
البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2015



1

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني اإلى ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني
البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع.

تقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة للبنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع. )»البنك«( و�شركاته التابعة )ي�شار اإليها معًا بـ»املجموعة«(، والتي تتكون 
من بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�شمرب 2015 وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�شنة 

املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واملعلومات الإي�شاحية الأخرى.

م�شوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة
اإن الإدارة هي امل�شوؤولة عن اإعداد وعر�ش هذه البيانات املالية املجمعة ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت وعن 

اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �شرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �شواء كانت ب�شبب الغ�ش اأو اخلطاأ.

م�شوؤولية مراقبي احل�شابات
اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�شتنادًا اإلى اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا 

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

ت�شتند الإجراءات  املالية املجمعة.  البيانات  التي تت�شمنها  املبالغ والإف�شاحات  اأدلة تدقيق حول  اإجراءات للح�شول على  التدقيق على تنفيذ  ي�شتمل 
املختارة اإلى تقدير مراقبي احل�شابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �شواء كانت تلك الأخطاء ب�شبب الغ�ش 
املالية املجمعة  للبيانات  باإعداد املجموعة  املتعلقة  الداخلية  الرقابة  اأدوات  ياأخذ مراقبو احل�شابات يف العتبار  تقييم هذه املخاطر،  اأو اخلطاأ. عند 
والعر�ش العادل لها، وذلك من اأجل و�شع اإجراءات تدقيق تتنا�شب مع الظروف، ولكن لي�ش بغر�ش التعبري عن راأي حول فاعلية اأدوات الرقابة الداخلية 
للمجموعة. وي�شتمل التدقيق اأي�شًا على تقييم مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة و�شحة التقديرات املحا�شبية الهامة التي اأجرتها الإدارة، وكذلك 

تقييم العر�ش ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�ش ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.
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بيان املركز املايل املجمع 
كما يف 31 دي�شمرب 2015

2015اإي�شاحات
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

املوجودات

9432,173144,825نقد واأر�شدة لدى البنوك

10204,246279,831�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

10179,713221,228�شندات بنك الكويت املركزي

5,113,047,1432,422,297قرو�ش و�شلف

12343,809345,011ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

1316,57214,865ا�شتثمار يف �شركة زميلة

53,12533,826مباين ومعدات 

-   1441,217موجودات غري ملمو�شة 

1541,06637,156موجودات اأخرى

4,359,0643,499,039جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات 

1,199,192923,752امل�شتحق اإلى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

2,496,2781,938,297ودائع العمالء 

16107,13578,642مطلوبات اأخرى

3,802,6052,940,691اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية 

17161,917161,917راأ�ش املال

17108,897108,897عالوة اإ�شدار اأ�شهم

)2,303()4,528(17اأ�شهم خزينة

17289,314289,837احتياطيات 

555,600558,348حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي البنك 

-    859احل�ش�ش غري امل�شيطرة 

556,459558,348اإجمايل حقوق امللكية 

4,359,0643,499,039جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

مي�سيل العقاد
�لرئي�س �لتنفيذي

طالل حممد ر�سا بهبهاين 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�شكل جزًء من هذه البيانات املالية املجمعة.

تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني اإلى ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني
البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع. )تتمة(

الراأي
يف راأينا، اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2015 وعن اأدائها 

املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يتعلق  فيما  البنك  اإدارة  تقرير جمل�ش  الواردة يف  والبيانات  املجمعة  املالية  البيانات  واأن  بدفاتر حما�شبية منتظمة  البنك يحتفظ  اأن  اأي�شًا  راأينا  يف 
بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�ش 
التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�ش املال 
2014 ورقم يونيو   24 املوؤرخ   2014/336 اأ/  2/رب، ر ب  املركزي رقم  الكويت  تعميما بنك  والتي ين�ش عليها  املايل  الرفع  ب�شاأن معدل   والتعليمات 
التنفيذية، وعقد  2012 والتعديالت الالحقة له ولئحته  ل�شنة   25 ال�شركات رقم  التوايل، وقانون  2014 على  اأكتوبر   21 املوؤرخ  2/رب/2014/342 

التاأ�شي�ش والنظام الأ�شا�شي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، واأنه قد اأجري اجلرد وفقًا لالأ�شول املرعية. ح�شبما و�شل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع 
خمالفات للتعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�ش املال والتعليمات ب�شاأن معدل الرفع املايل والتي ين�ش عليها تعميما بنك الكويت 
املركزي رقم 2/رب، ر ب اأ/ 2014/336 املوؤرخ 24 يونيو 2014 ورقم 2/رب/2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 على التوايل، ولقانون ال�شركات رقم 
25 ل�شنة 2012 والتعديالت الالحقة له ولئحته التنفيذية، اأو لعقد التاأ�شي�ش وللنظام الأ�شا�شي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل ال�شنة املنتهية 

يف 31 دي�شمرب 2015 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�شاط البنك اأو مركزه املايل. 

نبني اأي�شًا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإلى علمنا وجود اأية خمالفات لأحكام القانون رقم 32 ل�شنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �شاأن النقد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�شرفية والتعليمات املتعلقة به خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�شاط 

البنك اأو مركزه املايل.

وليد عبد اهلل الع�سيمي
�شجل مراقبي احل�شابات رقم 68 فئة اأ

من العيبان والع�شيمي و�شركاهم
ع�شو يف اإرن�شت ويونغ

9 فرباير 2016
الكويت

طالل يو�سف املزيني
مراقب ح�شابات مرخ�ش رقم 209 فئة اأ

ديلويت وتو�ش
الوزان و�شركاه
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البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2015

بيان الدخل ال�سامل املجمع 
ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 

  

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

30,36837,586�شايف ربح ال�شنة 

)خ�شائر( اإيرادات �شاملة اأخرى 

بنود قد يتم اإعادة ت�شنيفها لحقًا اإلى بيان الدخل املجمع:

)270(3,198�شايف الربح )اخل�شارة( من بيع / خ�شائر انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع 

)989()13,576(اأثر التغريات يف القيمة العادلة ل�شتثمارات متاحة للبيع 

58)130(فروق حتويل عمالت اأجنبية عند ترجمة عمليات اأجنبية 

)10,508()1,201(

بنود لن يتم اإعادة ت�شنيفها اإلى بيان الدخل املجمع:

-   )105(اإعادة قيا�ش التزامات املزايا املحددة 

7142,232اإعادة تقييم الر�ش امللك احلر

6092,232

1,031)9,899(اإجمايل )اخل�شائر( الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شنة 

20,46938,617اإجمايل اليرادات ال�شاملة لل�شنة 

اخلا�ش بــــ:

20,46038,617م�شاهمي البنك 

-   9احل�ش�ش غري امل�شيطرة 

20,46938,617

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�شكل جزًء من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل املجمع  
ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

2015اإي�شـاحات
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

18127,003111,829اإيرادات فوائد

)27,469()32,610(19م�شروفات فوائد

94,39384,360�شايف اإيرادات الفوائد

2025,22822,030�شايف اإيرادات اأتعاب وعمولت

3,1342,973�شايف اأرباح حتويل عمالت اأجنبية 

1,860)1,008(�شايف )خ�شائر( اأرباح ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

3,4782,671اإيرادات توزيعات اأرباح

2,5061,976ح�شة يف نتائج �شركة زميلة

8011,740اإيرادات ت�شغيل اأخرى 

128,532117,610اإيرادات الت�شغيل 

)22,181()25,608(م�شروفات موظفني

)11,524()13,849(م�شروفات ت�شغيل اأخرى 

)1,366()1,729(ا�شتهالك واإطفاء 

)35,071()41,186(م�شروفات الت�شغيل 

87,34682,539ربح الت�شغيل لل�شنة 

-   38,005�شايف الربح من دمج الأعمال 

)41,800()58,679(11خم�ش�ش ت�شهيالت ائتمانية 

)581()2,750(�شايف انخفا�ش قيمة ا�شتثمار يف اأوراق مالية واأخرى 

33,92240,158ربح ال�شنة 

)2,212()3,074(21ال�شرائب

)360()480(مكافاأة اأع�شاء جمل�ش الإدارة 

30,36837,586�شايف ربح ال�شنة

اخلا�ش بــ:

30,36037,586م�شاهمي البنك 

-   8احل�ش�ش غري امل�شيطرة 

30,36837,586

23 فل�ش19 فل�ش22ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة اخلا�شة مب�شاهمي البنك 

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�شكل جزًء من هذه البيانات املالية املجمعة.
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جمع 
حقوق امللكية امل

يف 
ت 

ريا
بيان التغ

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

ك 
مب�ساهمي �لبن

خلا�س 
�

 

      �لإحتياطيات
 

 
 

راأ�ش املال
األف

دينار كويتي

عالوة 
اإ�شدار 
اأ�شهم
األف

دينار كويتي

اأ�شهم خزينة
األف

دينار كويتي

احتياطي 
ين

قانو
األف

دينار كويتي

احتياطي 
عــــام
األف

دينار كويتي

احتياطي 
اأ�شهم خزينة

األف
دينار كويتي

احتياطيات 
اأخرى 

)اإي�شاح 
)17
األف

دينار كويتي

التغريات 
املرتاكمة 
يف القيمة 

العادلة
األف

دينار كويتي

اأرباح مرحلة 
األف

دينار كويتي

يل 
اإجما

الحتياطيات
األف

دينار كويتي

يل 
الجما
األف

دينار كويتي

حل�ش�ش 
ا

غري 
امل�شيطرة 

األف
دينار كويتي

املجموع
األف

دينار كويتي

الر�شيد كما يف 1 يناير 2014
161,917

108,897
)2,188(

60,619
60,172

8,065
6,009

24,573
112,768

272,206
540,832

   -
540,832

�شايف ربح ال�شنة 
   -

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
37,586

37,586
37,586

   -
37,586

اإيرادات )خ�شائر( �شاملة اأخرى 
لل�شنة

   -
   -

   -
   -

   -
   -

2,290
)1,259(

   -
1,031

1,031
   -

1,031

خل�شائر( 
يل الإيرادات )ا

اإجما
ال�شاملة لل�شنة 

   -
   -

   -
   -

   -
   -

2,290
)1,259(

37,586
38,617

38,617
   -

38,617

توزيعات ارباح مدفوعة 
   -

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
)20,986(

 )20,986(
)20,986(

   -
)20,986(

اأ�شهم خزينة م�شرتاه 
   -

   -
)115(

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
)115(

   -
)115(

حتويالت الى الحتياطيات 
   -

   -
   -

3,969
3,969

   -
   -

   -
)7,938(

   -
   -

   -
   -

كما يف 31 دي�شمرب 2014
161,917

108,897
)2,303(

64,588
64,141

8,065
8,299

23,314
121,430

289,837
558,348

   -
558,348

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�شكل جزًء من هذه البيانات املالية املجمعة.
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جمع 
حقوق امللكية امل

يف 
ت 

ريا
بيان التغ

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

ك 
مب�ساهمي �لبن

خلا�س 
�

 

      �لإحتياطيات
 

 
 

راأ�ش املال
األف

دينار كويتي

عالوة 
اإ�شدار 
اأ�شهم
األف

دينار كويتي

اأ�شهم خزينة
األف

دينار كويتي

احتياطي 
ين

قانو
األف

دينار كويتي

احتياطي 
عــــام
األف

دينار كويتي

احتياطي 
اأ�شهم خزينة

األف
دينار كويتي

احتياطيات 
اأخرى 

)اإي�شاح 
)17
األف

دينار كويتي

التغريات 
املرتاكمة 
يف القيمة 

العادلة
األف

دينار كويتي

اأرباح مرحلة 
األف

دينار كويتي

يل 
اإجما

الحتياطيات
األف

دينار كويتي

يل 
الجما
األف

دينار كويتي

حل�ش�ش 
ا

غري 
امل�شيطرة 

األف
دينار كويتي

املجموع
األف

دينار كويتي

�لر�سيد كما يف 1 يناير 2015
161,917

108,897
)2,303(

64,588
64,141

8,065
8,299

23,314
121,430

289,837
558,348

    -
558,348

�شايف ربح ال�شنة 
   -

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
30,360

30,360
30,360

8
30,368

اإيرادات )خ�شائر( �شاملة اأخرى 
لل�شنة

   -
   -

   -
   -

   -
   -

476
)10,376(

   -
)9,900(

)9,900(
1

)9,899(

يل الإيرادات ال�شاملة لل�شنة 
اإجما

   -
   -

   -
   -

   -
   -

476
)10,376(

30,360
20,460

20,460
9

20,469
3(عند حيازة �شركة تابعة )اي�شاح 

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
850

850

توزيعات ارباح مدفوعة 
   -

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
)20,983(

)20,983(
)20,983(

   -
)20,983(

اأ�شهم خزينة م�شرتاه 
   -

   -
)2,225(

   -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
)2,225(

   -
)2,225(

حتويالت الى الحتياطيات 
   -

   -
   -

3,227
3,227

   -
   -

   -
)6,454(

   -
   -

   -
   -

رب 2015
كما يف 31 دي�سم

161,917
108,897

)4,528(
67,815

67,368
8,065

8,775
12,938

124,353
289,314

555,600
859

556,459

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�شكل جزًء من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

1 - التاأ�سي�ش والت�سجيل

اإن البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع. )»البنك«( هو �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف الكويت يف 23 مايو 1967 وم�شجلة كم�شرف لدى بنك الكويت املركزي. وعنوان مكتبه 
امل�شجل هو �شاحة ال�شفاة، �شارع اأحمد اجلابر، مدينة الكويت. يقوم البنك بالأن�شطة امل�شرفية ب�شورة اأ�شا�شية يف دولة الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة وم�شر.

مت الت�شريح باإ�شدار هذه البيانات املالية املجمعة للبنك و�شركاته التابعة )ي�شار اإليهما با�شم »املجموعة«( من قبل جمل�ش اإدارة البنك يف 9 فرباير 2016. اإن اجلمعية العمومية 
ال�شنوية للم�شاهمني  لها احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد اإ�شدارها. 

2 - ملخ�ش ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

�أ�سا�س �لإعد�د 
مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية املطبقة يف دولة الكويت على موؤ�ش�شات اخلدمات 
املالية التي تخ�شع لرقابة بنك الكويت املركزي. تتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية با�شتثناء متطلبات معيار املحا�شبة الدويل 39 حول املخ�ش�ش 

املجمع والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�ش�ش العام، كما هو مبني يف ال�شيا�شة املحا�شبية حول انخفا�ش قيمة املوجودات املالية.

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء »ال�شتثمار يف اأوراق مالية« و«الأر�ش امللك احلر« و«الأدوات املالية امل�شتقة« التي مت قيا�شها بالقيمة العادلة.

مت عر�ش البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي، الذي ميثل العملة الرئي�شية للبنك، مقربة لأقرب األف ما مل ين�ش على غري ذلك.

�لتغري�ت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية 
اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة مماثلة لتلك املتبعة يف ال�شنة املالية ال�شابقة با�شتثناء تطبيق ال�شيا�شة املحا�شبية اخلا�شة بدمج الأعمال والتعديالت املدخلة على املعايري احلالية 

وذات ال�شلة باملجموعة والتي ت�شري يف او بعد 1 يناير 2015. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 3 دمج العمال
يتم املحا�شبة عن دمج الأعمال با�شتخدام طريقة احليازة املحا�شبية. تقا�ش تكلفة احليازة وفقًا ملجموع املقابل املحول، واملوجودات املحددة التي مت حيازتها واملطلوبات املحتملة 
يف عملية دمج العمال التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة وقيمة اأي ح�ش�ش غري م�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة. يف كل عملية دمج اأعمال، تختار املجموعة قيا�ش 
احل�ش�ش غري امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�شبة احل�شة يف �شايف املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة. تدرج تكاليف احليازة املتكبدة كم�شروفات 
يف فرتة تكبدها. عندما تقوم املجموعة بحيازة اأعمال، تقوم بتقدير املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�ش التحديد والت�شنيف املنا�شب وفقًا لل�شروط التعاقدية والظروف 
القت�شادية والظروف ذات ال�شلة كما يف تاريخ احليازة. اإن املقابل املحتمل امل�شنف كاأ�شل او التزام �شمن الدوات املالية يف نطاق معيار املحا�شبة الدويل 39 الدوات املالية: 

التحقق والقيا�ش يتم قيا�شه وفقا للقيمة العادلة على اأن يتم حتقق التغيريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع.

عند حتقيق دمج الأعمال على مراحل، يتم اعادة قيا�ش ح�ش�ش امللكية التي مت حيازتها �شابقا من قبل امل�شرتي وفقا للقيمة العادلة يف تاريخ احليازة، وتدرج بتكلفة احليازة 
عند حتديد ال�شهرة. ويتم حتقق اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة من اإعادة قيا�ش ح�ش�ش امللكية التي مت حيازتها �شابقا يف بيان الدخل املجمع. يف حالة النتهاء من املحا�شبة املبدئية 
لعملية دمج العمال يف نهاية فرتة التقارير املالية التي متت فيها عملية الدمج، تقوم املجموعة بعر�ش املبالغ املحتملة للبنود التي مل تنتهي املحا�شبة عنها؛ كما تقوم بتعديل هذه 

املبالغ باأثر رجعي خالل فرتة القيا�ش خالل �شنة واحدة من تاريخ احليازة. 

يتم قيا�ش ال�شهرة مبدئيًا مقابل الزيادة يف جمموع القيمة العادلة للمقابل املحول يف عملية دمج الأعمال، واملبلغ امل�شجل للح�ش�ش غري امل�شيطرة، والقيمة العادلة لأي ح�ش�ش 
ملكية حمتفظ بها �شابقا يف ال�شركة امل�شرتاة فوق القيمة العادلة ل�شايف املوجودات املحددة واملطلوبات املحتملة لل�شركة امل�شرتاة. اإذا كان اجمايل املقابل املحول اأقل من القيمة 

العادلة ل�شايف املوجودات التي مت حيازتها، يدرج الفرق كربح من دمج العمال يف بيان الدخل املجمع يف تاريخ احليازة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 8 قطاعات الت�شغيل 
يتم تطبيق التعديالت باأثر رجعي، وتو�شح ما يلي:

يجب على املن�شاأة الإف�شاح عن الأحكام التي و�شعتها الإدارة عند تطبيق معايري التجميع يف الفقرة 12 من املعيار الدويل للتقارير املالية 8، مبا يف ذلك و�شف خمت�شر   • 
لقطاعات الت�شغيل التي مت جتميعها واخل�شائ�ش القت�شادية )على �شبيل املثال، املبيعات واإجمايل الهوام�ش( امل�شتخدمة يف تقييم ما اإذا كانت قطاعات »متماثلة«.  

مماثل  ب�شكل  الت�شغيل،  قرارات  اتخاذ  م�شئول  اإلى   املطابقة  حول  تقرير  عر�ش  مت  اإذا  فقط  املوجودات  اإجمايل  اإلى  القطاع  موجودات  مطابقة  عن  الإف�شاح  ينبغي   • 
لالإف�شاحات الالزمة ملطلوبات القطاع.   

معيار املحا�شبة الدويل 16 عقار واآلت ومعدات ومعيار املحا�شبة الدويل 38 املوجودات غري امللمو�شة
ي�شري التعديل باأثر رجعي ويو�شح يف معيار املحا�شبة الدويل 16 ومعيار املحا�شبة الدويل 38 اإمكانية اإعادة تقييم الأ�شل بالرجوع اإلى البيانات امللحوظة من خالل تعديل اإجمايل 
القيمة الدفرتية لالأ�شل مقابل القيمة ال�شوقية له، اأو من خالل حتديد القيمة ال�شوقية للقيمة الدفرتية وتعديل اجمايل القيمة الدفرتية بالتنا�شب معها بحيث تت�شاوى القيمة 

الدفرتية لالأ�شل مع قيمته ال�شوقية. اإ�شافة اإلى ذلك، ميثل ال�شتهالك اأو الإطفاء املرتاكم الفرق بني الإجمايل والقيم الدفرتية لالأ�شل.

اإن التعديالت املو�شحة اأعالله لي�ش لها اأي تاأثري على الف�شاحات او املبالغ املدرجة. 

معايري/ تعديالت �سدرت ولكن مل ت�سر بعد 
فيما يلي معايري جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية التي �شدرت ولكن مل ت�شر بعد كما مل يتم التطبيق املبكر لها من قبل املجموعة. 

بيان التدفقات النقديـة املجمع
ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

2015اإي�شاحات
األف دينار كويتي

2014
األف دينار كويتي

اأن�شــطة الت�شغيل
33,92240,158�شايف ربح ال�شنة قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�ش الدارة وال�شرائب 

تعديالت لـ:  
)1,851(448 �شايف )خ�شائر( اأرباح من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع 

)2,671()3,478( اإيرادات توزيعات اأرباح

)1,976()2,506( ح�شة يف نتائج من �شركة زميلة

-    )8,005(3�شايف الرباح من دمج العمال 

1,7291,366 ا�شتهالك واطفاء 

58,67941,800 خم�ش�شات ت�شهيالت ائتمانية  

2,750581�شايف انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات يف اأوراق مالية واأخرى

83,53977,407ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل: 
)5,586()26,932(ودائع لدى البنـوك

)52,158(75,585�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

41,51526,188�شندات بنك الكويت املركزي

)273,688()525,983(قرو�ش و�شلف

)12,828(6,693ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر

)838(7,972موجودات اأخرى

270,527284,582م�شـتحق اإلى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

)9,019(229,484ودائع العمـالء

12,311)4,421(مطلوبات اأخرى

)360()360(مكافاأة اع�شاء جمل�ش الدارة مدفوعة 

)1,701()2,270(�شرائب مدفوعة 

155,34944,310�شايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�شطة الت�شغيل 

اأن�شطة ال�شتثمار 
)133,342()9,671(�شراء ا�شتثمارات متاحة للبيع 

57,94550,336متح�شالت من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع 

799720توزيعات ارباح م�شتلمة من ا�شتثمار يف �شركة زميلة

)2,334()3,183(�شراء مباين ومعـدات

3,4782,671اإيرادات توزيعات اأرباح م�شتلمة 

-    368,000�شايف التدفقات النقدية من دمج العمال 

)81,949(117,368�شايف التدفقات النقدية الناجتة من )امل�شتخدمة يف( اأن�شـطة ال�شتثمار

�أن�سطة �لتمويل

)20,986()20,983(توزيعات اأرباح مدفوعة

)115()2,225(�شراء اأ�شهم خزينة 

)21,101()23,208(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شـطة التمويل

58)942(فروق حتويل عمالت اأجنبية

)58,682(248,567�سايف �لزيادة )�لنق�س( يف �لنقـد و�لنقد �ملعادل

95,404154,086النقـد والنقد املعادل يف 1 ينايـر

343,97195,404�لنقـد و�لنقد �ملعادل يف 31 دي�سـمرب

يتكون �لنقد و�لنقد �ملعادل من: 

51,88029,293نقد يف ال�شندوق ويف احل�شاب اجلاري لدى بنوك اأخرى

149,22249,835اأر�شدة وودائع لدى بنوك مركزية )ذات فرتة ا�شتحقاق اأ�شلية ل تتجاوز مدتها ثالثون يوًما(

142,86916,276ودائع لدى البنوك )ذات فرتة ا�شتحقاق اأ�شلية ل تتجاوز مدتها ثالثون يوًما( 

343,97195,404

بلغت الفوائد امل�شتلمة 125,546 األف دينار كويتي )2014: 110,071 األف دينار كويتي( وبلغت الفوائد املدفوعة مبلغ 29,749 األف دينار كويتي )2014: 22,668 األف دينار 
كويتي(. 

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�شكل جزًء من هذه البيانات املالية املجمعة.
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يعر�ش اجلدول التايل ال�شركات التابعة للمجموعة:

ح�سة �مللكية �لفعلية كما الأن�شطة الرئي�شيةبلد التاأ�شي�شا�شم ال�شركة 
يف 31 دي�سمرب 2015

ح�شة امللكية الفعلية كما 
يف 31 دي�شمرب 2014

�شركة الهلي كابيتال لال�شتثمار �ش.م.ك. 
100%100%ا�شتثمار الكويت )مقفلة( 

-98.49%خدمات م�شرفيةم�شر بنك برييو�ش م�شر �ش.م.م. )اي�شاح 3( 

�شركات حمتفظ بها من خالل بنك برييو�ش م�شر

-98.42%تاأجري م�شر بنك برييو�ش م�شر للتاأجري التمويلي 

-98.49%ا�شتثمار م�شربنك برييو�ش م�شر لال�شتثمار 

�لأدو�ت �ملالية

ت�سنيف �لأدو�ت �ملالية
تقوم املجموعة بت�شنيف الأدوات املالية كـ » قرو�ش ومدينني« و »ا�شتثمارات يف اوراق مالية« و«مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر«. 
تتكون ال�شتثمارات يف اأوراق مالية من »ال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر« و »ال�شتثمارات املتاحة للبيع«. حتدد الإدارة الت�شنيف املالئم لكل 

اأداة عند احليازة.

�لتحقق  
يتم حتقق الأ�شل املايل اأو اللتزام املايل عندما ت�شبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. اإن جميع امل�شرتيات واملبيعات بالطريقة العتيادية للموجودات املالية يتم 
ت�شجيلها با�شتخدام طريقة املحا�شبة على اأ�شا�ش تاريخ الت�شوية، اأي التاريخ الذي تقوم فيه املجموعة با�شتالم اأو ت�شليم الأ�شل. ت�شجل التغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ 
املتاجرة وتاريخ الت�شوية يف بيان الدخل املجمع اأو يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى وفقًا لل�شيا�شة املطبقة على الأداة ذات ال�شلة. اإن امل�شرتيات اأو املبيعات بالطريقة العتيادية هي 

م�شرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�شليم املوجودات خالل اإطار زمني يتم حتديده عمومًا بالنظم اأو بالعرف ال�شائد يف الأ�شواق. 

عدم �لتحقق
يتم عدم حتقق اأ�شل مايل )بالكامل اأو جزء منه( عندما:

ينتهي احلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من ذلك الأ�شل املايل؛ اأو  •
حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية، ولكن  باملقابل تتحمل التزاما بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي اإلى طرف ثالث    • 

مبوجب ترتيب »القب�ش والدفع«؛ اأو  
تقوم املجموعة بتحويل احلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية واإما   •

اأن حتول املجموعة كافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�شل  -  
اأو اأن ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�شل ولكنها تفقد ال�شيطرة على الأ�شل.  -  

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل ومل تقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�شل اأو مل تفقد ال�شيطرة على الأ�شل، يتم 
ت�شجيل الأ�شل مبقدار ا�شتمرار املجموعة يف ال�شيطرة على الأ�شل.

عندما تاأخذ ال�شيطرة �شكل �شمان على الأ�شل املحول، يتم قيا�شها بالقيمة الدفرتية الأ�شلية لالأ�شل اأو احلد الأق�شى ملبلغ املقابل الذي يجب على البنك �شداده اأيهما اأقل. 

يتم عدم حتقق التزام مايل عند الإعفاء من اللتزام املرتبط باملطلوبات اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �شالحية ا�شتحقاقه. عند ا�شتبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�ش املقر�ش ب�شروط 
خمتلفة ب�شكل كبري، اأو بتعديل �شروط اللتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�شلي وحتقق للتزام جديد، ويدرج الفرق 

يف القيم الدفرتية ذات ال�شلة يف بيان الدخل املجمع. 

�لقيا�س �ملبدئي
يتم قيا�ش كافة املوجودات اأو املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. ت�شاف تكاليف املعامالت اإلى تكلفة كل الأدوات با�شتثناء املوجودات املالية امل�شنفة كا�شتثمارات مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر. تدرج تكاليف املعاملة للموجودات املالية امل�شنفة كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر يف بيان الدخل 

املجمع.
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2 - ملخ�ش ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(
معايري/ تعديالت �سدرت ولكن مل ت�سر بعد )تتمة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية 
اأ�شدر جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية ال�شيغة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 - الأدوات املالية يف يوليو 2014 وي�شري للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 
2018 مع ال�شماح بالتطبيق املبكر. يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية 9 متطلبات التحقق والقيا�ش للموجودات املالية واملطلوبات املالية وبع�ش عقود �شراء اأو بيع املوجودات 
غري املالية. يحل هذا املعيار حمل معيار املحا�شبة الدويل 39 الأدوات املالية: التحقق والقيا�ش. اإن تطبيق هذا املعيار �شوف يكون له تاأثري على ت�شنيف وقيا�ش املوجودات املالية 
للمجموعة ولكن لي�ش من املتوقع اأن يكون له تاأثري جوهري على ت�شنيف وقيا�ش املطلوبات املالية. اإن املجموعة ب�شدد تقييم تاأثري هذا املعيار على البيانات املالية للمجموعة، 

عند التطبيق.

املعيار الدويل للتقارير املالية 15: اإيرادات من عقود مع عمالء 
اأ�شدر جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية 15 بتاريخ 28 مايو 2014 وي�شري على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2017. يحل املعيار 
الدويل للتقارير املالية 15 حمل معيار املحا�شبة الدويل 11 - عقود الإن�شاء ومعيار املحا�شبة الدويل 18 - الإيرادات بالإ�شافة اإلى تف�شريات جلنة تف�شريات املعايري الدولية 
للتقارير املالية 13 و 18 وتف�شري جلنة التف�شريات الدائمة 31 من تاريخ ال�شريان. ي�شتبعد هذا املعيار اجلديد حالت عدم التوافق ونقاط ال�شعف يف متطلبات حتقق الإيرادات 
الأعمال ونطاقات الخت�شا�ش  ال�شركات وقطاعات  الإيرادات بني  املقارنة ملمار�شات حتقق  الإيرادات وحت�شني جودة  اأكرث قوة ملعاجلة ق�شايا  اإطار عمل  ال�شابقة كما يطرح 

واأ�شواق املال. اإن املجموعة ب�شدد تقييم تاأثري املعيار الدويل للتقارير املالية 15 على املجموعة ول تتوقع وجود اأي تاأثري جوهري من تطبيق هذا املعيار.

�أ�سا�س �لتجميع
تتاألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للبنك كما يف تاريخ التقارير املالية و�شركاته التابعة )ال�شركات امل�شتثمر فيها والتي تخ�شع ل�شيطرة البنك( كما يف ذات التاريخ 
اأو يف تاريخ ل يتجاوز �شهر واحد قبل تاريخ التقارير املالية. تن�شاأ ال�شيطرة عندما تتعر�ش املجموعة ملخاطر اأو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة 

امل�شتثمر فيها ويكون لديها القدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل �شيطرتها على ال�شركة امل�شتثمر فيها. 

ب�شورة حمددة، ت�شيطر املجموعة على ال�شركة امل�شتثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:
�شيطرة على ال�شركة امل�شتثمر فيها )اأي احلقوق القائمة التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�شطة ذات ال�شلة اخلا�شة بال�شركة امل�شتثمر فيها(   •

التعر�ش ملخاطر اأو حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة امل�شتثمر فيها   •
القدرة على ا�شتخدام �شيطرتها على ال�شركة امل�شتثمر فيها يف التاأثري على عائداتها   •

عندما حتتفظ املجموعة باأقل من اأغلبية حقوق الت�شويت اأو حقوق مماثلة لل�شركة امل�شتثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات ال�شلة عند تقييم 
مدى �شيطرتها على ال�شركة امل�شتثمر فيها مبا يف ذلك:

الرتتيب التعاقدي القائم مع حاملي الأ�شوات الآخرين يف ال�شركة امل�شتثمر فيها   •
احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى   •

حقوق الت�شويت لدى املجموعة وحقوق الت�شويت املحتملة   •

الثالثة  العوامل  اأكرث من  اأو  واحد  اإلى وجود تغريات يف عامل  ت�شري  والظروف  املعلومات  اإذا كانت  امل�شتثمر فيها يف حالة  ال�شركة  تقييم مدى �شيطرتها على  املجموعة  تعيد 
لل�شيطرة. يبداأ جتميع ال�شركة التابعة عندما حت�شل املجموعة على ال�شيطرة على ال�شركة التابعة وتتوقف هذه ال�شيطرة عندما تفقد املجموعة �شيطرتها على ال�شركة التابعة. 
ويتم اإدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�شروفات املتعلقة بال�شركة التابعة التي مت حيازتها اأو بيعها خالل ال�شنة يف البيانات املالية املجمعة من تاريخ ح�شول املجموعة 

على ال�شيطرة حتى تاريخ توقف �شيطرة املجموعة على ال�شركة التابعة.

اإلى ر�شيد عجز يف  اأدى ذلك  اإن  امل�شيطرة حتى  للمجموعة واحل�ش�ش غري  الأم  ال�شركة  األأخرى مب�شاهمي  ال�شاملة  الإيرادات  بنود  بند من  وكل  اأو اخل�شائر  الأرباح  تتعلق 
احل�ش�ش غري امل�شيطرة. ويتم عند ال�شرورة اإجراء تعديالت على البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتما�شى ال�شيا�شات املحا�شبية لها مع ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة. 
ويتم ا�شتبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني �شركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�شروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني اأع�شاء املجموعة 

بالكامل عند التجميع.

يتم املحا�شبة عن التغري يف ح�شة امللكية ل�شركة تابعة، دون فقد ال�شيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

اإذا فقدت املجموعة ال�شيطرة على �شركة تابعة، فاإنها ت�شتبعد املوجودات ذات ال�شلة )مبا يف ذلك ال�شهرة(، واملطلوبات، واحل�ش�ش غري امل�شيطرة وعنا�شر حقوق امللكية 
الأخرى يف حني يتم حتقق اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة �شمن الأرباح اأو اخل�شائر. ويتم اإدراج اأي ا�شتثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة. 
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تغطية التدفقات النقدية
عندما يتم ت�شنيف اإحدى الأدوات املالية امل�شتقة على اأنها اأداة التغطية يف تغطية تنوع التدفقات النقدية اخلا�شة باإحدى املخاطر املتعلقة باأ�شل اأو التزام حمقق اأو معاملة قائمة على التنبوؤ 
حمتملة احلدوث ب�شورة كبرية قد توؤثر على الربح اأو اخل�شارة، فاإن اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لالأداة املالية امل�شتقة يتم اإدراجه يف مبا�شرًة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى. 
ويتم ا�شتبعاد املبلغ املدرج يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ويدرج يف بيان الدخل املجمع يف نف�ش ال�شنة التي توؤثر فيها التدفقات املالية املغطاة على الأرباح اأو اخل�شائر ويف نف�ش بيان الدخل بالن�شبة 

لبند التغطية. يتم اإدراج اأي جزء غري فعال من التغريات يف القيمة العادلة لالأداة امل�شتقة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.

عندما تنتهي �شالحية اإحدى الأدوات املالية امل�شتقة اأو يف حالة بيعها اأو اإلغاوؤها اأو ممار�شتها، اأو مل تعد ت�شتويف معايري حما�شبة التغطية اأو مت اإلغاء الت�شنيف، فاإن حما�شبة التغطية تتوقف 
ب�شكل م�شتقبلي ويبقى املبلغ املدرج يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى حتى توؤثر املعاملة القائمة على التنبوؤ على الربح اأو اخل�شارة. اإذا مل تعد املعاملة القائمة على التنبوؤ متوقعة احلدوث، عند ذلك 

يتم اإدراج الر�شيد املدرج يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى مبا�شرًة يف بيان الدخل املجمع.

ال�شمانات املالية
متنح املجموعة يف �شياق عملها العادي �شمانات مالية تتكون من خطابات العتماد وال�شمانات والقبولت. يتم قيد ال�شمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة مبدئيًا بالقيمة العادلة التي 
متثل العمولة امل�شتلمة يف املطلوبات الأخرى. يتم اإطفاء العمولة امل�شتلمة يف بيان الدخل املجمع �شمن بند » �شايف اإيرادات اأتعاب وعمولت« على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى فرتة ال�شمان. 
يتم لحقًا قيا�ش التزام ال�شمان وفقًا للمبلغ امل�شجل مبدئًيا ناق�شًا الإطفاء اأو قيمة اأي التزام مايل ناجت عنه اأيهما اأكرب. يتم ت�شجيل اأي زيادة يف اللتزام املتعلق بال�شمانات املالية يف البيانات 

املالية املجمعة. 

�ملقا�سة
يتم اإجراء مقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية عندما يكون للمجموعة حق قانوين يلزم مبقا�شة املبالغ املحققة وتنوي ت�شوية هذه املبالغ على اأ�شا�ش ال�شايف اأو حتقيق الأ�شل وت�شوية اللتزام 

يف اآن واحد. 

�نخفا�س قيمة �ملوجود�ت �ملالية 
تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقارير مالية باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�شوعي على انخفا�ش قيمة اأ�شل اأو جمموعة من املوجودات املالية جوهرية ب�شكل فردي. يتعر�ش 
الأ�شل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية لالنخفا�ش يف القيمة  فقط يف حالة وجود دليل مو�شوعي على النخفا�ش يف القيمة نتيجة وقوع حدث اأو اأحداث بعد التحقق املبدئي لالأ�شل واأن 
يكون لهذا احلدث تاأثري على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. لأغرا�ش تقييم النخفا�ش يف القيمة، يتم جتميع املوجودات املالية عند اأدنى 

م�شتوى يتحقق عنده تدفقات نقدية قابلة لتحديدها ب�شورة م�شتقلة. 

فيما يتعلق بالقرو�ش واملدينني، يف حالة وجود دليل مو�شوعي على تكبد خ�شارة النخفا�ش يف القيمة، يتم خف�ش الأ�شل املايل اإلى املبلغ املمكن ا�شرتداده. بالن�شبة للقرو�ش واملدينني ذات 
معدلت الفائدة الثابتة، فاإن املبلغ املمكن ا�شرتداده ميثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة ا�شتنادًا اإلى معدل الفائدة الفعلي الأ�شلي اأما بالن�شبة للقرو�ش واملدينني ذات 
معدلت الفائدة املتغرية، فاإن املبلغ املمكن ا�شرتداده يتم خ�شمه مبعدل الفائدة الفعلي احلايل وفقًا ملا ين�ش عليه العقد. تت�شمن التدفقات النقدية امل�شتقبلية املبالغ املمكن ا�شرتدادها من 

ال�شمانات والكفالت. 

يتم تقييم ال�شمانات املالية وت�شجيل خ�شارة انخفا�ش يف القيمة بطريقة مماثلة بالن�شبة للقرو�ش واملدينني. تخف�ش القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ا�شتخدام ح�شاب خم�ش�ش ويتحقق مبلغ 
خ�شارة النخفا�ش يف القيمة �شمن بيان الدخل املجمع. يف حالة زيادة اأو نق�ش مبلغ خل�شارة النخفا�ش يف القيمة املقدرة، يف �شنة لحقة، نتيجة حدث وقع بعد ت�شجيل انخفا�ش القيمة، فاإنه 
يتم زيادة اأو عك�ش خ�شارة انخفا�ش القيمة امل�شجلة �شابقًا وذلك من خالل تعديل ح�شاب املخ�ش�ش. يتم ت�شجيل مبلغ الزيادة اأو العك�ش يف بيان الدخل املجمع. يتم �شطب القرو�ش واملدينني 
بالإ�شافة اإلى ح�شاب املخ�ش�ش املتعلق بهما يف حالة عدم وجود احتمال حقيقي ل�شرتدادها يف امل�شتقبل ومت حتقيق جميع ال�شمانات اأو حتويلها اإلى املجموعة. يف حالة ا�شرتداد ما مت �شطبه 

لحًقا يتم ت�شجيل ال�شرتداد يف بيان الدخل املجمع.

تتطلب توجيهات بنك الكويت املركزي من املجموعة املحافظة على احلد الأدنى للمخ�ش�ش العام  بن�شبة 1% للت�شهيالت النقدية املنتظمة وبن�شبة 0.5% للت�شهيالت الئتمانية غري النقدية، 
بال�شايف بعد بع�ش فئات ال�شمانات.

 
بالن�شبة لال�شتثمارات يف الأ�شهم املتاحة للبيع، تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان للمركز املايل بتقييم وجود دليل مو�شوعي على اأن ا�شتثماًرا اأو جمموعة من ال�شتثمارات قد تعر�شت لالنخفا�ش 
يف القيمة. يف حالة وجود دليل على النخفا�ش يف القيمة، فاإن اخل�شائر املرتاكمة التي يتم قيا�شها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناق�شًا خ�شائر النخفا�ش يف القيمة على 
ال�شتثمار واملحققة �شابقًا يف بيان الدخل املجمع، يتم نقلها من اإيرادات �شاملة اأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع. ل يتم عك�ش خ�شائر النخفا�ش يف القيمة لال�شتثمارات يف الأ�شهم املتاحة 

للبيع من خالل بيان الدخل املجمع. يتم ت�شجيل اأي زيادة يف قيمتها العادلة، بعد النخفا�ش يف القيمة، مبا�شرة �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى. 

بالن�شبة لأدوات الدين املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بتقييم الأدوات كل على حدة لتحديد اإذا ما كان هناك دليل مو�شوعي على النخفا�ش يف القيمة. عند وجود دليل مو�شوعي على النخفا�ش 
يف القيمة، يتم قيا�ش مبلغ اخل�شارة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأداة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية. يف حالة زيادة القيمة العادلة لأدوات الدين يف �شنة لحقة وكان من املمكن 

ربط هذه الزيادة ب�شورة مو�شوعية بحدث وقع بعد حتقيق خ�شارة انخفا�ش القيمة يف بيان الدخل املجمع، يتم عك�ش خ�شارة انخفا�ش القيمة من خالل بيان الدخل املجمع.

�نخفا�س قيمة �ملوجود�ت غري �ملالية 
يتم مراجعة املوجودات غري املالية لغر�ش حتديد النخفا�ش يف القيمة عندما ت�شري اأحداث اأو تغريات يف الظروف اإلى عدم احتمالية ا�شرتداد القيمة الدفرتية. يتم اإدراج خ�شائر النخفا�ش 
يف القيمة باملبلغ الذي تتجاوز معه القيمة الدفرتية لالأ�شل قيمته املمكن ا�شرتدادها. اإن القيمة املمكن ا�شرتدادها هي القيمة العادلة لالأ�شل ناق�شًا التكاليف الالزمة للبيع اأو القيمة اأثناء 

ال�شتخدام اأيهما اأكرب.

قرو�س معاد �لتفاو�س عليها 
يف حالة التعرث يف ال�شداد، ت�شعى املجموعة اإلى اإعادة هيكلة القرو�ش بدًل من حيازة ال�شمان. قد يت�شمن ذلك مد ترتيبات ال�شداد والتفاق على �شروط جديدة للقرو�ش. عند 
اإعادة التفاو�ش حول بنود و�شروط هذه القرو�ش، يتم تطبيق بنود و�شروط الرتتيبات التعاقدية اجلديدة يف حتديد ما اإذا كانت هذه القرو�ش �شتبقى متاأخرة الدفع. وتراجع 

الإدارة القرو�ش املعاد التفاو�ش عليها با�شتمرار ل�شمان اللتزام بكافة املعايري واإمكانية الوفاء بدفعات ال�شداد امل�شتقبلية. 

�لنقد و�لنقد �ملعادل
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�شندوق والأر�شدة والودائع لدى البنوك ذات فرتة ا�شتحقاق اأ�شلية ل تتجاوز ثالثني يومًا.
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2 - ملخ�ش ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

�لأدو�ت �ملالية )تتمة(

�لقيا�س �لالحق
القرو�ش واملدينون

اأو قابلة لتحديدها ل يتم ت�شعريها يف �شوق ن�شط. وتقا�ش هذه املوجودات لحقًا بالتكلفة املطفاأة  متثل القرو�ش واملدينون موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة 
اأي خ�شم  با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية املعدلة لتغطية القيمة العادلة الفعلية ناق�شًا اأي خم�ش�ش لنخفا�ش القيمة. يتم احت�شاب التكلفة املطفاأة ماأخوذًا يف العتبار 
اأو عالوة عند احليازة وكذلك الأتعاب والتكاليف التي ت�شكل جزًءا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم اإدراج الإطفاء �شمن »اإيرادات فوائد« يف بيان الدخل املجمع. تدرج 

اخل�شائر الناجتة عن انخفا�ش القيمة يف بيان الدخل املجمع �شمن »خم�ش�ش ت�شهيالت ائتمانية«.

كـ »قرو�ش  يتم ت�شنيفها  الأخرى  املوجودات  وبع�ش  وال�شلف  والقرو�ش  املركزي  الكويت  بنك  و�شندات  الكويت  و�شندات خزانة حكومة دولة  البنوك  لدى  والأر�شدة  النقد  اإن 
ومدينون«.

ال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر
ي�شم هذا الت�شنيف فئتني فرعيتني هما: ال�شتثمارات املحتفظ بها للمتاجرة وال�شتثمارات املالية امل�شنفة وفقًا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر يف البداية. يتم 
ت�شنيف ال�شتثمار كمحتفظ به للمتاجرة اإذا متت حيازته ب�شورة اأ�شا�شية لغر�ش البيع اأو اإعادة ال�شراء يف امل�شتقبل القريب. ت�شنف ال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الأرباح اأو اخل�شائر يف البداية وفقًا ل�شرتاتيجية ال�شتثمار املوثقة ويتم رفع التقارير اإلى موظفي الإدارة العليا على ذلك الأ�شا�ش املتبع. يتم قيا�ش هذه املوجودات املالية لحقًا 
وفقًا للقيمة العادلة وتتحقق اأية اأرباح اأو خ�شائر ناجتة يف بيان الدخل املجمع. مل تقم املجموعة بت�شنيف اأي ا�شتثمارات كـ »موجودات مالية م�شنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�شائر يف البداية« عند التحقق املبدئي.

ا�شتثمارات متاحة للبيع
متثل ال�شتثمارات املتاحة للبيع موجودات مالية غري م�شتقة يتم ت�شنيفها اإما كـ »متاحة للبيع« اأو غري م�شنفة كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر اأو 
قرو�ش ومدينني. يتم قيا�ش هذه املوجودات لحقًا بالقيمة العادلة وت�شجل اأية اأرباح اأو خ�شائر �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى. عند بيع الأ�شل اأو انخفا�ش قيمته، فاإن تعديالت 

القيمة العادلة املرتاكمة املتعلقة بهذا الأ�شل حتول اإلى بيان الدخل املجمع.

املطلوبات املالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر 
تقا�ش هذه املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم ح�شاب التكلفة املطفاأة مع اأخذا يف العتبار اأي خ�شم اأو عالوة عند الإ�شدار والتكاليف 
التي تعترب جزءًا مكماًل ملعدل الفائدة الفعلي. يتم ت�شنيف امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى وودائع العمالء واملطلوبات الأخرى كـ »مطلوبات مالية بخالف املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر«.

الأدوات املالية امل�شتقة والتغطية
تت�شمن امل�شتقات مبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة. تدرج هذه الأدوات املالية امل�شتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ اإبرام عقد الأداة املالية 
امل�شتقة ويعاد قيا�شها لحقًا بالقيمة العادلة. تدرج م�شتقات الأدوات املالية ذات القيمة العادلة املوجبة )اأرباح غري حمققة( �شمن املوجودات الأخرى، بينما تدرج م�شتقات 
الأدوات املالية ذات القيمة العادلة ال�شالبة )خ�شائر غري حمققة( �شمن املطلوبات الأخرى يف بيان املركز املايل املجمع. بالن�شبة للتغطية التي ل تفي ب�شروط حما�شبة التغطية 

وامل�شتقات “املحتفظ بها للمتاجرة” فاإن اأية اأرباح اأو خ�شائر ناجتة من التغريات يف القيمة العادلة لهذه امل�شتقات توؤخذ مبا�شرة اإلى بيان الدخل املجمع.

تقوم املجموعة با�شتخدام الأدوات املالية امل�شتقة لإدارة التعر�ش ملخاطر اأ�شعار الفائدة والعمالت الأجنبية. يتم التعامل مع م�شتقات معينة مت�شمنة يف الأدوات املالية الأخرى 
كم�شتقات منف�شلة عندما ل ترتبط اخل�شائ�ش القت�شادية وخ�شائ�ش املخاطر اخلا�شة بها ب�شورة كبرية بتلك املتعلقة بالعقد الرئي�شي ول يكون العقد الرئي�شي مدرجًا 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�شائر. يتم قيا�ش هذه امل�شتقات املت�شمنة وفقًا للقيمة العادلة مع اإدراج التغريات يف القيمة العادلة �شمن بيان الدخل املجمع. 

تقوم املجموعة، لغر�ش اإدارة خماطر معينة، بتطبيق حما�شبة التغطية للمعامالت التي ت�شتويف املعايري املحددة. يف بداية عالقة التغطية، تقوم املجموعة ر�شميًا بتوثيق العالقة 
بني بند التغطية واأداة التغطية مبا يف ذلك طبيعة املخاطر وهدف وا�شرتاتيجية اإجراء التغطية والأ�شلوب امل�شتخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية. 

كما يتم يف بداية عالقة التغطية اإجراء تقييم ر�شمي ل�شمان ارتفاع م�شتوى الفاعلية املتوقعة لأداة التغطية ملقابلة املخاطر امل�شنفة لبند التغطية. يتم تقييم اأدوات التغطية 
ب�شورة ر�شمية يف تاريخ كل تقارير مالية. تعترب اأداة التغطية ذات فعالية عالية اإذا كانت التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية املرتبطة باملخاطر املغطاة خالل ال�شنة 

املتوقع فيها مقابلة التغطية املحددة مبعدل يرتاوح بني 80%  و%125. 

لأغرا�ش حما�شبة التغطية، ت�شنف التغطية اإلى فئتني: )اأ( تغطية القيمة العادلة التي تغطي خماطر التعر�ش للتغريات يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املحققة؛ و 
)ب( تغطية التدفقات النقدية التي تغطي خماطر التغريات يف التدفقات النقدية املرتبطة �شواء مبخاطر معينة متعلقة باأ�شل اأو التزام حمقق اأو مبعاملة تنبوؤ حمتملة ب�شورة 

كبرية.

تغطية القيمة العادلة 
فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �شروط حما�شبة التغطية، فاإن اأي ربح اأو خ�شارة غري حمققة من اإعادة قيا�ش اأداة التغطية وفقًا للقيمة العادلة يتم اإدراجها 
يف »موجودات اأخرى« اأو »مطلوبات اأخرى« ويف بيان الدخل املجمع. اإن اأي اأرباح اأو خ�شائر من البند املغطى اخلا�شة باملخاطر املغطاة يتم تعديلها مقابل القيمة الدفرتية لبند 

التغطية وت�شجل يف بيان الدخل املجمع.

تنتهي عالقة التغطية بانتهاء �شالحية اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإلغاوؤها اأو ممار�شتها، اأو مل تعد موؤهلة للوفاء مبعايري حما�شبة التغطية. 
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ل يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�شة ذات الأعمار الإنتاجية غري املحددة ولكن يتم اختبارها لتحديد انخفا�ش القيمة �شنويا اأو يف حالة وجود موؤ�شر على اأن ال�شل امللمو�ش قد 
تنخف�ش قيمتها �شواء ب�شورة فردية اأو على م�شتوى وحدة اإنتاج النقد. يتم �شنويا تقييم العمار النتاجية غري املحددة لتحديد ما اإذا كان هناك ما يدعم ا�شتمرار ت�شنيفها 

�شمن املوجودات ذات العمار النتاجية غري املحددة. بخالف ذلك، يتم تقدير التغري يف العمر النتاجي من غري املحدد الى املحدد على ا�شا�ش م�شتقبلي. 

يتم قيا�ش الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة من عدم حتقق الأ�شل غري امللمو�ش بالفرق بني �شايف متح�شالت البيع والقيمة الدفرتية لهذا لأ�شل وتتحقق يف بيان الدخل املجمع عند 
عدم حتقق الأ�شل. اإن خ�شائر النخفا�ش يف قيمة الأ�شل غري امللمو�ش املحققة يف بيان الدخل املجمع لفرتات �شابقة يتم عك�شها عند ارتفاع قيمتها املمكن ا�شرتدادها. 

مكافاأة نهاية �خلدمة
تتحمل املجموعة م�شئولية �شداد ا�شرتاكات حمددة اإلى اخلطط التنظيمية املحلية ومبالغ اجمالية وفقا خلطط املزايا املحددة الى املوظفني عند انتهاء التوظيف، وذلك وفقا 
للقوانني ال�شارية يف مكان التوظيف. اإن هذا اللتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�شتحق لكل موظف نتيجة النهاء غري الطوعي للعمل يف فرتة التقارير املالية. يتم بناءا على هذا 
الأ�شا�ش تقريب القيمة احلالية لاللتزام النهائي ب�شورة ميكن العتماد عليها. ويتم حتميل اأو اإ�شافة الرباح او اخل�شائر الناجتة من التعديالت والتغيريات يف الفرتا�شات �شمن 

اليرادات ال�شاملة الخرى يف حقوق امللكية يف فرتة حدوثها. 

خطط امل�شاهمات املحددة
متثل هذه اخلطط اأ�ش�ش التقاعد التي تقوم بناءا عليها ال�شركات التابعة اخلارجية ب�شداد ا�شرتاكات ثابتة وتلتزم ب�شداد ا�شرتاكات الى هيئة التاأمينات الجتماعية. ول تلتزم 

ال�شركات التابعة اخلارجية ب�شداد اأي مدفوعات اأخرى فور دفع هذه ال�شرتاكات التي يتم حتققها �شمن م�شروفات مزايا املوظفني يف بيان الدخل عند ا�شتحقاقها. 

�أ�سهم �خلزينة
تتكون اأ�شهم اخلزينة من اأ�شهم البنك التي اأ�شدرها ومت اإعادة حيازتها من قبل املجموعة ومل يتم بعد اإعادة اإ�شدارها اأو اإلغاوؤها. يتم املحا�شبة عن اأ�شهم اخلزينة با�شتخدام 
طريقة التكلفة. وفقًا لهذه الطريقة، يتم حتميل املتو�شط املرجح لتكلفة الأ�شهم املعاد حيازتها اإلى ح�شاب مقابل �شمن حقوق امللكية. عند اإعادة اإ�شدار اأ�شهم اخلزينة، يتم 
اإ�شافة الأرباح اإلى بند »احتياطي اأ�شهم اخلزينة » وهو بند غري قابل للتوزيع. يتم اأي�شًا حتميل اأية خ�شائر حمققة اإلى نف�ش احل�شاب مبقدار الر�شيد الدائن يف هذا احل�شاب. 
يتم حتميل اأية خ�شائر زائدة اإلى الأرباح املرحلة ثم اإلى الحتياطيات. ل ت�شتحق هذه الأ�شهم اأي توزيعات اأرباح نقدية. يوؤدي اإ�شدار اأ�شهم املنحة اإلى زيادة عدد اأ�شهم اخلزينة 

على اأ�شا�ش تنا�شبي وتقليل متو�شط تكلفة ال�شهم دون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�شهم اخلزينة. 

قيا�س �لقيمة �لعادلة
بالن�شبة لتلك املوجودات واملطلوبات املدرجة بالقيمة العادلة، تقوم املجموعة بقيا�ش القيمة العادلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل. تعرف القيمة العادلة باأنها ال�شعر امل�شتلم من 

بيع اأ�شل ما اأو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منتظمة بني م�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ القيا�ش. 

ي�شتند قيا�ش القيمة العادلة لالأدوات املالية على الفرتا�ش بحدوث معاملة بيع الأ�شل اأو نقل اللتزام يف اإحدى احلالت التالية: 

البيع اأو النقل يف ال�شوق الرئي�شي لالأ�شل اأو اللتزام، اأو  •
البيع اأو النقل يف غري ال�شوق الرئي�شي، اأي يف ال�شوق الأكرث مالءمة لالأ�شل اأو اللتزام.  •

اأو اللتزام با�شتخدام الفرتا�شات التي من املمكن  اأو ال�شوق الأكرث مالئمة. يتم قيا�ش القيمة العادلة لالأ�شل  اإلى ال�شوق الرئي�شي  اأنه يكون باإمكان املجموعة الو�شول  يجب 
للم�شاركني يف ال�شوق ا�شتخدامها عند ت�شعري الأ�شل اأو اللتزام، بافرتا�ش اأن امل�شاركني يف ال�شوق �شيعملون لتحقيق م�شاحلهم القت�شادية املثلى.

يراعي قيا�ش القيمة العادلة لالأدوات غري املالية )الأدوات خالف الأدوات املالية( قدرة امل�شاركني يف ال�شوق على اإنتاج منافع اقت�شادية من خالل ا�شتخدام الأ�شل باأعلى واأف�شل 
م�شتوى له، اأو من خالل بيعه اإلى م�شارك اآخر يف ال�شوق من املحتمل اأن ي�شتخدم الأ�شل باأعلى واأف�شل م�شتوى له.

ت�شتخدم املجموعة اأ�شاليب التقييم املالئمة يف الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�ش القيمة العادلة مع حتقيق اأق�شى ا�شتخدام للمدخالت امللحوظة ذات ال�شلة وتقليل 
ا�شتخدام املدخالت غري امللحوظة.

تقا�ش القيمة العادلة لالأدوات غري املالية ا�شتناًدا اإلى التقييم الذي يجريه مقيمون م�شتقلون.

اإن القيمة العادلة لالأداة املالية امل�شتقة تعادل الربح اأو اخل�شارة غري املحققة من هذه الأداة املالية امل�شتقة التي يتم قيا�شها ح�شب ال�شوق  با�شتخدام اأ�شعار ال�شوق ذات ال�شلة 
اأو مناذج الت�شعري الداخلية.

ت�شنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�ش قيمتها العادلة والإف�شاح عنها يف البيانات املالية كما يلي:
امل�شتوى 1: املتداولة يف �شوق ن�شط ا�شتناًدا اإلى اآخر عرو�ش �شراء؛  •

التقييم من  ُياأخذ  اأو غري مبا�شر.  التاأثري اجلوهري على قيا�ش القيمة العادلة ملحوًظا ب�شكل مبا�شر  اأقل م�شتوى من املدخالت ذي  اأ�شاليب تقييم يكون فيها   :2 امل�شتوى   • 
معاملة حديثة ب�شروط جتارية بحتة واملقارنة باأدوات مماثلة تتوفر لها اأ�شعار معرو�شة يف ال�شوق والتي تت�شمن م�شاعفات ال�شعر اإلى القيمة الدفرتية وم�شاعفات اأرباح    

الأ�شعار و�شايف قيمة املوجودات ال�شادرة عن مدير ال�شندوق وال�شعار اخلارجية؛ و  
التدفقات  طريقة  التقييم  اأ�شاليب  تت�شمن  ملحوًظا.  العادلة  القيمة  قيا�ش  على  اجلوهري  التاأثري  ذي  املدخالت  من  م�شتوى  اأقل  فيها  يكون  ل  تقييم  اأ�شاليب   :3 امل�شتوى   • 
النقدية املخ�شومة اأو طريقة القيمة الدفرتية اأو اأ�شاليب تقييم اأخرى منا�شبة من ال�شائع ا�شتخدامها من قبل امل�شاركني يف ال�شوق. تت�شمن املدخالت اجلوهرية لأ�شاليب    

التقييم هذه اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق ومعدلت اخل�شم ومعدل النمو النهائي وخ�شم عدم ال�شيولة وتقديرات التدفقات النقدية.  

بالن�شبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية على ا�شا�ش متكرر، حتدد املجموعة ما اذا كانت التحويالت قد حدثت بني م�شتويات اجلدول الهرمي عن طريق اإعادة 
تقييم الت�شنيف )ا�شتنادًا اإلى اأقل م�شتوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�ش القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة تقارير مالية. 
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��ستثمار يف �سركة زميلة 
اإن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي متار�ش عليها املجموعة تاأثريًا جوهريًا. ويتمثل التاأثري اجلوهري يف قدرة املجموعة على امل�شاركة يف القرارات املالية والقرارات املتعلقة 

بال�شيا�شات الت�شغيلية لل�شركة امل�شتثمر فيها ولكنها ل ت�شيطر عليها اأو متار�ش �شيطرة م�شرتكة على تلك ال�شيا�شات.

يتم املحا�شبة عن ا�شتثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة لها با�شتخدام طريقة حقوق امللكية. وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم اإدراج ال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة يف بيان املركز 
اإن الأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني  املايل املجمع بالتكلفة زائدًا تغريات ما بعد احليازة يف ح�شة املجموعة من �شايف موجودات ال�شركة الزميلة. 

املجموعة وال�شركة الزميلة يتم ا�شتبعادها مبقدار ح�شة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.

يتم ت�شجيل ح�شة املجموعة يف اأرباح اأو خ�شائر ما بعد احليازة من �شركاتها الزميلة يف بيان الدخل املجمع كما يتم ت�شجيل ح�شتها يف حركات ما بعد احليازة يف الإيرادات 
ال�شاملة الأخرى لل�شركة الزميلة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع. يتم اإدراج ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�شتثمار ول يتم اإطفاوؤها اأو اختبارها 

ب�شورة منف�شلة لغر�ش حتديد النخفا�ش يف القيمة. 

يتم اإجراء التعديالت، متى لزم ذلك، لكي تتوافق ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة مع ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة. اإن الفرق يف تاريخ التقارير املالية لل�شركة الزميلة 
واملجموعة ل يتجاوز �شهر واحد. يتم اإجراء تعديالت لتاأثريات املعامالت اجلوهرية اأو الأحداث التي تقع بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

اأن ال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة قد انخف�شت قيمته. ويف هذه احلالة، حتت�شب  اأي دليل مو�شوعي على  اإذا كان هناك  تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقارير مالية بتحديد ما 
املجموعة مبلغ خ�شارة انخفا�ش القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�شرتداده لل�شركة الزميلة وقيمتها الدفرتية وت�شجل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.

عند فقدان التاأثري امللمو�ش على ال�شركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ش وت�شجيل اأي ا�شتثمار متبقي وفقًا لقيمته العادلة. تدرج اأي فروق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة 
عند فقد التاأثري امللمو�ش والقيمة العادلة لال�شتثمار املتبقي واملتح�شالت من البيع يف بيان الدخل املجمع. 

�ملباين و�ملعد�ت
تدرج املباين واملعدات - بخالف الأر�ش اململوكة ملك حر - بالتكلفة ناق�شًا ال�شتهالك املرتاكم وخ�شائر انخفا�ش القيمة. يتم حتميل ال�شتهالك على جميع املباين واملعدات 

با�شتثناء الأر�ش ملك حر مبعدلت حتت�شب ل�شطب تكلفة كل اأ�شل على اأ�شا�ش طريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها. 

تدرج الأر�ش امللك احلر مبدئيًا بالتكلفة. بعد التحقق املبدئي، تدرج الأر�ش امللك احلر وفقًا للمبلغ املعاد تقييمه والذي ميثل القيمة العادلة يف تاريخ اإعادة التقييم ا�شتنادًا اإلى 
التقييمات من قبل املقيمني اخلارجيني امل�شتقلني. يدرج الفائ�ش اأو العجز الناجت من اإعادة التقييم، كبند منف�شل �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى �شريطة األ يتجاوز العجز 
مبلغ الفائ�ش املحقق �شابقًا. اإن جزء مبلغ العجز الناجت من اإعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�ش املحقق �شابقًا يدرج يف بيان الدخل املجمع. تدرج الزيادة يف بيان الدخل املجمع 
مبقدار عك�ش فائ�ش اإعادة التقييم خل�شارة اإعادة التقييم املحققة يف بيان الدخل املجمع �شابقًا. عند ال�شتبعاد، يتم حتويل فائ�ش اإعادة التقييم املتعلق بالأر�ش ملك حر التي 

مت بيعها اإلى الأرباح املرحلة مبا�شرًة. 

يتم مراجعة القيم التخريدية والأعمار الإنتاجية وطرق ال�شتهالك، وتعديلها يف احلالت املالئمة، يف نهاية كل �شنة مالية.  اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لغر�ش 
احت�شاب ال�شتهالك هي كما يلي: 

6 �شنوات الى 40 �شنة مباين 

3 �شنوات اإلى 5 �شنوات اأثاث ومعدات 

5 �شنوات اإلى 6 �شنوات�شيارات 

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات بتاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�شر على انخفا�ش القيمة. واإذا كان هناك اأي موؤ�شر على انخفا�ش 
القيمة، فاإنه يتم تخفي�ش املوجودات اإلى قيمها املمكن ا�شرتدادها، كما يتم ت�شجيل اأي خ�شائر ناجتة عن انخفا�ش القيمة يف بيان الدخل املجمع. ويتم حتقق اأي ارباح او خ�شائر 

ناجتة من بيع املباين واملعدات بخالف فائ�ش اعادة تقييم الر�ش امللك احلر يف بيان الدخل املجمع. 

موجود�ت غري ملمو�سة مت حيازتها من عملية دمج �لعمال
متثل املوجودات غري امللمو�شة موجودات غري نقدية حمددة ب�شورة م�شتقلة دون وجود مادي ناجت من دمج الأعمال. اإن تكلفة املوجودات غري امللمو�شة التي مت حيازتها يف عملية 

دمج اأعمال متثل القيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة وتتحقق ب�شورة م�شتقلة عن ال�شهرة. 

يتم اإدراج املوجودات املالية غري امللمو�شة بالتكلفة ناق�ش اأي اإطفاء مرتاكم واأي خ�شائر مرتاكمة لالنخفا�ش يف القيمة. يتحقق الإطفاء على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى 
العمار النتاجية القت�شادية لها ويتم تقييمها لغر�ش حتديد انخفا�ش القيمة يف حالة ما اإذا وجد موؤ�شر على ان املوجودات غري امللمو�شة قد تنخف�ش قيمتها. ويتم مراجعة 
فرتة واأ�شلوب الإطفاء للموجودات غري امللمو�شة ذات الأعمار القت�شادية الإنتاجية املحددة يف نهاية كل �شنة مالية على الأقل. اإن التغريات يف الأعمار القت�شادية الإنتاجية 
املتوقعة اأو النمط املتوقع ل�شتهالك املنافع القت�شادية امل�شتقبلية من املوجودات يتم املحا�شبة عنها من خالل تغيري فرتة واأ�شلوب الإطفاء، ح�شبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها 
تغريات يف التقديرات املحا�شبية. يتم اإدراج م�شروفات الإطفاء للموجودات غري امللمو�شة ذات الأعمار املحددة حتت بند »ال�شتهالك والطفاء« يف بيان الدخل املجمع مبا يتفق 

مع وظيفة الأ�شل غري امللمو�ش. 
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��ستخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام
ت�شتند املجموعة يف التقديرات والأحكام على املوؤ�شرات املتاحة عند اإعداد البيانات املالية املجمعة. ولكن الظروف والأحكام احلالية حول التطورات امل�شتقبلية قد تتغري نتيجة 

للتغريات اأو الظروف املتعلقة بال�شوق التي تقع خارج نطاق �شيطرة املجموعة.

اإن الأ�شا�ش املتبع من قبل الإدارة لتحديد القيمة الدفرتية لبع�ش فئات املوجودات واملخاطر املرتبطة بها مت مناق�شته اأدناه:

قيا�ش القيمة العادلة 
يف حالة عدم اإمكانية قيا�ش القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية امل�شجلة يف بيان املركز املايل بناءا على ال�شعار املعلنة يف ا�شواق ن�شطة، يتم قيا�ش قيمتها العادلة 
با�شتخدام اأ�شاليب تقييم تت�شمن منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. توؤخذ مدخالت هذه النماذج من ا�شواق ملحوظة اإن اأمكن ال انه يف حالة عدم امكانية ذلك، يتطلب 
تقدير القيمة العادلة م�شتوى معني من الحكام التي ت�شتند الى جمموعة من املدخالت تت�شمن خماطر ال�شيولة وخماطر الئتمان والتقلبات. كما اأن اأي تغيري يف هذه التقديرات 

اأو ا�شتخدام تقديرات اأخرى مماثلة لها قد يوؤثر ب�شورة معقولة على القيمة الدفرتية لهذه البنود. 

يجب ال�شتناد الى احكام جوهرية من قبل الدارة عند تقدير القيمة العادلة للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات املحتملة نتيجة دمج العمال مبا يف ذلك املوجودات غري 
امللمو�شة واملطلوبات املحتملة. 

ت�شنيف املوجودات املالية
تقوم الإدارة باتخاذ قرار ب�شاأن حيازة املوجودات املالية لتحديد ما اإذا كان يجب ت�شنيفها كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر اأو ا�شتثمارات 
متاحة للبيع اأو قرو�ش ومدينني. اإ�شافًة اإلى ذلك، ي�شتلزم حتديد فيما اإذا كانت �شوق الأداة املالية امل�شعرة ن�شطة اأم ل اإ�شدار اأحكام وذلك ا�شتنادا اإلى تقييم �شروط احلجم/

ال�شوق وتوفر اأ�شعار جاهزة ومنتظمة. 

انخفا�ش القيمة
تقوم املجموعة مبعاملة ال�شتثمارات املتاحة للبيع كا�شتثمارات انخف�شت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�ش كبري اأو متوا�شل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها، اأو اإذا ظهر دليل 
مو�شوعي اآخر على انخفا�ش القيمة. اإن حتديد النخفا�ش »الكبري« اأو »املتوا�شل« يتطلب اأحكام هامة ويت�شمن عوامل تقييم ت�شمل ظروف قطاع الأعمال وال�شوق والتدفقات 

النقدية امل�شتقبلية وعوامل اخل�شم.

تقوم املجموعة بتقدير ما اإذا قد تعر�شت املوجودات غري امللمو�شة ذات العمار النتاجية غري املحددة لنخفا�ش القيمة على اأ�شا�ش �شنوي. ويتطلب ذلك تقدير القيمة اثناء 
ال�شتخدام او القيمة العادلة ناق�ش التكاليف حتى البيع لوحدات انتاج النقد التي مت توزيع املوجودات غري امللمو�شة ذات العمار النتاجية غري املحددة عليها. اإن تقدير القيمة 
اثناء ال�شتخدام يتطلب من املجموعة تقدير التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة من وحدة انتاج النقد وكذلك اختيار معدل خ�شم منا�شب لحت�شاب القيمة احلالية لهذه 

التدفقات النقدية.

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�ش واملدينني على اأ�شا�ش منتظم لتحديد ما اإذا كان يجب ت�شجيل خ�شائر انخفا�ش القيمة يف بيان الدخل املجمع. وب�شفة خا�شة يجب و�شع تقدير 
جوهري من قبل الإدارة بالن�شبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�شتقبلية عند حتديد م�شتوى املخ�ش�شات املطلوبة. تلك التقديرات ت�شتند بال�شرورة اإلى الفرتا�شات 

حول عدة عوامل تت�شمن درجات متفاوتة من الأحكام املحا�شبية وعدم التاأكد.
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حتقق �لإير�د�ت
اإيرادات الفوائد با�شتخدام معدل  الفائدة الفعلية. عند انخفا�ش قيمة الأداة املالية امل�شنفة كقرو�ش ومدينني، يتم حتقق  اأ�شا�ش  اإيرادات وم�شروفات الفوائد على  تتحقق 
اإيرادات وم�شروفات الفوائد جلميع الأدوات املالية التي حتمل فائدة  الفائدة امل�شتخدم خل�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�ش قيا�ش خ�شارة انخفا�ش القيمة. تتحقق 

مت�شمنة تلك امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر وال�شتثمارات املتاحة للبيع �شمن اإيرادات الفوائد يف بيان الدخل املجمع. 

يتم التعامل مع الأتعاب والعمولت التي تعترب جزًءا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي لالأداة املالية كتعديل على معدل الفائدة الفعلي. يتم ت�شجيل الأتعاب والعمولت الأخرى 
على مدى فرتة اخلدمة وتتحقق اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�شتالم هذه الأرباح.

�ل�سر�ئب
يتم احت�شاب ال�شرائب على اأ�شا�ش معدلت ال�شرائب املطبقة وفقًا للقوانني والنظم والتعليمات ال�شارية يف الدول التي تعمل فيها املجموعة. تدرج �شريبة الدخل امل�شتحقة على الربح اخلا�شع 

لل�شريبة )ال�شريبة احلالية( كم�شروف يف الفرتة حتقق الأرباح وفقا للوائح املالية املعمول بها يف البلدان املعنية التي تعمل فيها املجموعة. 

يتم احت�شاب ال�شرائب املوؤجلة بناءا على الفروق املوؤقتة بني الأ�ش�ش ال�شريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية لأغرا�ش التقارير املالية يف تاريخ التقرير. ب�شكل عام، تتحقق مطلوبات 
ال�شرائب املوؤجلة جلميع الفروق املوؤقتة املخ�شومة مع ترحيل ا�شافات ال�شرائب فري امل�شتخدمة واأي خ�شائر �شريبية غري م�شتخدمة. 

يتم اإدراج الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اإلى احلد الذي يكون من املحتمل اأن الربح اخلا�شع لل�شريبة والذي �شيكون متاحًا مقابله الفروق املوؤقتة القابلة للخ�شم، والإعفاءات ال�شريبية املرحلة 
غري امل�شتخدمة واخل�شائر ال�شريبية غري امل�شتخدمة قد ميكن ا�شتخدامها، ال عندما يتعلق اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة بالفروق املوؤقتة القابلة للخ�شم الناجت من الت�شجيل الأويل لأ�شل اأو التزام يف 

املعامالت التي ل تعترب دمج اأعمال ويف وقت املعاملة، ول توؤثر على الربح املحا�شبي اأو الأرباح اأو اخل�شائر اخلا�شعة لل�شريبة.

اأن توافر امل�شتوى املنا�شب من الرباح اخلا�شعة لل�شريبة مبا يتيح  اإلى احلد الذي ل يحتمل معه  تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات ال�شريبية املوؤجلة يف تاريخ كل تقرير وتخفي�شها 
ا�شتخدام املوجودات ال�شريبية املوؤجلة كليا اأو جزئيا. يتم اإعادة تقييم املوجودات ال�شريبية املوؤجلة غري امل�شجلة يف تاريخ كل تقرير ويتم ت�شجيلها اإلى احلد الذي ي�شبح من املحتمل معه اأن 

ت�شمح الأرباح ال�شريبية امل�شتقبلية باإمكانية ا�شرتداد اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة. 

يتم اإجراء مقا�شة بني املوجودات ال�شريبية املوؤجلة واملطلوبات ال�شريبية املوؤجلة يف حالة وجود حق قانوين يوجب اإجراء املقا�شة الأ�شول ال�شريبية احلالية مقابل مطلوبات �شريبة الدخل 
احلالية وال�شرائب املوؤجلة تتعلق بنف�ش املوؤ�ش�شة اخلا�شعة لل�شريبة ونف�ش الإدارة ال�شريبية.

يتم قيا�ش الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة واللتزامات ال�شريبية املوؤجلة با�شتخدام معدلت ال�شرائب والقوانني ال�شارية يف تاريخ التقارير املالية. 

�لعمالت �لأجنبية
ت�شجل املعامالت بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ حتديد قيمة املعامالت. ويجري حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية القائمة يف 

نهاية ال�شنة اإلى الدينار الكويتي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ بيان املركز املايل.

املبدئية.  املعامالت  تواريخ  ال�شرف كما يف  اأ�شعار  با�شتخدام معدلت  يتم حتويلها  الأجنبية  بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  تقا�ش  التي  النقدية  واملطلوبات غري  املوجودات  اإن 
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة اإلى الدينار الكويتي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ حتديد قيمتها. يف حالة 
املوجودات غري النقدية التي يتم ت�شجيل التغري يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى، يجري اأي�شًا ت�شجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية ذات ال�شلة مبا�شرة 

يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى اأما بالن�شبة للموجودات غري النقدية الأخرى، فيتم ت�شجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية وغري النقدية للعمليات الأجنبية وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل نتائج الت�شغيل لتلك العمليات 
مبتو�شط اأ�شعار ال�شرف لل�شنة. ويتم اإدراج الفروق الناجتة من التحويل يف بند الإيرادات ال�شاملة الأخرى حتى تاريخ ا�شتبعاد العمليات الأجنبية. 

معلومات �لقطاعات
اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يرتبط باأن�شطة الأعمال التي قد توؤدي اإلى حتقيق اإيرادات وتكبد تكاليف. ت�شتخدم اإدارة البنك قطاعات الت�شغيل لتخ�شي�ش املوارد 
وتقييم الأداء. يتم جتميع قطاعات الت�شغيل التي ترتبط مبنتجات وخدمات وفئة عمالء وخ�شائ�ش اقت�شادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات قابلة لرفع التقارير عنها 

اإذا كان ذلك منا�شبا. 

�ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملحتملة
ل يتم اإدراج املوجودات املالية املحتملة �شمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�شاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�شادية منها حمتماًل.

ل يتم اإدراج اللتزامات املحتملة �شمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�شاح عنها ما مل يكن حتقيق خ�شائر اقت�شادية م�شتبعدًا.

�ملوجود�ت ب�سفة �لأمانة
اإن املوجودات املحتفظ بها ب�شفة اأمانة اأو وكالة ل تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ل تدرج �شمن بيان املركز املايل املجمع.
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4- معلومات القطاعات

تنتظم املجموعة يف قطاعات ت�شرتك يف اأن�شطة اعمال تدر اإيرادات وتتكبد م�شروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات عادًة من قبل رئي�ش متخذي القرارات الت�شغيلية لتوزيع 
امل�شادر وتقييم الداء. وقد قامت الإدارة لأغرا�ش اإعداد تقارير حول قطاعات الأعمال قامت الدارة باإعادة جتميع العمليات خالل ال�شنة الى قطاعات الت�شغيل التالية:

- وت�شمل �شل�شلة كاملة من خدمات الئتمان والودائع واخلدمات امل�شرفية املتعلقة بها واملقدمة اإلى عمالئها التجاريني.الأعمال امل�شرفية التجارية

 - وت�شمل ال�شوق النقدي وال�شرف الأجنبي و�شندات اخلزينة واإدارة الأ�شول والفائ�ش املايل وال�شتثمارات يف اأوراق مالية   اخلزينة وال�شتثمارات
    وال�شتثمار يف �شركة زميلة والتاأثري املتبقي من ت�شعري عملية التحويل واملخ�ش�شات فيما بني القطاعات.

- العمليات املتعلقة بال�شركة التابعة اخلارجية والفروع امل�شنفة كعمليات دوليةدويل

�ملجموعدويل�خلزينة و�ل�ستثمار�ت�لأعمال �مل�سرفية �لتجارية

2015
�ألف

دينار كويتي

2014
األف

دينار كويتي

2015
�ألف

دينار كويتي

2014
األف

دينار كويتي

2015
�ألف

دينار كويتي

2014
األف

دينار كويتي

2015
�ألف

دينار كويتي

2014
األف

دينار كويتي

101,24391,07512,50517,19414,7849,341128,532117,610اإيرادات الت�شغيل 
خم�ش�ش ت�شهيالت ائتمانية 

55,56637,6382,3301,5813,5333,16261,42942,381وا�شتثمار واأخرى

28,68539,0698,63614,0886,1063,08343,42756,240نتائج 

)16,082()17,510(م�شروفات غري موزعة 

-8,005�شايف الربح من دمج العمال 

33,92240,158ربح ال�شنة 

2,589,2682,177,073870,805916,860835,022337,1234,295,0953,431,056موجودات القطاعات 

63,96967,983موجودات غري موزعة 

4,359,0643,499,039اجمايل املوجودات 

1,609,8491,651,2061,349,891937,132788,095296,7723,747,8352,885,110مطلوبات القطاعات 

54,77055,581مطلوبات غري موزعة 

3,802,6052,940,691اجمايل املطلوبات 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

3- دمج العمال 

يف نوفمرب 2015، قامت املجموعة بحيازة ح�شة م�شيطرة بن�شبة 98.49% يف بنك برييو�ش م�شر و�شركاته التابعة لقاء مقابل نقدي مببلغ 149.7 مليون دولر امريكي )45.5 
مليون دينار كويتي(. تطبيقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 3 »دمج العمال«، قامت املجموعة بتنفيذ عملية »حتديد �شعر البيع« ملرة واحدة فقط.

يو�شح اجلدول التايل القيمة العادلة للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات املحتملة: 

�ألف دينار كويتي

املوجودات 

123,507النقد واأر�شدة لدى البنوك 

154,814قرو�ش و�شلف 

67,956ا�شتثمار يف اأوراق مالية 

16,814مباين ومعدات 

40,686موجودات غري ملمو�شة )اي�شاح 14(

10,113موجودات اأخرى 

413,890

املطلوبات 

4,841امل�شتحق اإلى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

323,717ودائع العمالء 

29,202مطلوبات اأخرى 

357,760

56,130�شايف املوجودات 

)850(احل�ش�ش غري امل�شيطرة 

55,280قيمة �شايف املوجودات التي مت حيازتها 

47,275املقابل النقدي املدفوع وامل�شروفات املتعلقة باملعاملة 

8,005�شايف الربح من دمج العمال 

التدفقات النقدية من دمج العمال 

)45,481(املقابل النقدي املدفوع 

113,481النقد والنقد املعادل يف ال�شركة التابعة التي مت حيازتها )ذات فرتة ا�شتحقاق ا�شلية ل تتجاوز ثالثني يوما(

68,000�شايف التدفقات النقدية الناجتة من دمج العمال 

انتهت عملية حتديد �شعر البيع الى ربح من دمج العمال اأخذًا يف الإعتبار ان القيمة العادلة للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات املحتملة جتاوزت املقابل النقدي املدفوع 
وم�شروفات املعاملة ذات ال�شلة. ومت حتقق احل�ش�ش غري امل�شيطرة على ا�شا�ش ن�شبي مقابل �شايف املوجودات املحددة لبنك برييو�ش م�شر. 

 
154,814 األف دينار كويتي بعد خ�شم اجمايل املخ�ش�ش مببلغ  161,183 الف دينار كويتي. بلغت القيمة العادلة للقرو�ش وال�شلف مبلغ  اأن جمموع القرو�ش وال�شلف يبلغ 

6,369 األف دينار كويتي منها مبلغ 2,566 األف دينار كويتي ميثل خم�ش�ش حمدد. 

يت�شمن بيان الدخل املجمع للمجموعة لل�شنة ايرادات ت�شغيل مببلغ 1,456 الف دينار كويتي وارباح ت�شغيل مببلغ 341 الف دينار كويتي لبنك برييو�ش م�شر. يف حالة جتميع بنك 
برييو�ش م�شر بدءًا من 1 يناير 2015، لت�شمن بيان الدخل املجمع اإيرادات ت�شغيل مببلغ 15,105 األف دينار كويتي وارباح ت�شغيل مبلغ 2,391 األف دينار كويتي. 
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خماطر تركز �لئتمان 
اإن تركيزات القطاع اجلغرايف وقطاع الأعمال اخلا�شة باملوجودات املالية واملطلوبات الطارئة ذات خماطر الئتمان هي كما يلي: 

20152014

�ملوجود�ت 
�ألف دينار كويتي

�ملطلوبات �لطارئة 
�ملتعلقة بالئتمان 
�ألف دينار كويتي

املوجودات 
األف دينار كويتي

املطلوبات الطارئة 
املتعلقة بالئتمان 
األف دينار كويتي

القطاع اجلغرايف:

3,805,380589,2203,077,798525,689دول ال�شرق الأو�شط 

105,769106,06095,16390,078اأوروبا 

152,450206,185111,672245,324ا�شيا والبا�شيفيك 

67,54329,16232,14420,084باقي دول العامل

4,131,142930,6273,316,777881,175

قطاع الأعمال: 

440,616195,324336,472186,283جتارة و�شناعة 

685,071320,030448,270378,798بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

839,844310,462788,095226,286اإن�شاءات وعقارات 

    -737,582    -765,699احلكومة واأطراف ذات �شلة

1,001,4742,975801,7264,473اأفراد

398,438101,836204,63285,335اأخرى

4,131,142930,6273,316,777881,175

�إجمايل �حلد �لأق�سى للتعر�س للمخاطر و�جلد�رة �لئتمانية لالأدو�ت �ملالية 
يو�شح اجلدول التايل احلد الأق�شى للتعر�ش ملخاطر الئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل املجمع، وذلك دون احت�شاب اأي �شمانات اأو تعزيزات ائتمانية اأخرى. مت عر�ش احلد الأق�شى 

ملخاطر الئتمان باملجمل، قبل اأثر التخفيف عن طريق ا�شتخدام اتفاقيات ال�شمانات واملقا�شة الرئي�شية. 

يو�شح اجلدول اأدناه اأي�شًا التعر�ش ملخاطر الئتمان ح�شب اجلدارة الئتمانية للموجودات املالية ح�شب الفئة والت�شنيف واحلالة:

2015

متاأخرة مت�شمنةغري متاأخرة �أو منخف�سة �لقيمة
منخف�شة القيمة 

اإفراديًا
األف دينار كويتي

اإجمايل احلد الأق�شى 
للتعر�ش للمخاطر
األف دينار كويتي

فئة عالية
�ألف دينار كويتي

فئة قيا�سية
�ألف دينار كويتي

 فئة مقبولة 
�ألف دينار كويتي

417,375   -   -417,35124اأر�شدة لدى البنوك  

204,246   -   -   -204,246�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

179,713   -   -   -179,713�شندات بنك الكويت املركزي

قرو�ش و�شلف

2,192,740106,070144,07094,9152,537,795 - قرو�ش ل�شركات وبنوك 

487,687223121,608509,348 - قرو�ش لعمالء 

247,398   -   -   -247,398اأوراق دين مالية متاحة للبيع )اإي�شاح 12(

33,30263285647735,267موجودات اأخرى

3,762,437106,748144,957117,0004,131,142املجموع 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

5- اإدارة املخاطر

مقدمة 
ترتبط املخاطر باأن�شطة املجموعة لكن ُتدار عن طريق عملية التحديد والقيا�ش واملراقبة امل�شتمرة وفقًا حلدود املخاطر وال�شوابط الأخرى. اإن هذه الطريقة يف اإدارة املخاطر 
ذات اأهمية كبرية ل�شتمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح. ويتحمل كل فرد يف املجموعة م�شئولية التعر�ش للمخاطر يف اإطار م�شئولياته. قامت املجموعة بتطوير اأطر �شاملة لدارة 
كافة املخاطر املادية. وتت�شمن هذه الأطر حتديد وقيا�ش ومراقبة كافة عمليات املخاطر يف املجموعة. متثل املخاطر اأحد عنا�شر اتخاذ القرار وذلك فيما يتعلق بجميع اأنواع 

املخاطر بحيث تتمكن املجموعة من ادارة املخاطر املحتملة يف م�شتويات منا�شبة. 

فيه  تعمل  الذي  ال�شوق  ومناخ  العمل  ا�شرتاتيجية  تعك�ش هذه احلدود  املجموعة.  املو�شوعة من قبل  اإلى احلدود  ا�شتنادًا  رئي�شية  املخاطر ب�شورة  وال�شيطرة على  تتم مراقبة 
املجموعة بالإ�شافة اإلى م�شتوى املخاطر التي ت�شتطيع املجموعة اأن تقبله، مع املزيد من التاأكيد على قطاعات اأعمال حمددة. بالإ�شافة اإلى ذلك، تراقب املجموعة وتقي�ش القدرة 

العامة على حتمل املخاطر فيما يتعلق باإجمايل التعر�ش للمخاطر عرب كافة اأنواع املخاطر و الأن�شطة.

تخ�شع عمليات ال�شركة التابعة اأي�شًا ملتطلبات قانونية يف الدول التي تعمل فيها. اإن هذه القوانني ل تتطلب املوافقة على الأن�شطة ومراقبتها فقط، ولكن ت�شكل اأي�شًا بع�ش اأحكام 
القيود )كفاية راأ�ش املال( للحد من خماطر التاأخري والتع�شر من جانب البنوك و�شركات التاأمني لتلبية املطلوبات غري املتوقعة التي ميكن اأن تن�شاأ.

يتم تقييم قائمة املخاطر قبل تنفيذ عمليات التغطية التي يتم اعتمادها من قبل امل�شتوى الداري املخت�ش داخل املجموعة. وفيما يلي و�شف م�شتويات املخاطر املقبولة لدى 
املجموعة ال�شافة الى املخاطر املحددة واملنهجية املتبعة لإدارة هذه املخاطر: 

�أ( خماطر �لئتمان
تتمثل خماطر الئتمان يف خماطر اإخفاق اأحد اأطراف اأداة مالية يف الوفاء بالتزامه ويت�شبب بذلك يف تكبد طرف اآخر خل�شارة مالية. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر 

وال�شيا�شات والأهداف والإجراءات اخلا�شة باإدارة وتقييم هذه املخاطر مو�شحة يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي. 

اإن احلد الأق�شى للتعر�ش ملخاطر الئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل يتمثل يف القيمة الدفرتية لكل اأ�شل مايل يف بيان املركز املايل املجمع. 

اأو اأن�شطة يف نف�ش القطاع اجلغرايف اأو حني تكون لهم خ�شائ�ش اقت�شادية مماثلة  ين�شاأ تركز خماطر الئتمان يف حالة تواجد اأطراف مقابلة تقوم بتنفيذ باأن�شطة مماثلة 
مما يجعل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتاأثر بالتغريات يف الظروف القت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو غريها. اإن تركز خماطر الئتمان يعترب موؤ�شرًا عن ح�شا�شية اأداء 
املجموعة الن�شبية للتطورات التي توؤثر على قطاع �شناعي اأو جغرايف بعينه. اإن احلد الأق�شى لرتكز خماطر الئتمان اخلا�شة بطرف مقابل واحد اأو جمموعة مرتابطة من 

الأطراف املقابلة حمدود بن�شبة 15% من راأ�ش املال ال�شامل لدى املجموعة ح�شب ما تقره التعليمات التنظيمية. 

داخلية من ذوي اخلربة  بت�شكيل جلنة  املجموعة  قامت  الئتمانية،  الت�شهيالت  ت�شنيف  واأ�ش�ش  قواعد  ب�شاأن   1996 دي�شمرب   18 بتاريخ  املركزي  الكويت  بنك  لتعليمات  وفقًا 
والخت�شا�ش بالبنك لدرا�شة وتقييم الت�شهيالت الئتمانية القائمة لكل عميل على حدة من عمالء املجموعة. ويتعني على هذه اللجنة الوقوف على اأية اأمور غري عادية مرتبطة 
مبركز العميل وامل�شاعب املحتمل اأن يواجهها واملحتمل اأن توؤدي اإلى ت�شنيف الدين املمنوح له على اأنه غري منتظم، ومن ثم حتديد م�شتوى املخ�ش�شات املطلوبة لتلك املديونية. 

�لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة
تنح�شر خماطر الئتمان الناجتة من الأدوات املالية امل�شتقة على تلك امل�شتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم قيده ببيان املركز املايل املجمع. 

خماطر �للتز�مات �ملرتبطة بالئتمان
توفر املجموعة لعمالئها �شمانات مالية قد تتطلب من املجموعة �شداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء. يتم حت�شيل هذه املدفوعات من العمالء على اأ�شا�ش �شروط ال�شمانات 

املالية. تعر�ش هذه ال�شمانات املجموعة ملخاطر مماثلة على القرو�ش وال�شلف ويتم تخفيف هذه املخاطر من خالل نف�ش اإجراءات و�شيا�شات الرقابة. 

5- اإدارة املخاطر )تتمة(
�أ( خماطر �لئتمان )تتمة(
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ب( خماطر �ل�سيولة 
اإن ال�شيولة هي القدرة الدائمة على ا�شتيعاب اللتزامات امل�شتحقة وم�شحوبات الودائع ومتويل منو املوجودات وعمليات الت�شغيل والوفاء باللتزامات التعاقدية من خالل الو�شول 

غري املحدود اإلى التمويل باملعدلت ال�شوقية املعقولة. 

اإن خماطر ال�شيولة هي املخاطر باأن تواجه املجموعة �شعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزامات تتعلق باأدوات مالية. كما تنتج خماطر ال�شيولة اأي�شًا من عدم القدرة على بيع 
اأ�شل مايل ب�شرعة ب�شعر قريب من قيمته العادلة. اإن الأدوات املالية التي تتعر�ش لهذه املخاطر والأهداف وال�شيا�شات والإجراءات لإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت �شرحها يف 

ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

يلخ�ش اجلدول التايل معلومات ا�شتحقاق املطلوبات املالية للمجموعة ا�شتنادًا اإلى التزامات ال�شداد التعاقدية غري املخ�شومة. بالن�شبة لدفعات ال�شداد التي تخ�شع لإ�شعارات 
فاإنها تعامل كما لو اأن الإ�شعارات قد متت فورًا.

اأقل من �شهراملطلوبات املالية
األف دينار كويتي

من �شهر اإلى �شنة
األف دينار كويتي

اأكرث من �شنة واحدة 
األف دينار كويتي

املجموع
األف دينار كويتي

2015

391,340793,39225,5381,210,270امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1,313,9271,091,713121,5542,527,194ودائع العمالء

54,720-    54,720-    مطلوبات اأخرى 

1,705,2671,939,825147,0923,792,184

124,420480,069326,138930,627التزامات ومطلوبات حمتملة 

64,128168,55513,883246,566جمموع امل�شتقات التي مت ت�شويتها 

2014

198,644715,21420,598934,456امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1,091,641749,630112,8261,954,097ودائع العمالء

48,294-    48,294-    مطلوبات اأخرى

1,290,2851,513,138133,4242,936,847

107,536492,715280,924881,175التزامات ومطلوبات حمتملة 

23,694152,21688,883264,793جمموع امل�شتقات التي مت ت�شويتها 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

5- اإدارة املخاطر )تتمة(

�إجمايل �حلد �لأق�سى للتعر�س للمخاطر و�جلد�رة �لئتمانية لالأدو�ت �ملالية )تتمة(

2014

غري متاأخرة اأو منخف�شة القيمة
متاأخرة مت�شمنة
منخف�شة القيمة 

اإفراديًا
األف دينار كويتي

اإجمايل احلد الأق�شى 
للتعر�ش للمخاطر
األف دينار كويتي

فئة عالية
األف دينار كويتي

فئة قيا�شية
األف دينار كويتي

فئة مقبولة 
األف دينار كويتي

128,732   -   -128,71319اأر�شدة لدى البنوك  

279,831   -   -   -279,831�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

221,228   -   -   -221,228�شندات بنك الكويت املركزي

قرو�ش و�شلف

1,742,420101,354163,77351,8712,059,418قرو�ش ل�شركات وبنوك 

478,830362,879   -354,002قرو�ش لعمالء 

238,956   -   -   -238,956اأوراق دين مالية متاحة للبيع )اإي�شاح 22(

23,7347051,14015425,733موجودات اأخرى

2,988,884102,078164,96060,8553,316,777املجموع 

اإن اإجمايل التعر�ش ملخاطر الئتمان املتعلق باملطلوبات الطارئة مببلغ 930,627 األف دينار كويتي )2014: 881,175 األف دينار كويتي(.

املقابلة وحجم املخاطر املقدرة وقبول وتوافر  الداخلية لالأطراف  اإلى اجلودة الئتمانية  اأعاله  و قيا�شية ومقبولة املو�شحة  للعمالء من فئات عالية  القرو�ش  ي�شتند ت�شنيف 
ال�شمانات وفقًا لنموذج الت�شنيف الداخلي لدى املجموعة. اإن منوذج معدل خماطر القرتا�ش ياأخذ يف اعتباره عدة عوامل رئي�شية من بينها توجهات العمال والدارة والبيانات 
املالية وال�شمانات والتي يتم قيا�شها لتحديد املعدل. ويتم مراقبة/تعديل هذه املعدلت �شنويا. وقد قام البنك بتحديد معدل خماطر القرو�ش لالفراد عند تطوير بطاقة تقييم 
خماطر الئتمان لالفراد والتي تت�شمن اي�شا نظام اآيل ملعاجلة القرو�ش وبطاقات الئتمان. ي�شتند ت�شنيف الأر�شدة لدى البنوك والقرو�ش للبنوك وال�شتثمارات املتاحة للبيع 

يف اأدوات الدين اإلى الت�شنيف اخلارجي لالأطراف املقابلة. 

مت عر�ش القيمة العادلة لل�شمانات التي حتتفظ بها املجموعة للقرو�ش وال�شلف للعمالء املتاأخرة )مبا يف ذلك تلك التي انخف�شت قيمتها ب�شكل افرادي( �شمن الي�شاح رقم 
11. وقد اتخذت املجموعة الإجراءات القانونية املنا�شبة ل�شمان ا�شـرتداد ال�شمانات متى لـزم ذلـك. 

عند ت�شجيل الأدوات املالية بالقيمة العادلة، فاإن املبالغ املبينة اأعاله متثل خماطر الئتمان احلالية ولي�ش احلد الأق�شى للمخاطر التي قد تنتج يف امل�شتقبل نتيجة التغريات يف 
القيم.

�ل�سمان و�لتعزيز�ت �لئتمانية �لأخرى
اإن مبلغ ونوع ال�شمان الالزم ي�شتند اإلى تقييم خماطر الئتمان للطرف املقابل. يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق مبدى قبول اأنواع ال�شمان ومقايي�ش التقييم. 

ت�شمل الأنواع الرئي�شية لل�شمانات التي يتم احل�شول عليها النقد والأوراق املالية والر�شوم على املمتلكات العقارية وال�شمانات املقابلة.

ال�شوق  اإلى ظروف  ا�شتنادًا  اإعادة حيازتها  التي مت  املوجودات  بيع  القائمة. مت  املطالبات  �شداد  اأو  لتخفي�ش  التي مت رهنها  ال�شمانات  اإعادة حيازة  املجموعة هي  �شيا�شة  اإن 
والتعليمات الرقابية. ويف العموم ل تقوم املجموعة با�شتخدام املوجودات التي يتم اإعادة حيازتها يف الن�شاط.

اإن مبلغ 1,310,710 األف دينار كويتي)2014: 1,249,784 الف دينار كويتي( -من بني اجمايل القرو�ش وال�شلف القائمة- مكفول ب�شمانات تبلغ 2,228,986 األف دينار كويتي 
)2014: 1,968,060 األف دينار كويتي(.
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اإن قائمة ال�شتحقاقات كما يف 31 دي�شمرب 2014 كانت كما يلي:

اأقل من �شهر
األف دينار كويتي

من �شهر اإلى �شنة
األف دينار كويتي

�شنة اإلى خم�ش �شنوات
األف دينار كويتي

اأكرث من خم�ش �شنوات
األف دينار كويتي

املجموع
األف دينار كويتي

املوجودات 

144,825    -    -121,78223,043نقد واأر�شدة لدى البنوك

8,130207,55956,1428,000279,831�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

221,228    -    -70,485150,743�شندات بنك الكويت املركزي

401,2341,198,864558,166264,0332,422,297قرو�ش و�شلف 

4,394135,655154,84650,116345,011ا�شتثمارات يف اأوراق مالية    

14,865    -14,865    -    -ا�شتثمار يف �شركة زميلة

33,82633,826    -    -    -مباين ومعدات 

37,156   -    -37,156    -موجودات اأخرى 

606,0251,753,020784,019355,9753,499,039اإجمايل املوجودات

املطلوبات

923,752    -197,820705,65820,274م�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1,938,297    -452,034741,299744,964ودائع العمالء

78,642    --78,642    -مطلوبات اأخرى 

2,940,691    -649,8541,525,599765,238اإجمايل املطلوبات

ج( خماطر �ل�سوق

ج-1  خماطر �أ�سعار �لفائدة
تن�شاأ خماطر اأ�شعار الفائدة من احتمال اأن توؤثر التغريات يف معدلت الفائدة على التدفقات النقدية امل�شتقبلية اأو القيمة العادلة لأداة مالية. قام جمل�ش الإدارة بو�شع حدود على 
فروق معدلت الفائدة لل�شنوات املذكورة. كما اأنه يتم مراقبة املراكز على اأ�شا�ش يومي وكذلك ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التغطية ل�شمان احلفاظ على املراكز يف نطاق احلدود 

املو�شوعة. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي. 

اإلى  اإيرادات الفائدة ل�شنة واحدة ا�شتنادًا  اأ�شعار الفائدة على �شايف  تاأثري التغريات املقدرة يف  اإلى تغري �شعر الفائدة على بيان الدخل املجمع للمجموعة هي  اإن احل�شا�شية 
املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدلت املتغرية املحتفظ بها كما يف 31 دي�شمرب 2015، ومبا ي�شتمل على تاأثري اأدوات التغطية. يتم احت�شاب ح�شا�شية تغري �شعر الفائدة على 
حقوق امللكية باإعادة تقييم ال�شتثمارات املتاحة للبيع ذات املعدل الثابت، مبا يف ذلك تاأثري اأية اأداة تغطية مرتبطة بها كما يف 31 دي�شمرب 2015 نتيجة تاأثريات التغريات املقدرة 

يف اأ�شعار الفائدة. يتم حتليل احل�شا�شية ح�شب ا�شتحقاق الأ�شل اأو املبادلة.

يو�شح اجلدول التايل تاأثري التغري مبعدل 25 نقطة اأ�شا�شية يف اأ�شعار الفائدة مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة.

العملة

التاأثري )األف دينار كويتي(

20152014

حقوق امللكية�شايف الربح  حقوق �مللكية�سايف �لربح  

1,8361072,408152الدينار الكويتي

22112415513الدولر الأمريكي

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

5- اإدارة املخاطر

ب( خماطر �ل�سيولة )تتمة(
يلخ�ش اجلدول اأدناه قائمة ا�شتحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. مت حتديد تواريخ ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات على اأ�شا�ش الفرتة املتبقية يف تاريخ بيان املركز املايل 
حتى تاريخ ال�شتحقاق التعاقدي با�شتثناء ال�شتثمارات يف اأ�شهم امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر وال�شتثمارات يف الأ�شهم املتاحة للبيع وال�شتثمار يف 
�شركة زميلة واملباين واملعدات واملوجودات غري امللمو�شة واملوجودات الأخرى وودائع العمالء حتت الطلب واملطلوبات الخرى التي مت حتديدها ا�شتنادًا اإلى تقدير الإدارة اخلا�شة 

باأعمال الت�شفية.

ميكن اأن تختلف تواريخ ال�شتحقاق الفعلية عن تواريخ ال�شتحقاق املو�شحة اأدناه حيث رمبا يكون لدى املقرت�ش احلق يف �شداد التزاماته مقدمًا مع �شداد اأو عدم �شداد غرامات 
ال�شداد املبكر ورمبا يكون من ال�شروري �شداد ودائع العمالء قبل مواعيد ا�شتحقاقها.

اإن قائمة ال�شتحقاقات كما يف 31 دي�شمرب 2015 كانت كما يلي:

اأقل من �شهر
األف دينار كويتي

من �شهر اإلى �شنة
األف دينار كويتي

�شنة اإلى خم�ش �شنوات
األف دينار كويتي

اأكرث من خم�ش �شنوات
األف دينار كويتي

املجموع
األف دينار كويتي

املوجودات 

432,173    -392,31037,8352,028نقد واأر�شدة لدى البنوك

8,224165,40427,6183,000204,246�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

179,713    -    -23,713156,000�شندات بنك الكويت املركزي

465,6781,354,462815,933411,0703,047,143قرو�ش و�شلف 

5,001204,21089,62344,975343,809ا�شتثمارات يف اأوراق مالية    

16,572    -16,572    -    -ا�شتثمار يف �شركة زميلة     

53,12553,125    -    -    -مباين ومعدات 

41,21741,217    -    -    -موجودات غري ملمو�شة 

41,066    -36,5574,509    -موجودات اأخرى 

894,9261,954,468956,283553,3874,359,064اإجمايل املوجودات

املطلوبات
م�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

389,899784,70122,9261,6661,199,192الأخرى

2,496,278-   685,6081,075,910734,760ودائع العمالء

107,135-   91,47615,659-   مطلوبات اأخرى 

1,075,5071,952,087773,3451,6663,802,605اإجمايل املطلوبات
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6- اإدارة راأ�ش املال 

مبعـدلت  املجموعـة  واحتفـاظ  خارجًيـا  املفرو�شـة  املـال  راأ�ـش  مبتطلبـات  املجموعـة  التـزام  مـن  التاأكـد  يف  املـال  راأ�ـش  اإدارة  مـن  للمجموعـة  الرئي�شـية  الأهـداف  تتمثـل 
امل�شـاهمون.  عليهـا  يح�شـل  قيمـة  اأعلـى  وحتقيـق  اأعمالهـا  دعـم  بهـدف  جيـدة  راأ�شـمال 

تدابـري  عـدة  با�شـتخدام  املجموعـة  لـدى  املـال  راأ�ـش  كفايـة  مراقبـة  وتتـم  الأعمـال.  يف  املت�شمنـة  املخاطـر  لتغطيـة  لديهـا  املـال  راأ�ـش  قاعـدة  بن�شـاط  املجموعـة  تراقـب 
يطبقهـا  والتـي  الدوليـة(  الت�شـويات  بنـك  ومعـدلت  )قواعـد  امل�شرفيـة  الأعمـال  علـى  بالإ�شـراف  اخلا�شـة  بـازل  جلنـة  قبـل  مـن  املو�شوعـة  والن�شـب  القواعـد  منهـا 

املجموعـة.  علـى  الإ�شـراف  يف  املركـزي  الكويـت  بنـك 

الكويـت  بنـك  عـن  ال�شـادرة   III بـازل  جلنـة  لتعليمـات  طبقـا   2015 دي�شـمرب   31 يف  املنتهيـة  لل�شـنة  املـال  راأ�ـش  كفايـة  ومعـدلت  للمجموعـة  الرقابـي  املـال  راأ�ـش  يحت�شـب 
اأدنـاه:  مبـني  هـو  كمـا   2014 يونيـو   24 بتاريـخ  املركـزي  الكويـت  بنـك  عـن  ال�شـادر  اأ/2014/336  ب  ر  ب  2/ر  التعميـم  بوا�شـطة  املركـزي 

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

3,169,4872,345,011التعر�ش املرجح باملخاطر 

412,034304,852راأ�ش املال املطلوب 

راأ�ش املال املتاح 

507,991531,826راأ�ش املال ال�شريحة 1 

507,991531,826    راأ�ش املال العادي من ال�شريحة 1

-   -       ال�شريحة 1 الإ�شافية

38,23023,433راأ�ش املال ال�شريحة 2

546,221555,259اإجمايل راأ�ش املال

22.68%16.03%معدل كفاية راأ�ش املال العادي من ال�شريحة 1 

22.68%16.03%معدل كفاية راأ�ش املال ال�شريحة 1 

23.68%17.23%اإجمايل معدل كفاية راأ�ش املال 

يحت�شب معدل القرتا�ش املايل للمجموعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 طبًقا للتعميم رقم 2/بي اإ�ش/2014/342 املوؤرخ يف 21 اأكتوبر 2014 كما هو مبني اأدناه:

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

507,991531,826راأ�ش املال ال�شريحة 1 

5,031,5434,057,997اإجمايل التعر�ش للمخاطر

13.11%10.10%معدل القرتا�ش املايل

مت اإدراج الإف�شاحات الإ�شافية املتعلقة بكفاية راأ�ش املال طبًقا للتعميمات املذكورة اأعاله �شمن ق�شم »اإدارة املخاطر« بالتقرير ال�شنوي.

7- قيا�ش القيمة العادلة

الأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

وال�شـتثمارات  وال�شـلف  والقرو�ـش  املركـزي  الكويـت  بنـك  و�شـندات  الكويـت  دولـة  حكومـة  خزانـة  و�شـندات  البنـوك  لـدى  والأر�شـدة  النقـد  مـن  املاليـة  املوجـودات  تتكـون 
الأخـرى.  املطلوبـات  وبع�ـش  العمـالء  وودائـع  الأخـرى  املاليـة  واملوؤ�ش�شـات  للبنـوك  امل�شـتحق  مـن  املاليـة  املطلوبـات  وتتكـون  الأخـرى.  املوجـودات  وبع�ـش  اأ�شـهم  يف 

ت�شنف القيمة العادلة لالأدوات املالية كما يلي:

اأدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
تتاألف الدوات املالية املدرجة بالقيمة العاملة من ال�شتثمار يف اوراق مالية. وقد مت الف�شاح عن القيمة العادلة واليات التقييم �شمن الي�شاح رقم 12. 
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5- اإدارة املخاطر )تتمة(

ج( خماطر �ل�سوق)تتمة(

ج -2  خماطر �أ�سعار �لعمالت �لأجنبية 
اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة التغريات يف اأ�شعار العمالت الأجنبية. وقد قام جمل�ش الإدارة بو�شع حدود على مراكز العمالت ح�شب 
كل عملة. ويتم مراقبة املراكز على اأ�شا�ش يومي ويتم ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التغطية ل�شمان املحافظة على املراكز يف نطاق احلدود املو�شوعة. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه 

املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية ب�شبب التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية، مع  5% يف  ال�شنة، نتيجة التغري بن�شبة  اأرباح  التاأثري على �شايف  فيما يلي 
الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:

العملة
التاأثري )األف دينار كويتي(

20152014

2072الدولر الأمريكي

- 15اجلنيه امل�شري

22اليورو 

3458اأخرى  

ج -3  خماطر �أ�سعار �لأ�سهم
اإن خماطر اأ�شعار الأ�شهم هي خماطر انخفا�ش القيمة العادلة لالأ�شهم نتيجة التغريات يف م�شتويات موؤ�شرات الأ�شهم وقيمة اأ�شعار الأ�شهم امل�شتقلة. تنتج خماطر اأ�شعار الأ�شهم من حمفظة 

البنك ال�شتثمارية. اإن الأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وتقدير هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

فيما يلي التاأثري على بيان الدخل املجمع )كنتيجة ملخاطر اأ�شعار الأ�شهم على ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�شائر والنخفا�ش الإ�شايف يف قيمة 
ال�شتثمارات يف اأ�شهم حمتفظ بها كمتاحة للبيع والتي تعر�شت لالنخفا�ش يف القيمة( وعلى حقوق امللكية )نتيجة التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأ�شهم حمتفظ بها 

كمتاحة للبيع( كما يف 31 دي�شمرب، ب�شبب التغري بن�شبة 5% يف موؤ�شرات الأ�شهم، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة: 

التاأثري )األف دينار كويتي(

20152014

حقوق امللكية�شايف الربح  حقوق �مللكية�سايف �لربح  

651516527810اأ�شواق الأوراق املالية بدول جمل�ش التعاون اخلليجي

443894909899اأ�شواق اأخرى لالأوراق املالية

ج-4  خماطر �ملدفوعات مقدماً
بعـد  اأو  قبـل  ال�شـداد  طلـب  اأو  ال�شـداد  علـى  املقابلـة  والأطـراف  عمالئهـا  قـدوم  ب�شـبب  ماليـة  خ�شـارة  املجموعـة  تتكبـد  اأن  خماطـر  هـي  مقدمـًا  املدفوعـات  خماطـر  اإن 
معظـم  اأن  كمـا  متغـرية  فائـدة  حتمـل  املجموعـة  موجـودات  معظـم  اإن  الفائـدة.  اأ�شـعار  انخفا�ـش  عنـد  الثابتـة  املعـدلت  ذات  وال�شـلف  القرو�ـش  مثـل  املتوقـع  التاريـخ 
الأدوات  اإن  مقدمـًا.  للمدفوعـات  بالن�شـبة  جوهريـة  ملخاطـر  تتعر�ـش  ل  املجموعـة  فـاإن  وعليـه  �شـنة  مـن  اأقـل  ا�شـتحقاق  فـرتات  لهـا  فائـدة  حتمـل  التـي  املاليـة  املطلوبـات 

ال�شـنوي. التقريـر  مـن  املخاطـر  اإدارة  ق�شـم  يف  مبينـة  املخاطـر  هـذه  وتقديـر  اإدارة  واإجـراءات  و�شيا�شـات  اأهـداف  وكذلـك  املخاطـر  لهـذه  املعر�شـة  املاليـة 

د( خماطر �لت�سغيل
الرقابـة  �شوابـط  تف�شـل  عندمـا  اخلارجيـة.  الأحـداث  اأو  الغ�ـش  اأو  الب�شـري  اخلطـاأ  ب�شـبب  اأو  الأنظمـة  تعطـل  مـن  الناجتـة  اخل�شـارة  خماطـر  هـي  الت�شـغيل  خماطـر  اإن 
ميكـن  ل  املاليـة.  اخل�شـارة  اإلـى  تـوؤدي  اأو  ت�شـريعية  اأو  قانونيـة  اأثـار  لذلـك  ويكـون  بال�شـمعة  خا�شـة  اأ�شـرار  اإلـى  تـوؤدي  اأن  الت�شـغيلية  للمخاطـر  ميكـن  بعملهـا  القيـام  يف 
املجموعـة  ت�شـتطيع  املحتملـة،  للمخاطـر  وال�شـتجابة  املتابعـة  خـالل  ومـن  الرقابـة  اإطـار  خـالل  مـن  ولكـن  الت�شـغيلية  املخاطـر  جميـع  جتنـب  تتوقـع  اأن  للمجموعـة 
بـني  الوعـي  ون�شـر  واملطابقـة  والتفوي�ـش  الأنظمـة  علـى  للدخـول  اإجـراءات  وو�شـع  فعالـة  ب�شـورة  الواجبـات  ف�شـل  الرقابـة  اأدوات  تت�شمـن  املخاطـر.  هـذه  تديـر  اأن 
اإدارة  واإجـراءات  و�شيا�شـات  اأهـداف  وكذلـك  املخاطـر  لهـذه  املعر�شـة  املاليـة  الأدوات  اإن  الداخلـي.  التدقيـق  ا�شـتخدام  ذلـك  يف  مبـا  التقييـم  واإجـراءات  العاملـني 

ال�شـنوي.  التقريـر  مـن  املخاطـر  اإدارة  ق�شـم  يف  بيانهـا  مت  قـد  املخاطـر  هـذه  وتقديـر 

لأنظمـة  العامـة  بالإر�شـادات  يتعلـق  فيمـا   1996 نوفمـرب   14 يف  املوؤرخـة  املركـزي  الكويـت  بنـك  لتعليمـات  طبقـًا  الت�شـغيلية  املخاطـر  بـاإدارة  املخاطـر  اإدارة  ق�شـم  يقـوم 
البنـوك.  لـدى  الت�شـغيلية  املخاطـر  ورقابـة  لإدارة  ال�شـليمة  باملمار�شـات  يتعلـق  فيمـا   2003 دي�شـمرب   13 يف  املوؤرخـة  والتعليمـات  الداخليـة  الرقابـة 
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مكافاأة موظفي �لد�رة �لعليا 
فيما يلي مكافاأة موظفي الدارة العليا:

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

2,3961,849رواتب ومزايا اأخرى

176161مزايا ما بعد التوظيف

2,5722,010

9- نقد واأر�سدة لدى البنوك

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

51,88029,293نقد يف ال�شندوق ويف ح�شاب جاري لدى بنوك اأخرى

156,29449,835اأر�شدة وودائع لدى بنوك مركزية 

223,99965,697ودائع لدى البنوك

432,173144,825

اإن الر�شدة والودائع لدى بنوك مركزية تت�شمن الر�شدة الودائع لدى البنوك املركزية يف دول الكويت والمارات العربية املتحدة وم�شر. 

10- �سندات خزانة حكومة دولة الكويت و�سندات بنك الكويت املركزي 

ال�شـوق  مـن  حيازتهـا  ويتـم  اخلا�ـش،  حل�شـابه  اأو  املاليـة  وزارة  عـن  نيابـة  املركـزي  الكويـت  بنـك  مـن  وت�شـدر  املطفـاأة  بالتكلفـة  مدرجـة  املاليـة  الدوات  هـذه  اإن 
ال�شـتحقاق. تاريـخ  حتـى  ثابـت  فائـدة  معـدل  املاليـة  الأدوات  هـذه  حتمـل  املجموعـة.  قبـل  مـن  الرئي�شـي 

11- قرو�ش و�سلف  

ال�شرق الو�شط 
و�شمال افريقيا 

 األف دينار كويتي
اوروبا 

 األف دينار كويتي
ا�شيا  والبا�شيفيك
 األف دينار كويتي

باقي دول العامل 
 األف دينار كويتي

املجموع 
 األف دينار كويتي

2015

2,293,57165,032115,60463,5882,537,795�شركات وبنوك 

509,348-    -    -    509,348افراد

3,047,143

2014

1,905,33060,70266,90626,4802,059,418�شركات وبنوك 

362,879-    -    -    362,879افراد

2,422,297

كويتـي(  دينـار  الـف   20,841  :2014 دي�شـمرب   31( كويتـي  دينـار  الـف   54,289 قيمتهـا  تنخف�ـش  مل  والتـي  املتاأخـرة  القرو�ـش  �شـجلت   ،2015 دي�شـمرب   31 يف  كمـا 
:2014 دي�شـمرب   31( كويتـي  دينـار  الـف   26,093 فبلغـت  يـوم   90 الـى   45 بـني  مـا  لفـرتة  املتاأخـرة  القرو�ـش  اأمـا  يـوم،   45 مـن  اأقـل  ملـدة  املتاأخـرة  القرو�ـش   وهـي 
الـف   25,482 مبلـغ   2015 دي�شـمرب   31 يف  كمـا  املتاأخـرة  للقرو�ـش  املجموعـة  قبـل  مـن  بهـا  املحتفـظ  لل�شمانـات  العادلـة  القيمـة  وبلغـت  كويتـي(.  دينـار  الـف   1,317

كويتـي(.  دينـار  الـف   5,376  :2014 دي�شـمرب   31( كويتـي  دينـار 
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7- قيا�ش القيمة العادلة )تتمة(

الأدوات املالية )تتمة(
اأدوات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة 

واملطلوبـات  املوجـودات  هـذه  اأغلـب  اأن  العتبـار  يف  اأخـذا  الدفرتيـة  قيمتهـا  عـن  ماديـة  ب�شـورة  تختلـف  ل  املطفـاأة  بالتكلفـة  املدرجـة  املاليـة  لـالأدوات  العادلـة  القيمـة  اإن 
مت  وقـد  الف�شـاح.  لأغرا�ـش  فقـط  وت�شـتخدم  ال�شـوق،  يف  الفائـدة  ا�شـعار  حركـة  علـى  بنـاءا  مبا�شـرة  ت�شـعريها  اإعـادة  مت  او  الأجـل  ق�شـرية  ا�شـتحقاق  فـرتات  ذات 
اأهـم  هـو  اخل�شـم  معـدل  اأن  العتبـار  يف  اأخـذا  املخ�شومـة  النقديـة  التدفقـات  علـى  بنـاءا  الثالـث  امل�شـتوى  �شمـن  املاليـة  الدوات  لهـذه  العادلـة  القيمـة  ت�شنيـف 

املناظـرة.  لالأطـراف  الئتمـان  خماطـر  تعك�ـش  التـي  املدخـالت 

اأدوات غري مالية
العادلـة  قيمتهـا  قيا�ـش  مت  والتـي  واملعـدات(  املبـاين  بنـد  حتـت  )امل�شنفـة  احلـر  امللـك  الر�ـش  املاليـة،  الأدوات  بخـالف  العادلـة،  بالقيمـة  املدرجـة  الأدوات  تت�شمـن 

العادلـة.  للقيمـة  الهرمـي  اجلـدول  مـن  الثالـث  امل�شـتوى  �شمـن  ت�شنيفهـا  ومت  امللحوظـة  غـري  ال�شـوق  بيانـات  علـى  بنـاءا  اجلوهريـة  التقييـم  مدخـالت  با�شـتخدام 

دي�شـمرب   31(  2015 دي�شـمرب   31 يف  كمـا  كويتـي  دينـار  األـف   18,091 الدفرتيـة  القيمـة  �شـايف  لبلـغ  التكلفـة،  منـوذج  با�شـتخدام  احلـر  امللـك  الأر�ـش  قيا�ـش  حالـة  يف 
كويتـي(. دينـار  األـف   16,623  :2014

8- معامالت مع اأطراف ذات عالقة

ميلكـون  التـي  وال�شـركات  املقربـون  عائالتهـم  واأفـراد  للمجموعـة  العليـا  والإدارة  الإدارة  جمل�ـش  )اأع�شـاء  العالقـة  ذات  الأطـراف  بع�ـش  مـع  متـت  التـي  املعامـالت  متثـل 
هـذه  �شـروط  اإن  ال�شـنة.  خـالل  للمجموعـة  عمـالء  كانـوا  والذيـن  للمجموعـة(  الزميلـة  وال�شـركات  عليهـا  ملمو�ـش  تاأثـري  ممار�شـة  ي�شـتطيعون  اأو  فيهـا  رئي�شـية  ح�ش�شـًا 

املجموعـة.  اإدارة  قبـل  مـن  عليهـا  املوافقـة  تتـم  املعامـالت 

املدرجـة  الأر�شـدة  اإن  املجموعـة.  قبـل  مـن  لهـم  ممنوحـة  ائتمانيـة  وت�شـهيالت  املجموعـة  لـدى  ودائـع  عالقـة  ذات  الأطـراف  هـذه  لـدى  كان  املعتـاد،  العمـال  ال�شـياق  يف 
يلـي: كمـا  هـي  املجمعـة  املاليـة  البيانـات  �شمـن 

املبـلغعدد الأطراف ذات عالقة العدد

2015201420152014
2015

�ألف دينار كويتي
2014

األف دينار كويتي

اأع�شاء جمل�ش الإدارة

646570,87271,737قرو�ش و�شلف

127252621,59119,408ودائع العمالء 

112,7092,540 - -ا�شتثمار يف اوراق مالية 

2023 -11 -حمفظة مدارة من قبل املجموعة 

6420,65522,440 - -التزامات ومطلوبات حمتملة 

اإن القرو�ش وال�شلف اأعاله مكفولة بالكامل ب�شمانات.

الدارة العليا 

393186 - -169قرو�ش و�شلف

179521,026426ودائع العمالء 

115762 - -حمفظة مدارة من قبل املجموعة 

11 - -11التزامات ومطلوبات حمتملة 

ال�شركة الزميلة 

1111306501ودائع العمالء 

الـف   399  :2014( كويتـي  دينـار  الـف   358 و  كويتـي(  دينـار  الـف   2,995  :2014( كويتـي  دينـار  الـف   2،526 مبلـغ  تت�شمـن  الفوائـد  وم�شروفـات  الفوائـد  ايـرادات  اإن 
عالقـة.  ذات  اطـراف  مـع  مبعامـالت  تتعلـق  الرتتيـب  علـى  كويتـي(  دينـار 
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12- ا�ستثمار يف اوراق مالية 

اليات التقييم 
واملدخالت الرئي�شية 

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة
ا�شتثمارات متاحة للبيع  من خالل الرباح او اخل�شائر 

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

امل�شتوى 1: 

1,2131,69013,4098,577ا�شعار البيع املعلنة حقوق امللكية 

اوراق الدين 

63,94764,224-    -    ا�شعار البيع املعلنة - حكومية 

101,304127,793-    -    ا�شعار البيع املعلنة - غري حكومية 

امل�شتوى 2: 

10,04112,328-    -    م�شاعفات ال�شوق حقوق امللكية 

اوراق الدين 

-    39,662-    -    ا�شعار خارجية - حكومية 

42,48546,939-    -    ا�شعار خارجية - غري حكومية 

5,90712,12333,40537,396على ا�شا�ش �شايف قيمة املوجودات �شناديق مدارة 

امل�شتوى 3:

التدفقات النقدية املخ�شومة/ منوذج خ�شم حقوق امللكية 
32,43633,941-    -    توزيعات الرباح 

7,12013,813336,689331,198

لقيا�ـش  امل�شـتخدمة  املخاطـر  متغـريات  يف   %5 بن�شـبة  تغيـري  وقـوع  عنـد  مـادي  غـري  يعتـرب  املجمـع  امللكيـة  حقـوق  بيـان  او  املجمـع  املـايل  املركـز  بيـان  علـى  التاأثـري  اإن 
العادلـة.  للقيمـة  الهرمـي  اجلـدول  مـن  والثالـث  الثـاين  امل�شـتوى  �شمـن  لال�شـتثمارات  العادلـة  القيمـة 

مل يتم اإجراء اأي تغيريات مادية يف اليات التقييم امل�شتخدمة لغر�ش قيا�ش القيمة العادلة لال�شتثمار يف اوراق مالية مقارنة بال�شنة ال�شابقة. 

اإن احلركة يف ال�شتثمار يف اوراق مالية �شمن امل�شتوى الثالث من اجلدول الهرمي مو�شحة اأدناه:

2015
�ألف دينار كويتي

2014
األف دينار كويتي

33,94132,498الر�شيد الفتتاحي 

    -895عند حيازة �شركة تابعة 

9424,155امل�شرتيات 

)1,118()195(ال�شتبعاد 

646    -التحويل بني امل�شتويات 

)1,543()2,527(التغري يف القيمة العادلة 

)697()620(انخفا�ش القيمة 

32,43633,941

امل�شنـف  ماليـة  اوراق  يف  لال�شـتثمار  بالن�شـبة  جوهريـة  مدخـالت  عليهـا  احلفـاظ  ميكـن  التـي  املقـدرة  الربـاح  وتوزيعـات  اخل�شـم  ومعـدلت  النقديـة  التدفقـات  متثـل 
معـدلت  انخفا�ـش  او  املقـدرة  الربـاح  توزيعـات  او  النقديـة  التدفقـات  ارتفـاع  اأن  العتبـار  يف  اأخـذا  العادلـة  للقيمـة  الهرمـي  اجلـدول  مـن  الثالـث  امل�شـتوى  �شمـن 

ال�شـتثمارات.  لهـذه  العادلـة  القيمـة  ارتفـاع  اإلـى  تـوؤدي  قـد  اخل�شـم 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

11- قرو�ش و�سلف  )تتمة(
اإن القرو�ش وال�شلف التي مت حتديد انخفا�ش قيمتها على اأ�شا�ش افرادي فيما يتعلق مبخ�ش�ش معني، والقيمة العادلة لل�شمانات املحتفظ بها مو�شحة اأدناه: 

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

74,39163,140اجمايل القرو�ش وال�شلف

35,71822,386خم�ش�ش حمدد خل�شائر الئتمان 

40,75848,126القيمة العادلة لل�شمانات املحتفظ بها 

فيما يلي مطابقة خم�ش�ش خ�شائر الئتمان مقابل القرو�ش وال�شلف:

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

153,101142,924كما يف 1 يناير 

-6,369عند حيازة �شركة تابعة )اي�شاح 3(

375143فروق التحويل 

)30,625()5,850(�شايف املبالغ امل�شطوبة خالل ال�شنة 

58,23740,659�ملحمل لل�سنة 

212,232153,101كما يف 31 دي�شمرب 

176,514130,715خم�ش�ش عام 

35,71822,386خم�ش�ش حمدد 

اإن املبلغ املحمل لل�شنة اأعاله يت�شمن خم�ش�ش عام مببلغ 43،993 الف دينار كويتي )2014: 21,168 األف دينار كويتي(. 

 18,384 املتـاح  املخ�ش�ـش  اإجمـايل  ويبلـغ  كويتـي(  دينـار  الـف   1,141  :2014( كويتـي  دينـار  األـف   442 يبلـغ  النقديـة  غـري  الت�شـهيالت  مـن  لل�شـنة  املحمـل  املبلـغ  اإن 
.)16 )اإي�شـاح  الأخـرى  املطلوبـات  �شمـن  مـدرج  كويتـي(  دينـار  الـف   16,622  :2014( كويتـي  دينـار  األـف 

علـى  الطـالع  يرجـى  الئتمـان  خماطـر  جتنـب  وعوامـل  للفئـة،  وفقـا  الئتمـان  وجـودة  الئتمـان،  وتركـز  الئتمـان،  خماطـر  بـاإدارة  املتعلقـة  لالإف�شاحـات  بالن�شـبة 
اأ.  -5 رقـم  الي�شـاح 



3233

البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2015

16- مطلوبات اأخرى

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

14,46211,582فوائد م�شتحقة 

17,33813,495م�شروفات م�شتحقة متعلقة باملوظفني 

19,3198,391م�شروفات م�شتحقة ودائنون 

18,38416,622خم�ش�شات ت�شهيالت غري نقدية )اإي�شاح 11(

37,63228,552اأخرى 

107,13578,642

17- حقوق امللكية 

يتكون راأ�ش املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل من 1,619,166,234 �شهم )2014: 1,619,166,234 �شهم( ب�شعر 100 فل�ش لل�شهم الواحد. اأ. 

مبلـغ  مببلـغ   %13 بن�شـبة  نقديـة  اأربـاح  توزيعـات  اإ�شـدار  علـى  باملوافقـة   2015 مار�ـش   21 يف  املنعقـدة  ال�شـنوية  العموميـة  اجلمعيـة  اجتمـاع  يف  امل�شـاهمون  قـام    
اإن  كويتـي(.  دينـار  األـف   20,989 مبلـغ   %13 بن�شـبة  نقديـة  اأربـاح  توزيعـات   :2013 دي�شـمرب   31(  2014 دي�شـمرب   31 يف  املنتهيـة  لل�شـنة  كويتـي  دينـار  األـف   20,986   

اأ�شهم اخلزينة ل ت�شتحق اأية  توزيعات اأرباح نقدية.   

ب. اإن الر�شيد يف ح�شاب عالوة اإ�شدار الأ�شهم غري قابل للتوزيع.

و�شريبـة  العلمـي  للتقـدم  الكويـت  موؤ�ش�شـة  وح�شـة  الإدارة  جمل�ـش  اأع�شـاء  مكافـاأة  قبـل  ال�شـنة  ربـح  مـن   %10 ن�شـبة  حتويـل  مت  ال�شـركات  قانـون  ملتطلبـات  وفقـًا   ج. 
مـن   %50 اإلـى  الحتياطـي  ي�شـل  عندمـا  ال�شـنوية  التحويـالت  هـذه  باإيقـاف  قـرار  اتخـاذ  للبنـك  يجـوز  القانـوين.  الحتياطـي  اإلـى  والـزكاة  الوطنيـة  العمالـة  دعـم    

راأ�ش املال املدفوع.  

اإن توزيع هذا الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لدفع توزيعات اأرباح بن�شبة 5% من راأ�ش املال يف ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها الأرباح املرتاكمة بتاأمني هذا احلد.  

مكافـاأة  قبـل  التحويـل  هـذا  ويتـم  العـام.  الحتياطـي  اإلـى  �شـنويًا  ال�شـنة  اأربـاح  مـن   %10 عـن  يقـل  ل  مبلـغ  حتويـل  يتـم  للبنـك،  الأ�شا�شـي  النظـام  ملتطلبـات  وفقـًا   د. 
ا�شـهم  تكلفـة  عـن  يزيـد  ومـا  الحتياطـي  هـذا  اإن  والـزكاة.  الوطنيـة  العمالـة  دعـم  و�شريبـة  العلمـي  للتقـدم  الكويـت  موؤ�ش�شـة  وح�شـة  الإدارة  جمل�ـش  اأع�شـاء    

اخلزينة متاح للتوزيع.   

ا�شهم اخلزينة واحتياطي ا�شهم اخلزينة  هـ. 

20152014

11,325,4734,862,229عدد ال�شهم املحتفظ بها 

%0.30%0.70ن�شبة ال�شهم املحتفظ بها 

4,2471,994القيمة ال�شوقية )الف دينار كويتي(

365415املتو�شط املرجح للقيمة ال�شوقية لل�شهم )فل�ش( 

متـاح  غـري  اخلزينـة  ا�شـهم  لتكاليـف  املكافـئ  املبلـغ  فـاإن  ذلـك،  عـن  ف�شـال  للتوزيـع.  متـاح  غـري  اخلزينـة  ا�شـهم  احتياطـي  وح�شـاب  اخلزينـة  ا�شـهم  ر�شيـد  اإن    
للتوزيع من الحتياطي العام خالل فرتة حيازة هذه ال�شهم.    

هـذا  ويخ�شـع  لل�شـهم(،  فل�ـش   13  :2014 دي�شـمرب   31(  2015 دي�شـمرب   31 يف  املنتهيـة  لل�شـنة  فل�ـش   10 بقيمـة  نقديـة  اأربـاح  توزيعـات  الإدارة  جمل�ـش  اأع�شـاء  اقـرتح   و. 
القرتاح ملوافقة امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية.  

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

13- ا�ستثمار يف �سركة زميلة 

الكويـت  يف  موؤ�ش�شـة  مدرجـة  غـري  قاب�شـة  �شـركة  وهـي  ون«(،  )»كريـدت  �ـش.م.ك  القاب�شـة  ون  كريـدت  �شـركة  يف   %40 بن�شـبة  ملكيـة  ح�شـة  بحيـازة  البنـك  قـام 
التابعـة.  �شـركتها  خـالل  مـن  بالأق�شـاط  واخلدمـات  الب�شائـع  بيـع  اأ�شا�ـش  علـى  العمـالء  اإلـى  الئتمانيـة  الت�شـهيالت  بتقـدمي  وت�شطلـع 

فيما يلي ملخ�ش للمعلومات املالية: 

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

38,38943,677املوجودات املتداولة

56,81838,530املوجودات غري املتداولة

52,30643,725املطلوبات املتداولة

714561املطلوبات غري املتداولة

42,18737,921حقوق امللكية

11,67710,870الإيرادات 

6,2654,940�شايف الربح

14- موجودات غري ملمو�سة
 

ترخي�ش اخلدمات امل�شرفية 
 األف دينار كويتي

 الودائع الرئي�شية
 األف دينار كويتي

املجموع 
 األف دينار كويتي

30,8599,82740,686عند حيازة �شركة تابعة )اي�شاح 3(

)69()69(-    الطفاء املحمل لل�شنة 

456144600تعديل حتويل عمالت اجنبية 

31,3159,90241,217�شايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�شمرب 2015 

-    -    -    �شايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�شمرب 2014

العمـار  ذات  امللمو�شـة  غـري  املوجـودات  مـن  امل�شرفيـة  اخلدمـات  ترخي�ـش  ميثـل  م�شـر.  برييو�ـش  بنـك  الـى  للمجموعـة  امللمو�شـة  غـري  املوجـودات  تخ�شي�ـش  مت 
اثنـاء  القيمـة  طريقـة  با�شـتخدام  للبنـك  ا�شـرتداده  املمكـن  املبلـغ  تقديـر  خـالل  مـن  القيمـة  انخفا�ـش  حتديـد  لغر�ـش  �شـنويا  اختبـاره  ويتـم  املحـددة،  غـري  النتاجيـة 
املمكـن  املبلـغ  تاأثـري  اإن   .3% بن�شـبة  نهائـي  منـو  معـدل  مقابـل   %18.32 بن�شـبة  ال�شرائـب  قبـل  النقديـة  التدفقـات  تقديـرات  خ�شـم  مت  وقـد  املحا�شـبية.  ال�شـتخدام 

.%5 بن�شـبة  باملخاطـر  املتعلقـة  املتغـريات  يف  تغيـري  حـدوث  حالـة  يف  حتـى  مـادي  غـري  يعتـرب  م�شـر  برييو�ـش  لبنـك  ا�شـرتداده 

النتاجـي  العمـر  مـدى  علـى  الثابـت  الق�شـط  ا�شا�ـش  علـى  اطفاءهـا  ويتـم  املحـددة  النتاجيـة  العمـار  ذات  امللمو�شـة  غـري  املوجـودات  �شمـن  الرئي�شـية  الودائـع  ت�شنـف 
�شـنة.   12 وهـو  لهـا 

15- موجودات اأخرى

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

24,13022,631فائدة مدينة

16,93614,525اأخرى

41,06637,156
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21- ال�سرائب 

2015
�ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

290357ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

807992�شريبة دعم العمالة الوطنية 

323397الزكاة 

1,654466�شرائب على املواقع اخلارجية 

3,0742,212

22- ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي البنك 

حتت�شب ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة عن طريق ق�شمة �شايف ربح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة.

 20152014

30,36037,586�شايف ربح ال�شنة )األف دينار كويتي(

1,619,166,2341,619,166,234املتو�شط املرجح لعدد اأ�شهم البنك امل�شدرة واملدفوعة 

)4,804,961()8,047,787(ناق�شًا: املتو�شط املرجح لعدد اأ�شهم اخلزينة 

1,611,118,4471,614,361,273املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة

1923ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة اخلا�شة مب�شاهمي البنك )فل�ش(

23- التزامات ومطلوبات طارئة

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

22,48921,459قبولت

153,087231,567خطابات اعتماد

755,051628,149�شمانات

930,627881,175

عـن  نيابـة  بالدفـع  بالقيـام  املجموعـة  ُتلـزم  التـي  العموميـة  امليزانيـة  خـارج  للمجموعـة  املاليـة  لـالأدوات  لالإلغـاء  القابلـة  غـري  التعاقديـة  املبالـغ  اأعـاله  الأر�شـدة  متثـل 
تاأمـني  اأو  �شمـان  اأي  واأن  مقدمـا  مدفوعـة  مبالـغ  تعتـرب  بالكامـل  املبالـغ  اأن  بفر�ـش  ائتمـان،  خماطـر  متثـل  التعاقديـة  املبالـغ  اإن  معينـة.  اإجـراءات  حالـة  يف  العمـالء 
حيـث  امل�شـتقبلية،  النقديـة  الحتياجـات  بال�شـرورة  يعك�ـش  ل  الئتمـان  بتقـدمي  لاللتزامـات  التعاقديـة  املبالـغ  جممـوع  فـاإن  ذلـك،  ومـع  لـه.  قيمـة  ل  وكاأنـه  يعتـرب  اآخـر 
يبلـغ  املـايل  املركـز  بيـان  بتاريـخ  الئتمـان  مبنـح  اللتزامـات  اإجمـايل  اإن  دفعهـا.  يتـم  اأن  دون  مدتهـا  تنتهـي  اأو  �شالحيتهـا  تنتهـي  قـد  اللتزامـات  هـذه  مـن  كثـريًا  اإن 

كويتـي(. دينـار  األـف   352,453  :2014( كويتـي  دينـار  األـف   491,291

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�شمرب 2015

17- حقوق امللكية  )تتمة(

اإن احلركة يف الحتياطيات الخرى هي كما يلي: ز. 

احتياطي اعادة 
تقييم عقار 

األف دينار كويتي
احتياطي حتويل عمالت اجنبية 

األف دينار كويتي
احتياطي خطة مزايا املوظفني 

األف دينار كويتي
اجمايل الحتياطيات الخرى 

األف دينار كويتي

6,009-    )9(6,018يف 1 يناير 2014

2,290-    2,23258ايرادات �شاملة اخرى لل�شنة 

8,299-    8,25049يف 31 دي�سمرب 2014 

476)103()127(706ايرادات �شاملة اخرى لل�شنة 

8,775)103()78(8,956كما يف 31 دي�سمرب 2015

18- اإيرادات فوائد

2015
 األف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

1,905583اأر�شدة لدى البنوك 

12,44113,699اأوراق دين مالية  

112,65797,547قرو�ش و�شلف

127,003111,829

19- م�سروفات فوائد

2015
 األف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

12,3409,904م�شتحق اإلى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

ودائع عمالء:

2,1461,837- ودائع حتت الطلب

18,12415,728- ودائع حمددة الأجل

32,61027,469

20- �سايف اإيرادات اأتعاب وعمولت 

2015
 األف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

27,98624,336اإيرادات اأتعاب وعمولت 

)2,306()2,758(م�شروفات اأتعاب وعمولت

25,22822,030

تت�شمن اإيرادات الأتعاب والعمولت مبلغ 1,190 األف دينار كويتي )31 دي�شمرب 2014: 1,190 األف دينار كويتي( من الأن�شطة على �شبيل الأمانة.
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24- الأدوات املالية امل�ستقة

املعامـالت  اإن  الأجنبيـة.  والعمـالت  الفائـدة  اأ�شـعار  يف  للتقلبـات  تعر�شهـا  خماطـر  لإدارة  امل�شـتقة  املاليـة  الأدوات  املعتـادة،  اعمالهـا  �شـياق  يف  املجموعـة،  ت�شـتخدم 
ال�شـوق. وخماطـر  الئتمـان  خماطـر  اإلـى  متفاوتـة  بدرجـات  تـوؤدي  امل�شـتقة 

الوفـاء  يف  املقابلـة  الأطـراف  اأحـد  اخفـاق  حالـة  يف  احلاليـة  ال�شـوق  باأ�شـعار  عقـود  ا�شـتبدال  بتكلفـة  الئتمـان  مبخاطـر  املتعلقـة  امل�شـتقات  بقيا�ـش  املجموعـة  تقـوم 
املجموعـة. �شالـح  يف  تكـون  التـي  املاليـة  لـالأدوات  املوجبـة  العادلـة  بالقيمـة  حمـددة  وهـي  ال�شـداد  تاريـخ  قبـل  اأو  يف  التعاقديـة  بالتزاماتـه 

الأن�شـطة،  هـذه  علـى  وال�شـيطرة  املخاطـر  اإدارة  ولأغرا�ـش  العقـد.  قيمـة  علـى  يوؤثـر  ممـا  الأجنبيـة  العمـالت  واأ�شـعار  الفائـدة  اأ�شـعار  تقلبـات  مـن  ال�شـوق  خماطـر  تن�شـاأ 
الإدارة. جمل�ـش  قبـل  مـن  عليهـا  املوافقـة  مت  وحـدود  اإجـراءات  بو�شـع  املجموعـة  قامـت 

املدرجـة  التعاقديـة  القيمـة  اإن  التعاقديـة.  القيمـة  اإلـى  بالإ�شافـة  مطلوبـات  اأو  كموجـودات  امل�شـجلة  امل�شـتقة  املاليـة  لـالأدوات  العادلـة  القيمـة  اأدنـاه  اجلـدول  يو�شـح 
املاليـة.  امل�شـتقات  قيمـة  يف  التغـريات  لقيا�ـش  الأ�شا�ـش  ومتثـل  الأ�شا�شـي  املوؤ�شـر  اأو  املرجعـي  ال�شـعر  اأو  املوجـودات  تخ�ـش  التـي  املاليـة  امل�شـتقات  قيمـة  هـي  بالإجمـايل، 

ال�شـوق. خماطـر  اأو  الئتمـان  ملخاطـر  موؤ�شـرًا  تعطـي  ول  ال�شـنة  نهايـة  يف  القائمـة  املعامـالت  حجـم  التعاقديـة  القيمـة  متثـل 

2015
 �ألف دينار كويتي

2014
 األف دينار كويتي

القيم التعاقديةاملطلوباتاملوجودات �لقيم �لتعاقدية�ملطلوبات�ملوجود�ت 

م�شتقات حمتفظ بها للتغطية:

تغطيات القيمة العادلة 

8528987,00725749283,293مبادلت اأ�شعار الفائدة

م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة:

70341157,6833342,142175,910عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

3,26488,883-7,01988,883-    مبادلت اأ�شعار الفائدة

1557,649333,5735915,898348,086

مت تقييم جميع عقود امل�شتقات بالقيمة العادلة على اأ�شا�ش مدخالت معرو�شة يف ال�شوق ويتم ت�شنيفها كم�شتوى 2.

هـي  الآجلـة  والعقـود  امل�شـتقبل.  يف  حمـدد  وتاريـخ  ب�شـعر  معينـة  ماليـة  اأداة  حتويـل  اأو  �شـراء  اأو  لبيـع  تعاقديـة  اتفاقيـات  هـي  الآجلـة  الأجنبيـة  العمـالت  حتويـل  عقـود  اإن 
اإجمـايل. اأ�شا�ـش  علـى  �شـدادها  ويتـم  ال�شـوق  يف  علنيـة  ب�شـورة  عليهـا  التعامـل  ليتـم  معدلـة  عقـود 

مـن  حمـددة  لفـرتة  والفوائـد  الرئي�شـية  املبالـغ  مـن  كاًل  تبـادل  اأو  فائـدة  تبـادل  تت�شمـن  اأن  وميكـن  طرفـني  بـني  تعاقديـة  اتفاقيـات  هـي  الفائـدة  اأ�شـعار  مبـادلت  اإن 
التعاقديـة. البنـود  اإلـى  ا�شـتنادًا  الزمـن 

�لبنك �لأهلي �لكويتي �س.م.ك.ع.
تاأ�ش�ش يف دولة الكويت مبوجب مر�شوم اأمريي

�شدر بتاريخ 14 �شفر 1387 هـ املوافق 23 مايو 1967 م
راأ�ش املا ل املدفوع كما يف 31 دي�شمرب 2015: 

161,916,623 د.ك
رقم ال�شجل التجاري: 3705
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