك البنك ومواكبته للتطورات والأدوات التحليلية فيما يتعلق بكل بعد من �أبعاد املخاطر.
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معلومات حول االنك�شافات التمويلية واال�ستثمارية للبنك املرخ�ص له
حتدد الت�سهيالت التمويلية التي انق�ضى على موعد ا�ستحقاق مبالغها �أكرث من  90يوما على �أنها م�ستحقة وغري م�سددة ،وبناء على الإر�شادات الرقابية ،ف�إن الت�سهيالت التي
تت�ضمن مبالغ م�ستحقة وغري م�سددة ت�صنف �إما على �أنها غري منتظمة �أو دون امل�ستوى �أو م�شكوك يف حت�صيلها �أو معدومة ،ا�ستناد ًا �إىل عدد الأيام التي انق�ضت على موعد
ا�ستحقاقها دون �أن ت�سدد� .أما االنك�شافات االئتمانية الأخرى فتعترب منخف�ضة القيمة �إذا كانت قيمتها الدفرتية تتجاوز املبلغ املقدر القابل لال�سرتداد .ويتم �إجراء تقييم يف
تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما �إذا كان يوجد دليل مو�ضوعي على �أن التعامل االئتماين املعني� ،أو جمموعة من االنك�شافات امل�شابهة ،قد انخف�ضت قيمتها.
وتخ�ضع التمويالت الدولية ال�سيادية وامل�صنفة على �أنها م�ستحقة وغري م�سددة ملخ�ص�ص حمدد النخفا�ض القيمة ،وميثل مبلغ املخ�ص�ص الفرق بني القيمة الدفرتية
واملبلغ القابل لال�سرتداد ،باعتباره القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،مبا يف ذلك املبالغ القابلة لال�سرتداد من ال�ضمانات وال�ضمانات الإ�ضافية،
خم�صومة ا�ستناد ًا �إىل معدل الربح املتعاقد عليه.
ويغطي خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الت�سهيالت التمويلية اخل�سائر حني يتوفر دليل مو�ضوعي على �أن اخل�سائر قد تتواجد يف مكونات حمفظة الت�سهيالت االئتمانية يف
تاريخ امليزانية العمومية .وقد مت تقدير ذلك ا�ستناد ًا �إىل الأمناط التاريخية للخ�سائر يف كل مكون على حدة ،والت�صنيفات االئتمانية املخ�ص�صة للمقرت�ضني ،والتي
تعك�س املناخ االقت�صادي الراهن الذي يعمل املقرت�ضون من خالله� .إىل جانب ذلك ،وبناء على متطلبات بنك الكويت املركزي ،يتم و�ضع خم�ص�ص عام بحد �أدنى يبلغ
 %1للت�سهيالت النقدية و  %0.5للت�سهيالت غري النقدية على كافة الت�سهيالت غري اخلا�ضعة ملخ�ص�ص حمدد.
ت�ستخدم املجموعة ت�صنيفات م�ؤ�س�سات التقييم االئتماين اخلارجية ،بناء على مدى توفرها ،لت�صنيف درجة املخاطر للموجودات االئتمانية.
وقد ا�ستخدمت م�ؤ�س�سات التقييم االئتماين اخلارجية للمحافظ القيا�سية التالية:
املحفظة القيا�سية

م�ؤ�س�سة التقييم االئتماين اخلارجية

مطالبات على البنوك

فيت�ش و موديز و�ستاندارد �آند بورز

اجلدول رقم � – 3إجمايل التعر�ض للمخاطر االئتمانية قبل تخفيف خماطر االئتمان
�ألف دينار كويتي
املحفظة القيا�سية
النقد
مطالبات على جهات �سيادية
مطالبات على البنوك
مطالبات على ال�شركات
التمويل اال�ستهالكي
متويل مت�أخر ال�سداد
ب�ضاعة ومنتجات غري عقارية
ا�ستثمارات عقارية وب�ضائع عقارية
متويل �أ�سهم وعقارات جتارية
�صكوك
انك�شافات �أخرى
الإجمايل

 94البنك الأهلي املتحد �ش.م.ك.ع.

ممولة

غري ممولة

الإجمايل

15.342
444.460
385.362
1.586.097
318.708
50.731
289
33.019
260.965
17.529
103.208
3.215.710

50.858
177.095
3.498
22
247
2.150
233.870

15.342
444.460
436.220
1.763.192
322.206
50.753
289
33.019
261.212
17.529
105.358
3.449.580

بازل  – 2العامود الثالث – الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

معلومات حول االنك�شافات التمويلية واال�ستثمارية للبنك املرخ�ص له (تتمة)
�ألف دينار كويتي
متو�سط الأر�صدة ال�شهرية
�أر�صدة نهاية ال�سنة
غري
غري
الإجمايل
ممولة
ممولة
الإجمايل
ممولة
ممولة
املحفظة القيا�سية
النقد
14.108
14.108
15.342
15.342
مطالبات على جهات �سيادية
520.212
520.212
444.460
444.460
مطالبات على البنوك
315.113
53.704
261.409
436.220
50.858
385.362
مطالبات على ال�شركات
1.649.829
171.349 1.478.480 1.763.192
177.095 1.586.097
التمويل اال�ستهالكي
301.460
3.671
297.789
322.206
3.498
318.708
متويل مت�أخر ال�سداد
35.728
489
35.239
50.753
22
50.731
ب�ضاعة ومنتجات غري عقارية
1.003
1.003
289
289
ا�ستثمارات عقارية وب�ضائع عقارية
35.465
35.465
33.019
33.019
متويل �أ�سهم وعقارات جتارية
237.827
211
237.616
261.212
247
260.965
�صكوك
15.937
15.937
17.529
17.529
انك�شافات �أخرى
98.732
737
97.995
105.358
2.150
103.208
الإجمايل
3.225.414
230.161
2.995.253
3.449.580
233.870
3.215.710
يتم احت�ساب متو�سط الأر�صدة ال�شهرية على �أ�سا�س متو�سط �أر�صدة نهاية ال�شهر لعائدات كفاية ر�أ�س املال وهي فرتة التقرير الأكرث تكرار ًا لغر�ض  رفع
التقارير الإدارية.
اجلدول رقم  – 4التوزيع اجلغرايف لالنك�شافات

املحفظة القيا�سية
النقد
مطالبات على جهات �سيادية
مطالبات على البنوك
مطالبات على ال�شركات
التمويل اال�ستهالكي
متويل مت�أخر ال�سداد
ب�ضاعة ومنتجات غري عقارية
ا�ستثمارات عقارية وب�ضائع عقارية
متويل �أ�سهم وعقارات جتارية
�صكوك
انك�شافات �أخرى
الإجمايل

الكويت
15.342
444.460
91.477
1.720.480
322.206
50.753
289
33.019
261.212
99.446
3.038.684

�ألف دينار كويتي
دول �أخرى
يف ال�شرق
الأو�سط
245.959
38.830
17.529
2.196
304.514

�أوروبا
9.028
644
2.048
11.720

الواليات
املتحدة وكندا
87.026
12
288
87.326

دول �أخرى
2.730
3.226
1.380
7.336

الإجمايل
15.342
444.460
436.220
1.763.192
322.206
50.753
289
33.019
261.212
17.529
105.358
3.449.580
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معلومات حول االنك�شافات التمويلية واال�ستثمارية للبنك املرخ�ص له (تتمة)
اجلدول رقم  – 5توزيع �إجمايل االنك�شافات ح�سب القطاع االقت�صادي
�ألف دينار كويتي
ممولة
485.676
945.388
1.114.192
670.454
3.215.710

املحفظة القيا�سية
التجارة وال�صناعة
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإن�شاءات والعقارات
�أخرى
الإجمايل

غري ممولة
108.202
51.699
52.104
21.865
233.870

الإجمايل
593.878
997.087
1.166.296
692.319
3.449.580

اجلدول رقم  – 6توزيع �إجمايل االنك�شافات ح�سب اال�ستحقاق التعاقدي املتبقي
�ألف دينار كويتي
3-1
حتى �شهر واحد
�أ�شهر
15.342
116.151
239.461
47.026
343.178
661.626
537.049
2.997
7.477
50.753
289
84.866
86.498
1.245
4.965
913.911
1.285.012

املحفظة القيا�سية
النقد
مطالبات على جهات �سيادية
مطالبات على البنوك
مطالبات على ال�شركات
التمويل اال�ستهالكي
متويل مت�أخر ال�سداد
ب�ضاعة ومنتجات غري عقارية
ا�ستثمارات عقارية وب�ضائع عقارية
متويل �أ�سهم وعقارات جتارية
�صكوك
انك�شافات �أخرى
الإجمايل

� 12-3شهرا
88.848
26.796
305.786
8.905
24.459
139
4.705
459.638

�أكرث
من �سنة
19.220
258.731
302.827
33.019
65.389
17.390
94.443
791.019

الإجمايل
15.342
444.460
436.220
1.763.192
322.206
50.753
289
33.019
261.212
17.529
105.358
3.449.580

اجلدول رقم  – 7التمويل املنخف�ض القيمة واملخ�ص�صات
�ألف دينار كويتي
املحفظة القيا�سية
التجارة وال�صناعة
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإن�شاءات والعقارات
�أخرى
الإجمايل
ال يوجد متويل منخف�ض القيمة خارج دولة الكويت.
*�أعباء املخ�ص�صات املحددة.
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متويل
منخف�ض
القيمة
17.030
17.820
15.153
16.118
66.121

متويل م�ستحق
526
1.699
8.409
10.634

خم�ص�صات
حمددة
5.109
2.925
3.780
3.578
15.392

*�أعباء الفرتة
5.608
2.925
2.895
1.552
12.980

امل�شطوب
1.086
721
10.940
12.747

خم�ص�صات
عامة
15.534
2.539
33.324
20.050
71.447

بازل  – 2العامود الثالث – الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

معلومات حول االنك�شافات التمويلية واال�ستثمارية للبنك املرخ�ص له (تتمة)
�أعباء املخ�ص�صات املحددة
كما يف  31دي�سمرب  ،2011قامت املجموعة بتكوين �إجمايل خم�ص�ص مببلغ � 86.841ألف دينار كويتي مت�ضمن ًا املخ�ص�صان املذكوران �أعاله اخلا�ص و العام بن�سبة %1
كحد �أدنى على جميع مطالبات ال�شركات وانك�شا فات التمويل اال�ستهالكي (بال�صايف بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات ال�ضمان) والتي مل يتم تكوين خم�ص�ص حمدد لها طبق ًا
لتعليمات بنك الكويت املركزي� .إن الربح املعلق اخلا�ص ب�أر�صدة التمويل منخف�ض القيمة املذكور �أعاله بلغ � 10.675ألف دينار كويتي.
متويل معاد التفاو�ض عليه
مل تقم املجموعة ب�إعادة التفاو�ض حول �أي �أ�صل مايل ميكن �أن يكون مت�أخر الدفع �أو منخف�ض القيمة.
معامالت مع �أطراف ذات عالقة
يرجى الرجوع �إىل �إي�ضاح  21من البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
اجلدول رقم  – 8االنك�شافات بعد تخفيف املخاطر والتحول االئتماين
�ألف دينار كويتي
املحفظة القيا�سية
مطالبات على البنوك
مطالبات على ال�شركات
التمويل اال�ستهالكي
متويل مت�أخر ال�سداد
ب�ضاعة ومنتجات غري عقارية
ا�ستثمارات عقارية وب�ضائع عقارية
متويل �أ�سهم وعقارات جتارية
�صكوك
انك�شافات �أخرى
الإجمايل

م�صنفة
107.954
12.031
119.985

غري م�صنفة
980.815
296.458
25.618
361
66.038
61.203
105.359
1.535.852

الإجمايل
107.954
980.815
296.458
25.618
361
66.038
61.203
12.031
105.359
1.655.837

معلومات تتعلق بتخفيف املخاطر التمويلية
يتم احل�صول على ال�ضمانات من العمالء بناء على تقييم البنك للمركز املايل واملالءة وال�سمعة واخلربة ال�سابقة عن العميل ،وتقدير البنك لدرجة خماطر التمويل.
ويحتفظ البنك بن�سبة تغطية كافية لل�ضمانات متا�شيا مع �إر�شادات بنك الكويت املركزي و�سيا�سات البنك .ويف حالة انخفا�ض قيمة ال�ضمانات ،يطلب البنك تغطية
�إ�ضافية .وتتم تغطية جزء كبري من حمفظة التمويل لدى البنك على نحو كاف �إما بال�ضمانات امللمو�سة التي تتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو بالتنازل عن
الإيرادات والذمم املدينة للأطراف الأخرى �أو ب�أنواع امل�ساعدات الأخرى كال�ضمانات ال�شخ�صية � /ضمانات ال�شركات.
وحتى يت�سنى احلد من املخاطر التمويلية التي يتعر�ض لها البنك ،يقبل ال�ضمانات يف �شكل نقد (مثل الودائع الثابتة� ،شهادات الإيداع و�/أو غريها من �أدوات االدخار)،
الأ�سهم �أو حمفظة الأ�سهم املتداولة يف بور�صات معتمدة وتكون متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية م�شروطة وغري م�شروطة ،وخطابات اعتماد احتياطية غري
م�شروطة �أو خطابات �ضمان �صادرة من م�ؤ�س�سات مالية ولها حدود متفق عليها تغطي املبلغ الأ�صلي زائد ًا الربح.
بالإ�ضافة �إىل ما جاء �أعاله ،يقبل البنك حجوزات الدين على الأموال املكفولة ،والرهونات على املمتلكات العقارية واالموال املنقولة ،والتنازل القانوين عن �أعمال
املقاوالت ،وكذلك التنازل القانوين عن الإيجارات.
وفيما يتعلق بكفالء الطرف املقابل ،ال يقبل البنك �إال املخاطر التي تت�ضمن بع�ض ال�شروط املحددة.
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معلومات تتعلق بتخفيف املخاطر التمويلية (تتمة)
وحيثما �أمكن ،ت�ستخدم الت�صفيات داخل وخارج بنود امليزانية العمومية بقدر ما يكون م�سموحا مبوجب �أحكام الوثائق التعاقدية ،واحلق القانوين يف املقا�صة ،وعندما
ال يكون هناك �أي �إخالل مبواعيد اال�ستحقاق.
ميتلك البنك نظاما للتقييم الدوري لل�ضمانات ،ومراقبة ومتابعة التغطية غري الكافية .وي�ضمن ذلك �أن البنك ميتلك �إجراءات �إدارة فعالة لل�ضمانات ،حيث يتحقق
فيها ما يلي:
ً
 )1يتم تقييم ال�ضمانات دوريا ب�إتباع تعليمات بنك الكويت املركزي على فرتة زمنية كحد �أدنى ،مثل تقييم املمتلكات العقارية ب�شكل منتظم بينما تتم مراقبة الأ�سهم
 /حمفظة الأ�سهم املتداولة يف بور�صة معتمدة كل يوم على التوايل.
 )2يتطلب احلد الأدنى للتمويل مقابل القيمة بن�سبة  %50عند منح �أ�سهم  /متويل عقارات مع مراعاة �أن امللتزم الفردي للتمويل مقابل القيمة قد يكون �أدنى مما هو
حمدد ،ا�ستناد ًا �إىل الظروف االئتمانية ،وهيكل الت�سهيالت ،واملالءة االئتمانية للملتزم.
 )3ينفذ البنك عملية توثيق مع املقرت�ضني املفو�ضني للبنك مع االحتفاظ بحقه يف الت�صفية �أو احليازة القانونية لل�ضمانات؛ و
 )4ال يوجد ارتباط �إيجابي مادي بني امللتزم وقيمة ال�ضمانات.
تتم مراجعة التمويلية االئتمانية �شهري ًا للت�أكد من عدم وجود �أي تركز غري �ضروري .ويف حالة وجود تركز كثيف جتاه قطاع اقت�صادي �أو طرف مقابل معني ،يقوم البنك
ببيع املوجودات املعنية و�/أو يطلب من العميل تقدمي عر�ض �شراء لأوراق مالية �سائلة على نحو كاف.
اجلدول رقم  – 9ال�ضمانات والتعزيزات الإ�ضافية املالية امل�ؤهلة
�ألف دينار كويتي
املحفظة القيا�سية

�إجمايل
االنك�شافات

مطالبات على البنوك
مطالبات على ال�شركات
التمويل اال�ستهالكي
متويل مت�أخر ال�سداد
العقارات والأ�سهم
الإجمايل

436.220
1.763.192
322.206
50.753
261.212
2.833.583

ال�ضمانات
والتعزيزات
االئتمانية
21.543
782.377
24.631
20.277
220.410
1.069.238

معلومات تتعلق مبخاطر ال�سوق ملحفظة التداول ،وانك�شافات ال�صرف الأجنبي وال�سلع
تتبع املجموعة حاليا الأ�سلوب القيا�سي يف حتديد ر�أ�س املال املطلوب ملخاطر ال�سوق يف دفاتر التداول.
ولقيا�س خماطر ال�سوق يف التداول الدفرتي ،يتم قيا�س جميع املراكز بطرحها يف ال�سوق يوميا ،مبا يف ذلك �إدراج الأرباح امل�ستحقة �أو توزيعات الأرباح �أو غريها من
املزايا ،ح�سب احلالة .ويتم طرح مراكز ال�صرف الأجنبي يف ال�سوق با�ستخدام التقييم املغلق بنا ًء على متو�سط �سعر ال�سوق للمراكز الفورية� .أما الأدوات املالية امل�ؤثرة
يف مراكز خماطر معدالت الربح ،فيتم تقييمها بنا ًء على مناذج تقييم مقبولة ح�سب القطاع االقت�صادي� .أما حقوق امللكية وال�سلع ،فيتم طرحها للقيا�س يف ال�سوق
با�ستخدام �أ�سعار عرو�ض البيع.
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معلومات تتعلق مبخاطر ال�سوق ملحفظة التداول ،وانك�شافات ال�صرف الأجنبي وال�سلع (تتمة)
اجلدول رقم  – 10ر�أ�س املال املطلوب ملكونات خماطر ال�سوق
�ألف دينار كويتي
املحفظة القيا�سية
خماطر ال�سلع
خماطر مراكز حقوق امللكية
خماطر ال�صرف الأجنبي
الإجمايل

الأعباء
الر�أ�سمالية
51
4
1.106
1.161

معلومات تتعلق باملخاطر الت�شغيلية
تعرف املجموعة املخاطر الت�شغيلية على �أنها خماطر اخل�سائر املبا�شرة وغري املبا�شرة والناجتة من عدم كفاية �أو عجز الإجراءات الداخلية� ،أو الأفراد �أو النظم �أو
نتيجة الأحداث اخلارجية .وحتت�سب الأعباء الر�أ�سمالية للمخاطر الت�شغيلية با�ستخدام �أ�سلوب قيا�سي .ومبوجب هذا الأ�سلوب ،قام البنك باحت�ساب ر�أ�س املال كن�سبة
من املتو�سط الإيجابي لإجمايل الدخل لل�سنوات الثالث املا�ضية .وقد مت تعريف �إجمايل الدخل لهذا الغر�ض ك�صايف الدخل من الأرباح زائد ًا �صايف الدخل من غري الأرباح.
�إن اتفاقية بازل  2تتطلب من البنوك االحتفاظ بر�أ�س مال يف مواجهة املخاطر الت�شغيلية .وتوفر االتفاقية العديد من الأ�ساليب التي ترتاوح من �أب�سط �أ�ساليب امل�ؤ�شرات
الأ�سا�سية �إىل �أ�ساليب القيا�س الأكرث تقدما وتعقيدا .وباملثل ،تدرك املجموعة �أن املجموعة الراهنة للأ�ساليب الكمية املحتملة لقيا�س املخاطر الت�شغيلية تتميز باالت�ساع فعليا.
يف �سعيها �إىل تبني �أ�سلوب ح�سا�س لتقييم اخل�سائر الت�شغيلية ،تنظر املجموعة �إىل �إدارة املخاطر الت�شغيلية على �أنها متثل تطورا يت�ضمن ثالث جماالت من الن�شاط،
ميكن تلخي�صها على النحو التايل:
امل�ستوى الأول – التقييم الذاتي للمخاطر يتطرق �إىل الكلمات �أكرث من الأرقام ،ويت�ضمن ما يلي:
• املراجعة النوعية للمخاطر املت�أ�صلة.
• مراجعة ال�ضوابط والإجراءات.
• حتديد الإجراءات الت�صحيحية� ،إذا لزم الأمر ،ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات.
وتت�ضمن عملية التقييم الذاتي كال من �إدارة املجاالت املختلفة (م�سئول خماطر الأعمال) وجهة الت�سهيل اخلارجية (م�سئويل الت�سهيل يف جهات التقييم الذاتي
للمخاطر الت�شغيلية من كل من �إدارتي املخاطر والتدقيق) وذلك لت�شجيع املناق�شات ال�صريحة واملفتوحة للق�ضايا والإجراءات العالجية .وينظر �إىل هذا الن�شاط على
�أنه يحقق قدرا كبريا من معلومات الت�صنيف الو�صفية واملو�ضوعية.
امل�ستوى الثاين – امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية للمخاطر ،وهي عملية اجلمع والإبالغ عن جمموعة منتقاة من الإجراءات الكمية املرتبطة ب�إمكانية عدم �إحراز جناح يف
الإجراءات .وهذه امل�ؤ�شرات ال يتم جتميعها يف جمموع واحد م�ستقل ،بل �إنها تفيد على �أ�سا�س مقارن عرب العمليات املماثلة مبرور الوقت .وهي ت�سمح باملقارنة الفعالة
للعمليات .وبتتبعها مبرور الوقت ،ميكن �أن توفر �إنذارا مبكرا قيما الحتمال حدوث م�شكالت ،وميكن �أن ت�سهل اتخاذ الإجراء الت�صحيحي بال�سرعة املطلوبة.
امل�ستوى الثالث – جمع بيانات اخل�سائر .بد�أ البنك يف جمع بيانات اخل�سائر الت�شغيلية التاريخية وكذلك بيانات «قرب وقوع اخل�سائر» وهي عملية م�ستمرة حتى الآن.
وال ت�شكل بيانات اخل�سائر الداخلية امل�ؤ�شرات الوحيدة ،وال الأهم بال�ضرورة ،للمخاطر الت�شغيلية .ولكن تلك اخل�سائر متثل العواقب ال�سلبية احلتمية لعدم جناح
الإجراءات .وبجمعها مع بيانات اخل�سائر اخلارجية (حيثما توفر ذلك) ،فهي تعترب هامة لقيا�س حجم التخ�صي�ص الر�أ�سمايل للمخاطر ال�شاملة.
وقد عقد البنك العزم على احلد من املخاطر الت�شغيلية وال�سيطرة عليها ،ويف هذا ال�صدد تبنى �أ�سلوبا نظاميا جلميع م�ستويات املخاطر الت�شغيلية املحددة �أعاله .وهذا
الأ�سلوب النوعي �إىل الكمي للمخاطر الت�شغيلية يتما�شى مع تو�صيات بنك الت�سويات الدويل.
يتم احت�ساب الأعباء الر�أ�سمالية للمخاطر الت�شغيلية ا�ستناد ًا �إىل تعليمات بنك الكويت املركزي الحت�ساب الأعباء الر�أ�سمالية للمخاطر الت�شغيلية با�ستخدام �أ�سلوب قيا�سي.
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معلومات تتعلق باملخاطر الت�شغيلية (تتمة)
قام البنك �أي�ض ًا بتوثيق �سيا�سة �ضمان ا�ستمرار العمل يف حالة تف�شي الأمرا�ض املعدية .وقد مت توزيع تعميم على كافة امل�سئولني واملوظفني للعلم واتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
اجلدول رقم  – 11الأعباء الر�أ�سمالية للمخاطر الت�شغيلية
�ألف دينار كويتي
الأعباء الر�أ�سمالية
10.640
401
1.470
12.511

البيان
�صايف الدخل من الأن�شطة التمويلية
�صايف الدخل من الأن�شطة اال�ستثمارية
�إيرادات �أتعاب وخدمات
الإجمايل

معلومات حول مركز حقوق امللكية
�إن اال�ستثمارات يف الأعمال امل�صرفية الدفرتية تتم يف �أدوات متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية وت�صنف يف وقت ال�شراء �إىل اال�ستثمارات امل�شرتاة للأرباح الر�أ�سمالية
واال�ستثمارات الإ�سرتاتيجية .ويوجد لدى دفاتر البنك ا�ستثمارات غري متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية حيث �أنها كانت موجودة قبل التحول �إىل بنك �إ�سالمي ومازالت
موجودة بعد التحول .ولدى البنك �إطار زمني ميتد حتى  31مار�س  2014لت�صفية تلك اال�ستثمارات من دفاتره كما هو متفق عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية .بالن�سبة لال�ستثمارات امل�شرتاة بالنظر �إىل حتقيق دخل و�أرباح من ارتفاع القيمة الر�أ�سمالية فتتم مراجعتها دوريا والت�صرف فيها حني ت�سنح الفر�صة.
ويقوم البنك مبراجعة حمفظة ا�ستثماراته الإ�سرتاتيجية بنا ًء على تطورات القطاع االقت�صادي وال�سوق والتطورات االقت�صادية ،ثم �إما يتم ت�صفيتها �أو جتميع ما ميلكه
من تلك اال�ستثمارات.
ووفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،ف�إن مراكز حقوق امللكية يف الدفاتر امل�صرفية ت�صنف على �أنها �أوراق مالية متاحة للبيع .وهذه اال�ستثمارات يتم تقييمها دوريا
بالقيمة العادلة ،وحتت�سب �أرباح �أو خ�سائر �إعادة التقييم كتغريات تراكمية يف القيمة العادلة حلقوق امللكية .وبالن�سبة ال�ستثمارات حقوق امللكية املدرجة يف �أ�سواق
الأوراق املالية املعتمدة ،ف�إن القيمة العادلة حتدد بالرجوع �إىل �أ�سعار عرو�ض ال�شراء املقدمة.
 �أما القيم العادلة ال�ستثمارات حقوق امللكية غري املدرجة فتحدد بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية لال�ستثمار املماثل ،على التدفقات النقدية املخ�صومة املتوقعة� ،أو بناء على
مناذج �أخرى منا�سبة للتقييم� .أما ا�ستثمارات حقوق امللكية التي ال ميكن تقدير قيمتها العادلة على نحو دقيق فتظهر بالتكلفة ،ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد.
اجلدول رقم  – 12مركز حقوق امللكية يف الدفاتر امل�صرفية
�ألف دينار كويتي
نوع اال�ستثمار
الأ�سهم العامة املتداولة
امللكيات اخلا�صة
الإجمايل

القيمة الدفرتية

ر�أ�س املال املطلوب

17.322
33.985
51.307

1.982
3.205
5.187

متثل اال�ستثمارات العامة حقوق ملكية مدرجة ،يتم تداولها يف �أ�سواق الأوراق املالية املحلية والعاملية� .أما اال�ستثمارات اخلا�صة فتمثل ا�ستثمارات يف كيانات غري مدرجة
و�صناديق م�شرتكة .وقد بلغت القيمة الإجمالية لال�ستثمارات يف الدفاتر امل�صرفية املدرجة يف امليزانية العمومية � 69.023ألف دينار كويتي .وبلغت اخل�سائر املرتاكمة
املحققة من بيع الأوراق املالية املتاحة للبيع � 1.530ألف دينار كويتي وبلغ جمموع الأرباح غري املحققة املدرجة يف حقوق امللكية � 15.622ألف دينار كويتي ،منها 7.030
�ألف دينار كويتي مت�ضمنة يف ال�شريحة الثانية من ر�أ�س املال.
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بازل  – 2العامود الثالث – الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي (تتمة)

 31دي�سمرب 2013

ح�سابات اال�ستثمار
يتلقى البنك الأهلي املتحد الودائع من عمالئه �ضمن العديد من احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة .وهذه الودائع هي ودائع ثابتة املدة ومفتوحة املدة �أو متجددة تلقائي ًا
مبعدالت ا�ستثمارية خمتلفة.
ي�ستخدم البنك تلك املبالغ يف كافة الأن�شطة التمويلية التي من �ش�أنها حتقيق العائد امل�ستهدف .ويتم توزيع عوائد اال�ستثمار بني البنك كم�ضارب وبني �أ�صحاب
احل�سابات اال�ستثمارية وفق ًا لن�سب اال�ستثمار لكل نوع من تلك احل�سابات ،واملدة التي مرت على اال�ستثمار.
كما ي�ستلم البنك ودائع مقيدة من العمالء .ويقوم البنك با�ستثمار تلك الودائع ب�صفته وكي ًال لال�ستثمار (الوكيل).
ويتم تلقي ودائع العمالء وا�ستثمارها وفق ًا لل�ضوابط املحددة والواردة يف كل من دليل الإجراءات ودليل التعليمات للت�أكد من �أن تلك املبالغ� ،سواء كانت بالدينار الكويتي
�أو بالعمالت الأجنبية ،يتم ا�ستثمارها وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وفيما يلي الن�سب املئوية للودائع اال�ستثمار «امل�ضاربة» القائمة على توزيع الأرباح:
اجلدول رقم  – 13ن�سبة اال�ستثمار حل�سابات الودائع
نوع الوديعة
توفري
�شهر واحد
� 3أ�شهر
� 6أ�شهر
� 9أ�شهر
�سنة واحدة

ن�سبة اال�ستثمار
%60
%60
%62 - %60
%65
%70
%90 - %70

ال�ضوابط ال�شرعية
يقوم املراقب ال�شرعي واللجنة التنفيذية لهيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية مبراقبة وتنفيذ الفتاوى والقرارات ال�شرعية ال�صادرة من هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية.
وتقوم الهيئة بالإ�شراف على تطبيق تلك التعليمات يف العمليات اليومية والرد على �أية ا�ستف�سارات بخ�صو�ص الفتاوى والقرارات ال�شرعية ال�صادرة.
قد تن�ش�أ بع�ض االيرادات من املعامالت غري املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،ويتم حتديد تلك املبالغ عن طريق الإجراءات اخلا�صة مبراجعة القيود واالتفاقيات
واملعامالت من قبل املراقب ال�شرعي خالل ال�سنة.
ويتم �إيداع تلك املبالغ يف ح�سابات خريية حمددة ويتم التربع بها ح�سب تعليمات هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية.
تقوم اللجنة التنفيذية لهيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية بالتدقيق على �أن�شطة البنك وترفع تقريرها �إىل اجلمعية العامة يف اجتماع اجلمعية ال�سنوي.
طبق ًا لتوجيهات هيئة الرقابة ال�شرعية بالبنك ،فان التحقق من �أداء فري�ضة الزكاة يقع �شرع ًا على عاتق م�ساهمي البنك ،و ا�ستناد ًا لأحكام القانون رقم  46ل�سنة
 ،2006فقد قام البنك باحت�ساب الزكاة و �إدراجها �ضمن بيان الأرباح و اخل�سائر املجمع.
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�إت�صل بنا
الرئي�سي
مدينة الكويت � -شارع مبارك الكبري
دروازة العبدالرزاق  -القطعة التجارية رقم 9
جممع البنوك امل�شرتك الربج ال�شـرقي.
هاتف - 22312535 :فاك�س22462974 :
فهد ال�سامل
الكويت � -شارع فهد ال�سامل
جممع الأبرار التجاري مقابل �سفريات الغامن
هاتف - 22432826 :فاك�س22405830 :
الأحمدي
و�سط الأحمدي – قطعة 5
ال�شارع الرئي�سي – بجانب �سنرتال الأحمدي
هاتف - 23987902 :فاك�س23981289 :
ال�ساملية
�شارع �سامل املبارك  -عمارة ال�ساملية ال�شمالية
هاتف - 25718148 :فاك�س25751960 :
الفحيحيل
�شارع الدبو�س  -قطعة 8
عمارة نايف حمد الدبو�س
هاتف - 23926216 :فاك�س23926215 :
حويل
�شارع تون�س  -قطعة 183
جممع الفوزان
هاتف - 22625725 :فاك�س22625726 :
اجلهراء
�شارع مرزوق املتعب  -قطعة  - 28عمارة 15
هاتف - 24555820 :فاك�س24555830 :
الغزايل
ال�شويخ � -شارع الغزايل
هاتف - 24848537 :فاك�س24836968 :
اجلابرية
قطعة  - 4بجانب م�ست�شفى مبارك الكبري
هاتف - 25329274 :فاك�س25319904 :
�صبحان
�صبحان ال�شمايل  -قطعة � - 7شارع 106
هاتف - 22312576 :فاك�س24734216 :
الريموك
الريموك  -قطعة  – 2ال�شارع الثاين  -عمارة 7
هاتف - 25337769 :فاك�س25329275 :
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�صباح ال�سامل
�صباح ال�سامل  -قطعة 12
بجانب م�ستو�صف �صباح ال�سامل اجلنوبي
هاتف - 25516357 :فاك�س25525945 :

ال�شامية
منطقة ال�شامية – قطعة 10
جمعية ال�شامية
هاتف - 24927174 :فاك�س24927176 :

�سلوى
�سلوى  -قطعة  – 5خلف جمعية �سلوى التعاونية
هاتف - 25657987 :فاك�س25632275 :

ال�سور
مدينة الكويت – �شارع ال�سور
برج ال�شامية
هاتف - 22331571 :فاك�س22331572 :

املطار
الفروانية اجلنوبي  -منطقة ال�ضجيج
مبنى �إدارة م�ؤ�س�سة اخلطوط اجلوية الكويتية
هاتف - 24735295 :فاك�س24735294 :
الفروانية
�شارع حبيب املناور  -ق�سيمة ب
هاتف - 24740050 :فاك�س24733866 :
الدمنة
ال�ساملية � -شارع �سامل املبارك جممع امنية
هاتف - 25728877 :فاك�س25725680 :
غرناطة
غرناطة – قطعة  - 1مبنى جمعية ال�شامية وال�شويخ
هاتف - 24860357 :فاك�س24860376 :
كيفان
كيفان – �شارع اجلهراء
�ضمن مباين نادي الكويت الريا�ضي
هاتف - 24837556 :فاك�س24838264 :
م�شرف
م�شرف � -شارع خالد بن عبد العزيز
قطعة  - 4بجانب م�سجد الب�شـر
هاتف - 22312514 :فاك�س22312513 :
الراية
منطقة �شـرق – جممع الراية
بجوار مطافئ �شـرق
هاتف - 22997606 :فاك�س22997609 :
جنوب ال�سرة
�ضاحية الزهراء – منطقة الوزارات اجلديدة
هاتف - 22312501 :فاك�س22312504 :
جممع الوزارات
املرقاب – جممع الوزارات  -الدور الأر�ضي
هاتف - 22494033 :فاك�س22494031 :

الرفاعي
حويل – �شارع ابن خلدون
جممع الرفاعي
هاتف - 22312559 :فاك�س22312558 :
 360مول
جنوب ال�سـرة – منطقة الزهراء
جممع 360
هاتف - 25309604 :فاك�س22312510 :
الرقة
قطعة � ،5شارع  ،50بجانب خمفر الرقة
هاتف - 23967190 :فاك�س23167191 :
الأندل�س
قطعة  ،11بجانب خمفر الأندل�س
هاتف - 24846214 :فاك�س24895971 :
ال�صباحية
ال�صباحية  -قطعة 5
هاتف - 23613950 :فاك�س23613953 :
جابر العلي
قطعة  - 8بجانب مركز جابر العلي ال�صحي
هاتف - 23834071 :فاك�س23834072 :
الفردو�س
قطعة 7
هاتف - 24896764 :فاك�س24896784 :
القاد�سية
قطعة  - 5بجانب جمعية القاد�سية
هاتف - 22510179 :فاك�س22510159 :
العار�ضية
قطعة � - 8شارع 59
هاتف - 24897466 :فاك�س24897699 :
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المقر الرئيسي للبنك
دروازة عبد الرزاق  -شارع مبارك الكبير  -مجمع البنوك المشترك البرج الشرقي
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