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تقرير جمل�س الإدارة

بيان الدخل
خالل عام 2016، حققت جمموعة البنك الأهلي الكويتي اأرباحا �سافية بلغت 32.5 مليون دينارا كويتيا، وبلغت ربحية ال�سهم 20 فل�سا وبلغ العائد على 

حقوق امل�ساهمني 5.8%. كما زادت الأرباح ال�سافية بن�سبة 7% باملقارنة مع عام 2015 ، نتيجة للنمو يف الإيرادات الت�سغيلية.

وقد حققت الإيرادات الت�سغيلية وامل�ساريف، زيادة كبرية نتيجة لدمج عمليات البنك الأهلي الكويتي – م�سر لل�سنة املالية 2016 بالكامل،  باملقارنة مع 
دمج �سهر واحد لأعمال البنك يف �سنة 2015.

كما ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد للمجموعة لي�سل اإلى 109.2 مليون دينارا كويتيا حمققا زيادة بن�سبة 15.7% باملقارنة مع عام 2015، ويعود ال�سبب 
الرئي�سي لذلك اإلى تنوع املوجودات وزيادة م�ساهمة البنك الأهلي الكويتي – م�سر.  

يف حني بلغت الإيرادات من الأن�سطة الأ�سا�سية من دون الفوائد والناجتة من الر�سوم والعمولت وال�سرف الأجنبي، قد بلغت 34.3 مليون دينارا كويتيا 
حمققة منوا بن�سبة 20.8% باملقارنة مع عام 2015، اإل اأن هذا النمو قابله انخفا�ض يف الدخل ب�سبب خ�سارة غري متكررة مرتبطة با�ستثمارات البنك 

وذلك ب�سبب ظروف ال�سوق ال�سعبة.  

وب�سكل عام بلغ اإجمايل الإيرادات الت�سغيلية 147.5 مليون دينارا كويتيا حمققة زيادة بن�سبة 14.8% باملقارنة مع عام 2015، يف حني زادت امل�ساريف 
الت�سغيلية لتبلغ 58.1 مليون دينارا كويتيا حمققة زيادة  بن�سبة 41.2%، ب�سبب تنفيذ ا�سرتاتيجية املجموعة يف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واملوارد الب�سرية بالإ�سافة اإلى م�ساريف ا�ستكمال عملية دمج عمليات البنك الأهلي الكويتي – م�سر مع الكويت. وقد اأدى ذلك اإلى ارتفاع معدل التكلفة 

اإلى الدخل لي�سل اإلى 39.4% باملقارنة مع 32% يف عام 2015.

من جهة اأخرى ا�ستمر البنك يف نهجه التحفظي، حيث قامت املجموعة بتجنيب خم�س�سات احرتازية كبرية لتح�سني املجموعة ب�سكل جيد �سد اأي 
52.4 مليون  اأو حالت عدم ا�ستقرار بالأ�سواق املحلية والعاملية التي قد تواجهها يف امل�ستقبل، بينما بلغت املخ�س�سات العامة خالل العام  تقلبات 

كويتيا. دينارا 

وب�سكل عام حققت املجموعة نتائج مالية جيدة مع منو كبري يف الإيرادات الت�سغيلية الأ�سا�سية، وذلك ب�سبب التنوع عرب قطاعات الأعمال يف البنك.

املركز املايل:

اإجمايل موجودات املجموعة وحمفظة القرو�ض حافظا على م�ستوياتهما عند 4.3 مليار دينارا كويتيا و3 مليار دينارا كويتيا على التوايل.  كما تاأثر النمو 
يف املوجودات والقرو�ض الذي حققه البنك يف الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة بتعومي اجلنيه امل�سري وتاأثري ذلك على موجودات عمليات البنك 
الأهلي الكويتي – م�سر.  وا�ستمرت املجموعة يف الرتكيز على املوجودات التي حتافظ على قيمتها يف املحفظة الئتمانية، اأما القرو�ض غري املنتظمة فقد 
ا�ستقرت ن�سبتها عند م�ستوى 2.5%، وارتفع اإجمايل ودائع العمالء بن�سبة 16.2% لي�سل اإلى 2.9 مليار دك يف عام 2016، بزيادة بلغت 403.6 مليون 

دك باملقارنة مع عام 2015، وا�ستمرت املجموعة يف تنويع قاعدة ودائعها.

هذا، وقد التزمت املجموعة بكافة املعدلت الرقابية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل عام 2016.

التوزيع املقرتح:

اأو�سى جمل�ض الإدارة بتوزيع مبلغ 17.7 مليون دك من الأرباح على امل�ساهمني والتي متثل 11 فل�سا لكل �سهم، وتخ�سع هذه التو�سية ملوافقة اجلمعية 
العامة للبنك.

طالل حممد ر�ضا بهبهاين
رئي�ض جمل�ض الإدارة                 
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تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني
اإلى ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

الراأي 
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة للبنك الأهلي الكويتي �ض.م.ك.ع. )»البنك«( و�سركاته التابعة )ي�سار اإليها معًا بـ«املجموعة«(، والتي تتكون من بيان 
املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�سمرب 2016 وبيانات الدخل والدخل ال�سامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة املتعلقة به لل�سنة 

املنتهية بذلك التاريخ والإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ملخ�ض ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2016 
وعن اأدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

اأ�ضا�س الراأي 
لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سوؤولياتنا طبًقا لتلك املعايري مو�سحة مبزيد من التفا�سيل يف ق�سم »م�سوؤوليات مراقبي 
احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة« يف تقريرنا. ونحن م�ستقلون عن املجموعة وفقًا مليثاق الأخالقيات املهنية للمحا�سبني املهنيني ال�سادر 
عن املجل�ض الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني. وقد قمنا بالوفاء مب�سوؤولياتنا الأخالقية وفقًا مليثاق املجل�ض الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية 

للمحا�سبني. واإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي اأ�سا�ض ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

اأمور التدقيق الرئي�ضية
اإن اأمور التدقيق الرئي�سية، يف حكمنا املهني، هي تلك الأمور التي كانت الأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية. ومت عر�ض 
هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل واإبداء راأينا حولها دون اإبداء راأي منف�سل حول هذه الأمور. فيما يلي تفا�سيل اأمور التدقيق 

الرئي�سية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل اأمر من هذه الأمور يف اإطار تدقيقنا له.

( انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف اأ
اإن انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف يعترب من جوانب التقييم التي تت�سف باأنها تقديرية بدرجة كبرية وذلك نتيجة مل�ستوى الأحكام التي تتخذها 
الإدارة يف  تتخذها  التي  الأحكام  بع�ض  وتت�سمن  ال�سلة.  بالقر�ض ذي  املرتبطة  الئتمان  تعتمد على خماطر  التي  املخ�س�سات  الإدارة يف حتديد 
املحا�سبة عن انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف حتديد اأحداث انخفا�ض القيمة وتقييم ال�سمان وحتديد نوعية العمالء املتعرثين والتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية للقرو�ض وال�سلف املمنوحة.

نظًرا لأهمية القرو�ض وال�سلف وما يرتبط بذلك من الحتمالية يف التقديرات، فاإن هذه املخاطر تعترب من اأمور التدقيق الرئي�سية. مت عر�ض اأ�سا�ض 
�سيا�سة احت�ساب خم�س�سات انخفا�ض القيمة يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات املتعلقة بالتعر�ض ملخاطر الئتمان يف الإي�ساحني 5 و 11 حول 

البيانات املالية املجمعة. 

ت�سمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم اأدوات الرقابة على اإجراءات منح وت�سجيل ومتابعة القرو�ض وال�سلف واحت�ساب خم�س�سات انخفا�ض 
واملخ�س�سات  القيمة  لنخفا�ض  تعر�ست  التي  وال�سلف  القرو�ض  حتدد  والتي  املطبقة  الرئي�سية  الرقابة  اأدوات  ت�سغيل  فعالية  على  للتاأكيد  القيمة 
املطلوب احت�سابها مقابلها. وكجزء من اإجراءات اختبار اأدوات الرقابة، قمنا بتقييم ما اإذا كانت اأدوات الرقابة الرئي�سية يف الإجراءات ال�سابقة قد 

مت و�سعها وتنفيذها وعملها بفاعلية.

حماسبون قانونيون
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تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني
اإلى ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

اأمور التدقيق الرئي�ضية )تتمة(

( انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف)تتمة( اأ
بالإ�سافة اإلى اختبار اأدوات الرقابة الرئي�سية، قمنا باختيار عينات من اأر�سدة القرو�ض وال�سلف القائمة كما يف تاريخ التقارير املالية، وقمنا 
بتقييم دقيق ل�سمات حتديد حدوث انخفا�ض يف القيمة وبالتايل حتديد ما اإذا كان هذا احلدث يتطلب احت�ساب خم�س�ض لنخفا�ض القيمة. 
بالن�سبة للعينات التي مت اختيارها، حتققنا اأي�سًا مما اإذا كانت الإدارة قد قامت بتحديد كافة اأحداث انخفا�ض القيمة التي قمنا بتحديدها. 
كما ت�سمنت العينات التي قمنا باختيارها القرو�ض وال�سلف غري منتظمة ال�سداد حيث قمنا بتقييم توقعات الإدارة للتدفقات النقدية التي ميكن 
قمنا  التي  وال�سلف  القرو�ض  لعينات  بالن�سبة  لل�سداد.  الأخرى  وامل�سادر  التعرث  حالة  يف  ال�سرتداد  وتقديرات  ال�سمانات  وتقييم  ا�سرتدادها 

باختيارها وامل�سنفة كمنتظمة ال�سداد، قمنا باإجراء تقييم ملا اإذا كان هناك اأي موؤ�سرات على خماطر التعرث.
ب( تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع والنخفا�ض يف قيمتها

للبيع  املتاحة  الأ�سهم. تعترب ال�ستثمارات  الدين وال�ستثمارات يف  اأوراق  للبيع ب�سورة رئي�سية من ال�ستثمارات يف  املتاحة  تتكون ال�ستثمارات 
املقا�سة وفًقا للقيمة العادلة جوهرية للبيانات املالية املجمعة للمجموعة. يتم اإجراء التقييم من قبل الإدارة با�ستخدام اجلدول الهرمي للقيمة 

العادلة: 
• ميثل امل�ستوى 1 التقييمات على اأ�سا�ض اأ�سعار ال�سوق املعلنة )غري املعدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات مماثلة؛

• ميثل امل�ستوى 2 التقييمات على اأ�سا�ض اأ�ساليب تقييم يكون فيها اأقل م�ستوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�ض القيمة العادلة 
ملحوًظا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر؛

• ميثل امل�ستوى 3 التقييمات على اأ�سا�ض اأ�ساليب تقييم ل يكون فيها اأقل م�ستوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�ض القيمة العادلة 
ملحوًظا. 

بالن�سبة للم�ستوى 2 وامل�ستوى 3، تخ�سع القيمة العادلة لعدم تاأكد من التقديرات حيث يتم تطبيق اأحكام جوهرية من قبل الإدارة يف حتديد القيمة 
العادلة. ومن بني الأمثلة على الفرتا�سات املطبقة من قبل الإدارة م�ساعفات الت�سعري املتاحة من �سركات مماثلة والتنبوؤ بالتدفقات النقدية 
يعترب هذا  ال�ساأن،  التقديرات يف هذا  التاأكد من  لعدم  بها. ونظًرا  املمكن الحتفاظ  املقدرة  الأرباح  وتوزيعات  ال�سلة  ومعدلت اخل�سم ذات 
الأمر اأحد اأمور التدقيق الرئي�سية. مت عر�ض �سيا�سات املجموعة حول تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع والنخفا�ض يف قيمتها �سمن ال�سيا�سات 

املحا�سبية والإي�ساح 12 حول البيانات املالية املجمعة.

كجزء من اإجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بالتقييمات �سمن امل�ستوى 2 وامل�ستوى 3، قمنا بتقييم مدى مالءمة النماذج امل�ستخدمة 
من قبل الإدارة ومدى اإمكانية العتماد على البيانات امل�ستخدمة كمدخالت لهذه النماذج. قمنا مبقارنة النماذج امل�ستخدمة للتقييمات مع تلك 
امل�ستخدمة يف ال�سنوات ال�سابقة. كما قمنا مبراجعة تقييم الإدارة ملا اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�ض قيمة ال�ستثمارات يف اأوراق 
ا كبرًيا اأو متوا�ساًل يف القيمة. وقمنا  الدين وما اإذا كانت القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم دون تكلفتها وما اإذا كان ذلك ميثل انخفا�سً
ا بتقييم اإلى اأي مدى مت عر�ض الفرتا�سات الرئي�سية واأوجه عدم التاأكد ذات ال�سلة ب�سورة مالئمة يف اإف�ساح احل�سا�سية �سمن الإي�ساح  اأي�سً

12 حول البيانات املالية املجمعة.

ج( انخفا�ض قيمة املوجودات غري امللمو�سة
تعترب اختبارات انخفا�ض قيمة املوجودات غري امللمو�سة التي مت تنفيذها من قبل الإدارة جوهرية لتدقيقنا نظًرا لأن تقييم املبلغ املمكن ا�سرتداده 
ت�ستند  الإدارة.  جانب  من  جوهرية  اأحكام  اإ�سدار  ويتطلب  معقًدا  اأمًرا  يعترب  ال�ستخدام  اأثناء  القيمة  اأ�سا�ض  على  امللمو�سة  غري  للموجودات 
تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية اإلى وجهات نظر الإدارة حول املتغريات مثل النمو يف قطاع اخلدمات امل�سرفية والظروف القت�سادية مثل 
النمو القت�سادي ومعدلت الت�سخم املتوقعة والعائد. وبالتايل، وجدنا اأن اختبار انخفا�ض قيمة املوجودات غري امللمو�سة يعترب من اأمور التدقيق 

الرئي�سية.
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تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني
اإلى ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

ج( انخفا�ض قيمة املوجودات غري امللمو�سة )تتمة(
النقد  اإنتاج  وحدات  وحتديد  واملنهجيات  الفرتا�سات  واختبار  وتقييم  الإدارة  تقديرات  دقة  تقييم  بها  قمنا  التي  التدقيق  اإجراءات  ت�سمنت 
ومعدلت اخل�سم والبيانات امل�ستخدمة من قبل الإدارة. قمنا باختبار اأ�سا�ض اإعداد تلك التوقعات اآخًذا يف العتبار دقة التوقعات والأدلة املوؤيدة 
لالفرتا�سات الأ�سا�سية. وحتققنا مع الإدارة من �سحة افرتا�سات التدفقات النقدية امل�ستقبلية من خالل املقارنة بالأداء احلايل واحل�سول على 
اأدلة موؤيدة واإبداء ال�ستف�سارات لالإدارة فيما يتعلق بافرتا�سات النمو والأداء الرئي�سية. كما قمنا بتقييم مدى معقولية الفرتا�سات الرئي�سية 
ا بتقييم مدى مالئمة اإف�ساحات املجموعة  الأخرى مثل معدل اخل�سم ومعدل النمو طويل الأجل يف منوذج القيمة اأثناء ال�ستخدام. وقمنا اأي�سً

حول تلك الفرتا�سات والتي مت الإف�ساح عنها يف الإي�ساح 14 حول البيانات املالية املجمعة. 

معلومات اأخرى 
اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن هذه املعلومات الأخرى. يتكون ق�سم »املعلومات الأخرى« من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2016، 
بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها. لقد ح�سلنا على تقرير جمل�ض اإدارة البنك، قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات، 

ونتوقع احل�سول على باقي اأق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2016 بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.

اإن راأينا حول البيانات املالية املجمعة ل يغطي املعلومات الأخرى ومل ولن نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها.  
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فاإن م�سوؤوليتنا هي الطالع على املعلومات الأخرى املبينة اأعاله وحتديد ما اإذا كانت غري متوافقة ب�سورة 
مادية مع البيانات املالية املجمعة اأو ح�سبما و�سل اإليه علمنا اأثناء التدقيق اأو وجود اأي اأخطاء مادية ب�ساأنها. واإذا ما تو�سلنا اإلى وجود اأي اأخطاء مادية 
يف هذه املعلومات الأخرى، ا�ستنادًا اإلى الأعمال التي قمنا بها على املعلومات الأخرى والتي ح�سلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات، فاإنه يتعني 

علينا اإدراج تلك الوقائع يف تقريرنا. لي�ض لدينا ما ي�ستوجب اإدراجه يف تقريرنا فيما يتعلق بهذا ال�ساأن.

م�ضوؤوليات الإدارة وامل�ضوؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن اإعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت 
وعن اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ض اأو اخلطاأ.

اأ�سا�ض مبداأ ال�ستمرارية مع الإف�ساح،  اأعمالها على  اإعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل الإدارة م�سوؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة  عند 
متى كان ذلك منا�سبًا، عن الأمور املتعلقة باأ�سا�ض مبداأ ال�ستمرارية وتطبيق مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم الإدارة ت�سفية املجموعة اأو وقف 

اأعمالها اأو يف حالة عدم توفر اأي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء. 

يتحمل امل�سوؤولني عن احلوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية للمجموعة. 

م�ضوؤوليات مراقبي احل�ضابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
اإن هدفنا هو احل�سول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ض اأو اخلطاأ، واإ�سدار 
تقرير مراقبي احل�سابات الذي يت�سمن راأينا. اإن التو�سل اإلى تاأكيد معقول ميثل درجة عالية من التاأكيد اإل اأنه ل ي�سمن اأن عملية التدقيق وفقًا ملعايري 
التدقيق الدولية �سوف تنتهي دائًما باكت�ساف الأخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تن�ساأ الأخطاء املادية عن الغ�ض اأو اخلطاأ وتعترب مادية اإذا كان من 
املتوقع ب�سورة معقولة اأن توؤثر ب�سورة فردية اأو جممعة على القرارات القت�سادية للم�ستخدمني والتي يتم اتخاذها على اأ�سا�ض هذه البيانات املالية 

املجمعة. 
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تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني
اإلى ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

م�ضوؤوليات مراقبي احل�ضابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

كجزء من التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، اتخذنا اأحكاًما مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل اأعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 

• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ض اأو اخلطاأ وو�سع وتنفيذ اإجراءات التدقيق املالئمة 
لتلك املخاطر، وكذلك احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتقدمي اأ�سا�ض ميكننا من اإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�ساف خطاأ مادي ناجت 
عن الغ�ض تفوق خماطر عدم اكت�ساف ذلك الناجت عن اخلطاأ؛ حيث اإن الغ�ض قد يت�سمن التواطوؤ اأو التزوير اأو الإهمال املتعمد اأو الت�سليل اأو جتاوز 

الرقابة الداخلية.

• فهم اأدوات الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بعملية التدقيق لو�سع اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن لي�ض لغر�ض اإبداء الراأي حول فعالية اأدوات 
الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 

• تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإف�ساحات ذات ال�سلة املقدمة من قبل الإدارة. 

• التو�سل اإلى مدى مالئمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�ض مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي والقيام، ا�ستنادًا اإلى اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها، بتحديد ما اإذا 
كان هناك عدم تاأكد مادي متعلق بالأحداث اأو الظروف والذي ميكن اأن يثري �سًكا جوهريًا حول قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها على اأ�سا�ض مبداأ 
ال�ستمرارية. ويف حالة التو�سل اإلى وجود عدم تاأكد مادي، يجب علينا اأن ناأخذ بعني العتبار، يف تقرير مراقبي احل�سابات، الإف�ساحات ذات ال�سلة 
يف البيانات املالية املجمعة اأو تعديل راأينا يف حالة عدم مالئمة الإف�ساحات. ت�ستند نتائج تدقيقنا اإلى اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ 
تقرير مراقبي احل�سابات. على الرغم من ذلك، قد تت�سبب الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية يف توقف املجموعة عن متابعة اأعمالها على اأ�سا�ض مبداأ 

ال�ستمرارية.

• تقييم العر�ض ال�سامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املت�سمنة فيها مبا يف ذلك الإف�ساحات وتقييم ما اإذا كانت البيانات املالية املجمعة 
تعرب عن املعامالت الأ�سا�سية والأحداث ذات ال�سلة باأ�سلوب يحقق العر�ض العادل.

• احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول املعلومات املالية لل�سركات اأو الأن�سطة التجارية داخل املجموعة لإبداء راأي حول البيانات املالية 
املجمعة. ونحن م�سوؤولون عن اإبداء التوجيهات والإ�سراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل امل�سوؤولية كاملًة عن راأي التدقيق. 

اإننا نتوا�سل مع امل�سوؤولني عن احلوكمة حول عدة اأمور من بينها النطاق املخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا يف ذلك اأي اأوجه 
ق�سور جوهرية يف اأدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها اأثناء اأعمال التدقيق. 

ا بكافة العالقات  ا امل�سوؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة فيما يخت�ض بال�ستقاللية، ونبلغهم اأي�سً نزود اأي�سً
والأمور الأخرى التي نرى ب�سورة معقولة اأنها من املحتمل اأن توؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�سافة اإلى التدابري ذات ال�سلة، متى كان ذلك منا�سبًا.  

ومن خالل الأمور التي يتم اإبالغ امل�سوؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك الأمور التي ت�سكل الأمور الأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�سنة 
احلالية، ولذلك تعترب هي اأمور التدقيق الرئي�سية. اإننا نف�سح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�سابات اخلا�ض بنا ما مل مينع القانون اأو اللوائح 
الإف�ساح العلني عن هذه الأمور اأو، يف اأحوال نادرة جدًا، عندما نتو�سل اإلى اأن اأمرا ما يجب عدم الإف�ساح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�سكل معقول 

اأن النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�ساح تتجاوز املكا�سب العامة له.
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تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني 
اإلى ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يتعلق  فيما  البنك  اإدارة  تقرير جمل�ض  الواردة يف  والبيانات  املجمعة  املالية  البيانات  واأن  بدفاتر حما�سبية منتظمة  البنك يحتفظ  اأن  اأي�سًا  راأينا  يف 
بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�سلنا على كافة املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأغرا�ض 
التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�سمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�سادرة عن بنك الكويت املركزي ب�ساأن كفاية راأ�ض املال 
والتعليمات ب�ساأن معدل الرفع املايل والتي ين�ض عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب اأ/ 2014/336 املوؤرخ 24 يونيو 2014 ورقم 2/ ر 
ب /2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 على التوايل، وقانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 ولئحته التنفيذية، وعقد التاأ�سي�ض والنظام الأ�سا�سي للبنك 
والتعديالت الالحقة لهما، واأنه قد اأجري اجلرد وفقًا لالأ�سول املرعية. ح�سبما و�سل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خمالفات للتعليمات ال�سادرة عن 
بنك الكويت املركزي ب�ساأن كفاية راأ�ض املال والتعليمات ب�ساأن معدل الرفع املايل والتي ين�ض عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب اأ/ 
2014/336 املوؤرخ 24 يونيو 2014 ورقم 2/ ر ب /2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 على التوايل، ولقانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 ولئحته 

التنفيذية، اأو لعقد التاأ�سي�ض وللنظام الأ�سا�سي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 على وجه قد يكون له تاأثريًا 
ماديًا على ن�ساط البنك اأو مركزه املايل. 

نبني اأي�سًا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإلى علمنا وجود اأية خمالفات لأحكام القانون رقم 32 ل�سنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �ساأن النقد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�سرفية والتعليمات املتعلقة به خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�ساط 

البنك اأو مركزه املايل.

وليد عبداهلل الع�ضيمي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 68 فئة اأ

من العيبان والع�سيمي و�سركاهم
ع�سو يف اإرن�ست ويونغ

10 يناير 2017
الكويت

طالل يو�ضف املزيني
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 209 فئة اأ

ديلويت وتو�ض - الوزان و�سركاه
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بيان املركز املايل املجمع 
كما يف 31 دي�سمرب 2016

2016اإي�ساحات
األف دينار كويتي

2015
األف دينار كويتي

املوجودات

9494,678432,173نقد واأر�سدة لدى البنوك

10223,142204,246�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

10173,715179,713�سندات بنك الكويت املركزي

5,113,029,3843,047,143قرو�ض و�سلف

12237,905343,809ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

1318,26316,572ا�ستثمار يف �سركة زميلة

46,69553,125مباين ومعدات 

1417,69841,217موجودات غري ملمو�سة 

1543,33341,066موجودات اأخرى

4,284,8134,359,064جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات 

734,7711,199,192امل�ستحق اإلى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

2,899,9082,496,278ودائع العمالء

1694,331107,135مطلوبات اأخرى

3,729,0103,802,605اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية 

17161,917161,917راأ�ض املال

17108,897108,897عالوة اإ�سدار اأ�سهم

(4,528((4,958)17اأ�سهم خزينة

17289,301289,314احتياطيات

555,157555,600حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي البنك 

646859احل�س�ض غري امل�سيطرة 

555,803556,459اإجمايل حقوق امللكية 

4,284,8134,359,064جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

مي�ضيل العقاد
الرئي�س التنفيذي

طالل حممد ر�ضا بهبهاين 
رئي�س جمل�س الإدارة

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل املجمع  
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016اإي�سـاحات
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

18179,408127,003اإيرادات فوائد

(32,610((70,222)19م�سروفات فوائد

109,18694,393�سايف اإيرادات الفوائد

2030,31725,228�سايف اإيرادات اأتعاب وعمولت

3,9703,134�سايف اأرباح حتويل عمالت اأجنبية 

(1,008((2,549)�سايف خ�سائر ا�ستثمارات يف اأوراق مالية 

2,1623,478اإيرادات توزيعات اأرباح

2,5712,506ح�سة يف نتائج �سركة زميلة

1,860801اإيرادات ت�سغيل اأخرى 

147,517128,532اإيرادات الت�سغيل 

(25,608((34,236)م�سروفات موظفني

(13,849((19,435)م�سروفات ت�سغيل اأخرى 

(1,729((4,417)ا�ستهالك واإطفاء 

(41,186((58,088)م�سروفات الت�سغيل 

89,42987,346ربح الت�سغيل لل�سنة 

8,005-3�سايف الربح من دمج الأعمال 

(58,679((50,813)11خم�س�ض ت�سهيالت ائتمانية 

(2,750((1,626)انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف اأوراق مالية 

36,99033,922ربح ال�سنة  قبل ال�سرائب ومكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة

(3,074((4,103)21ال�سرائب

(480((375)مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

32,51230,368�سايف ربح ال�سنة

اخلا�ض بــ:

32,47230,360م�ساهمي البنك 

408احل�س�ض غري امل�سيطرة 

32,51230,368

19 فل�ض   20 فل�س 22ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي البنك 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل ال�ضامل املجمع 
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 

  

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

32,51230,368�سايف ربح ال�سنة 

خ�سائر �ساملة اأخرى 

بنود يتم اأو �سوف يتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإلى بيان الدخل املجمع:

حتويل عمالت اأجنبية:

(130((13,154)�سايف فروق حتويل عمالت اأجنبية ناجتة من حتويل عمليات اأجنبية

ا�ستثمارات متاحة للبيع: 

2,517448اإعادة اإدراج �سايف اخل�سارة من البيع  يف بيان الدخل

1,6262,750اإعادة اإدراج انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل

(13,576((7,093)تاأثري التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات متاحة للبيع

(2,950))10,378)

(16,104))10,508)

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

(105((63)اإعادة قيا�ض التزام مزايا حمدد

714(436)اإعادة تقييم اأر�ض ملك حر

(499)609

(9,899((16,603)اإجمايل اخل�سائر ال�ساملة الأخرى لل�سنة 

15,90920,469اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة 

اخلا�ض بـ:

16,05820,460م�ساهمي البنك

9(149)احل�س�ض غري امل�سيطرة 

15,90920,469

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقديـة املجمع
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016اإي�ساحات
األف دينار كويتي

2015
األف دينار كويتي

اأن�ســطة الت�سغيل
36,99033,922�سايف ربح ال�سنة قبل مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الدارة وال�سرائب 

تعديالت لـ:  
2,517448�سايف خ�سارة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع 

(3,478((2,162) اإيرادات توزيعات اأرباح

(2,506((2,571) ح�سة يف نتائج �سركة زميلة

(8,005(   -3 �سايف الرباح من دمج العمال 

4,4171,729 ا�ستهالك واطفاء 

50,81358,679 خم�س�سات ت�سهيالت ائتمانية  

1,6262,750انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف اأوراق مالية 

91,63083,539ربح الت�سغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل

التغيريات يف موجودات ومطلوبات الت�سغيل
(26,932((73,302)ودائع لدى البنـوك

75,585(18,896)�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

5,99841,515�سندات بنك الكويت املركزي

(525,983((144,327)قرو�ض و�سلف

7,1206,693ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

7,972(6,267)موجودات اأخرى

270,527(438,886)م�سـتحق اإلى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

601,768229,484ودائع العمـالء

(5,264(7,623مطلوبات اأخرى

(1,787((3,919)�سرائب مدفوعة 

28,542155,349�سايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة الت�سغيل  

اأن�سطة ال�ستثمار 
(9,671((142,164)�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع 

161,63657,945متح�سالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع 

881799توزيعات ارباح م�ستلمة من ا�ستثمار يف �سركة زميلة

(3,183((7,445)�سراء مباين ومعـدات

2,1623,478اإيرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة 

68,000   -�سايف التدفقات النقدية من دمج العمال 

   -(58)حيازة ح�س�ض غري م�سيطرة

15,012117,368�سايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سـطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

(20,983((16,077)توزيعات اأرباح مدفوعة

(2,225((430)�سراء اأ�سهم خزينة 

(23,208((16,507)�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سـطة التمويل

(942((33,988)فروق حتويل عمالت اأجنبية

248,567(6,941)�سايف )النق�س( الزيادة يف النقـد والنقد املعادل

343,97195,404النقـد والنقد املعادل يف 1 ينايـر

337,030343,971النقـد والنقد املعادل يف 31 دي�سـمرب

يتكون النقد والنقد املعادل من: 

67,25651,880نقد يف ال�سندوق ويف احل�ساب اجلاري لدى بنوك اأخرى

136,955149,222اأر�سدة وودائع لدى بنوك مركزية )ذات فرتة ا�ستحقاق اأ�سلية ل تتجاوز مدتها ثالثون يوًما(

132,819142,869ودائع لدى البنوك )ذات فرتة ا�ستحقاق اأ�سلية ل تتجاوز مدتها ثالثون يوًما( 

337,030343,971

بلغت الفوائد امل�ستلمة 180,148 األف دينار كويتي )2015: 125,530 األف دينار كويتي( وبلغت الفوائد املدفوعة مبلغ 61,708 األف دينار كويتي
)2015: 29,725 األف دينار كويتي(. 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 24 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�سمرب 2016

1. التاأ�ضي�س والت�ضجيل

اإن البنك الأهلي الكويتي �ض.م.ك.ع. (“البنك”( هو �سركة م�ساهمة عامة تاأ�س�ست يف الكويت يف 23 مايو 1967 وم�سجلة كم�سرف لدى بنك الكويت املركزي. وعنوان مكتبه 
امل�سجل هو �ساحة ال�سفاة، �سارع اأحمد اجلابر، مدينة الكويت. يقوم البنك بالأن�سطة امل�سرفية ب�سورة اأ�سا�سية يف دولة الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة وم�سر.

مت الت�سريح باإ�سدار هذه البيانات املالية املجمعة للبنك و�سركاته التابعة (ي�سار اإليها با�سم “املجموعة”( من قبل جمل�ض اإدارة البنك يف 10 يناير 2017. اإن اجلمعية العمومية 
ال�سنوية للم�ساهمني لها �سالحية تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد اإ�سدارها. 

2. ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة

اأ�سا�س الإعداد 

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة عن جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية املطبقة يف دولة الكويت على موؤ�س�سات اخلدمات 
املالية التي تخ�سع لرقابة بنك الكويت املركزي. تتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية با�ستثناء متطلبات معيار املحا�سبة الدويل 39 حول املخ�س�ض 

املجمع والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�س�ض العام، كما هو مبني يف ال�سيا�سة املحا�سبية حول انخفا�ض قيمة املوجودات املالية.

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء “ال�ستثمارات يف اأوراق مالية” و“الأر�ض ملك حر” و“الأدوات املالية امل�ستقة” التي مت قيا�سها 
بالقيمة العادلة.

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

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة با�ستثناء تطبيق التعديالت على املعايري احلالية ذات 
ال�سلة باملجموعة والتي ت�سري كما يف 1 يناير 2016 والتي مل توؤد اإلى اأي تاأثري مادي على ال�سيا�سات املحا�سبية اأو املركز اأو الأداء املايل للمجموعة.

معايري/تعديالت �سادرة ولكن مل ت�سر بعد

فيما يلي معايري جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية التي �سدرت ولكن مل ت�سر بعد ومل يتم التطبيق املبكر لها من قبل املجموعة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية 
اأ�سدر جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية يف يوليو 2014 الإ�سدار الأخري من املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الأدوات املالية الذي يحل حمل معيار املحا�سبة الدويل 39 الأدوات 
املالية: التحقق والقيا�ض وكافة الإ�سدارات ال�سابقة للمعيار الدويل للتقارير املالية 9. يجمع املعيار الدويل للتقارير املالية 9 كافة اجلوانب الثالثة للمحا�سبة عن م�سروع الأدوات 
املالية: الت�سنيف والقيا�ض وانخفا�ض القيمة وحما�سبة التغطية. ي�سري املعيار الدويل للتقارير املالية 9 على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018  مع ال�سماح 
بالتطبيق املبكر. با�ستثناء حما�سبة التغطية، ينبغي اأن ي�سري التطبيق باأثر رجعي ولكن لي�ست معلومات املقارنة اإلزامية. بالن�سبة ملحا�سبة التغطية، يتم تطبيق املتطلبات ب�سورة 

عامة يف امل�ستقبل مع بع�ض ال�ستثناءات املحدودة. 

تعتزم املجموعة تطبيق املعيار اجلديد يف تاريخ ال�سريان املطلوب. وخالل �سنة 2016، بداأت املجموعة يف تقييم التاأثري املحتمل لهذا املعيار كما قامت باإجراء تقييم عايل امل�ستوى 
لتاأثريات جميع اجلوانب الثالثة للمعيار الدويل للتقارير املالية 9. ي�ستند هذا التقييم املبدئي اإلى املعلومات املالية املتاحة حالًيا و�سيخ�سع للتغريات الناجتة عن التحليالت الأكرث 
تف�سياًل اأو املعلومات الإ�سافية املعقولة واملوؤيدة والتي يتم اإتاحتها للمجموعة يف امل�ستقبل. ومن اجلوانب الرئي�سية التي �ستنطوي على تاأثري جوهري انخفا�ض قيمة الأدوات املالية 

بخالف ال�ستثمارات يف اأوراق مالية. ويف �سوء طبيعة عمليات املجموعة، من املتوقع اأن يكون لهذا املعيار تاأثري ملحوظ على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 15: الإيرادات الناجتة من عقود مع عمالء 
اأ�سدر جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية يف مايو 2014 املعيار الدويل للتقارير املالية 15 الإيرادات الناجتة من عقود مع عمالء والذي ي�سري للفرتات التي تبداأ يف 1 يناير 2018 
مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية 15 مبادئ حتقق الإيرادات و�سوف ي�سري على كافة العقود مع العمالء. على الرغم من ذلك، �ستظل اإيرادات 
الفوائد والأتعاب التي تعترب مكملة لالأدوات املالية وعقود التاأجري خارج نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية 15 و�ستخ�سع للتنظيم من قبل املعايري الأخرى املعمول بها )مثل 
املعيار الدويل للتقارير املالية 9 واملعيار الدويل للتقارير املالية 16 عقود التاأجري(. �سيتم حتويل الإيرادات طبًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 15 وامل�سجلة كب�ساعة وخدمات 
ا جمموعة �ساملة من متطلبات الإف�ساح فيما يتعلق بطبيعة الإيرادات والتدفقات  اأي�سً اأن تتوقع جهة التحويل اأحقيتها يف الب�ساعة واخلدمات. �سوف يحدد املعيار  يف حدود 
النقدية املقابلة لدى العمالء وحدود حتققها وتوقيتها. اإن املجموعة ب�سدد تقييم تاأثري املعيار الدويل للتقارير املالية 15 على املبالغ امل�سجلة واملف�سح عنها يف البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة.
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�سمرب 2016

2. ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(

معايري/تعديالت �سادرة ولكن مل ت�سر بعد )تتمة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 16 عقود التاأجري 
اأ�سدر جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية املعيار اجلديد للمحا�سبة عن عقود التاأجري - املعيار الدويل للتقارير املالية 16 “عقود التاأجري” يف يناير 2016. اإن املعيار اجلديد 
ل يغري ب�سورة جوهرية من طريقة املحا�سبة عن عقود التاأجري بالن�سبة للموؤجرين. ولكنه يطالب امل�ستاأجرين بالعمل على حتقق اأغلب عقود التاأجري يف بيانات املركز املايل 
كمطلوبات عقود تاأجري وت�سجيل موجودات ترتبط بحق ال�ستخدام. كما يجب على امل�ستاأجرين تطبيق منوذج موحد لكافة عقود التاأجري املحققة ويحق لهم اختيار عدم ت�سجيل 
عقود التاأجري “ق�سرية الأجل” وعقود تاأجري املوجودات “منخف�سة القيمة”. ب�سكل عام، فاإن منوذج حتقق الأرباح اأو اخل�سائر لعقود التاأجري امل�سجلة �سوف مياثل الطريقة 
احلالية للمحا�سبة عن عقود التاأجري التمويلي بحيث يتم حتقق الفوائد وم�سروفات ال�ستهالك ب�سورة منف�سلة �سمن بيان الأرباح اأو اخل�سائر. ي�سري املعيار الدويل للتقارير 
املالية 16 للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2019، وي�سمح بالتطبيق املبكر �سريطة اأن يتم تطبيق معيار اليرادات اجلديد - املعيار الدويل للتقارير املالية -15 يف 
اأو املعدل باأثر رجعي. اإن املجموعة ب�سدد تقييم تاأثري املعيار الدويل  16 با�ستخدام التطبيق الكامل  نف�ض التاريخ. يجب على امل�ستاأجر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 

للتقارير املالية 16 على املبالغ امل�سجلة واملف�سح عنها يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

معيار املحا�سبة الدويل 7 مبادرة الف�ساح- تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 7
اأ�سدر جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية يف يناير 2016 تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 7 بيان التدفقات النقدية بغر�ض حت�سني الإف�ساحات املتعلقة باأن�سطة التمويل 
وم�ساعدة امل�ستخدمني يف ا�ستيعاب مراكز ال�سيولة لدى ال�سركات القائمة على اإعداد التقارير على نحو اأف�سل. ومبوجب املتطلبات اجلديدة، �ستحتاج ال�سركات اإلى الإف�ساح 
عن التغريات يف مطلوباتها املالية كنتيجة لأن�سطة التمويل مثل التغريات من التدفقات النقدية والبنود غري النقدية )على �سبيل املثال، الأرباح واخل�سائر الناجتة عن احلركات 

يف العمالت الأجنبية(. ي�سري التعديل اعتباًرا من 1 يناير 2017. تعمل املجموعة حالًيا على تقييم التاأثري.

اأ�سا�س التجميع

تتاألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للبنك كما يف تاريخ التقارير املالية و�سركاته التابعة )ال�سركات امل�ستثمر فيها والتي تخ�سع ل�سيطرة البنك( كما يف ذات التاريخ 
اأو يف تاريخ ل يتجاوز �سهر واحد قبل تاريخ التقارير املالية. تن�ساأ ال�سيطرة عندما تتعر�ض املجموعة ملخاطر اأو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة 
امل�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التاأثري على تلك العائدات من خالل �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها. ب�سورة حمددة، ت�سيطر املجموعة على ال�سركة امل�ستثمر فيها 

فقط عندما يكون لدى املجموعة:
• �سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها )اأي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة اخلا�سة بال�سركة امل�ستثمر فيها(

• التعر�ض ملخاطر اأو حقوق يف عائدات متغرية من م�ساركتها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها
• القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها يف التاأثري على عائداتها

ب�سورة عامة، هناك افرتا�ض باأن ال�سيطرة تن�ساأ عن اأغلبية حقوق الت�سويت. لدعم هذا الفرتا�ض وعندما حتتفظ املجموعة باأقل من اأغلبية حقوق الت�سويت اأو حقوق مماثلة 
لل�سركة امل�ستثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات ال�سلة عند تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك:

• الرتتيب التعاقدي القائم مع حاملي الأ�سوات الآخرين يف ال�سركة امل�ستثمر فيها
• احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى

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

الثالثة  العوامل  اأكرث من  اأو  واحد  اإلى وجود تغريات يف عامل  ت�سري  والظروف  املعلومات  اإذا كانت  امل�ستثمر فيها يف حالة  ال�سركة  تقييم مدى �سيطرتها على  املجموعة  تعيد 
لل�سيطرة. يبداأ جتميع ال�سركة التابعة عندما حت�سل املجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتتوقف هذه ال�سيطرة عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على ال�سركة التابعة. 
ويتم اإدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات املتعلقة بال�سركة التابعة التي مت حيازتها اأو بيعها خالل ال�سنة يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة من تاريخ ح�سول 

املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على ال�سركة التابعة.

تتعلق الأرباح اأو اخل�سائر وكل بند من بنود الإيرادات ال�ساملة األأخرى مب�ساهمي البنك واحل�س�ض غري امل�سيطرة حتى اإن اأدى ذلك اإلى ر�سيد عجز يف احل�س�ض غري امل�سيطرة. 
كافة  ا�ستبعاد  ويتم  للمجموعة.  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مع  لها  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تتما�سى  لكي  التابعة  لل�سركات  املالية  البيانات  على  تعديالت  اإجراء  ال�سرورة  عند  ويتم 
املوجودات واملطلوبات فيما بني �سركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�سروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني اأع�ساء املجموعة بالكامل عند التجميع.

يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�سة امللكية ل�سركة تابعة، دون فقد ال�سيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

اإذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة، فاإنها ت�ستبعد املوجودات ذات ال�سلة )مبا يف ذلك ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة(، واملطلوبات، واحل�س�ض غري امل�سيطرة 
وعنا�سر حقوق امللكية الأخرى يف حني يتم حتقق اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر. ويتم اإدراج اأي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة. 
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فيما يلي ال�سركات التابعة للمجموعة:

ح�سة امللكية الفعلية كما يف 

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 2016الأن�سطة الرئي�سيةبلد التاأ�سي�ضا�سم ال�سركة 

99.6%99.6%ا�ستثمار الكويت �سركة الهلي كابيتال لال�ستثمار �ض.م.ك. )مقفلة( 

البنك الأهلي الكويتي – م�سر �س.م.م.، 

�سابًقا  بنك برييو�س م�سر �س،م.م. )اإي�ساح 3(
98.5%98.6%خدمات م�سرفيةم�سر 

حمتفظ بها من خالل البنك الأهلي الكويتي – م�سر �س.م.م.

98.4%98.5%تاأجري م�سر �سركة البنك الأهلي الكويتي – م�سر لالإجارة

98.5%98.6%ا�ستثمار م�سر�سركة البنك الأهلي الكويتي – م�سر لال�ستثمار

الأدوات املالية

ت�سنيف الأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�سنيف الأدوات املالية كـ » قرو�ض ومدينني« و »ا�ستثمارات يف اوراق مالية« و«مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر« 
و«امل�ستقات«. تتكون ال�ستثمارات يف اأوراق مالية من »ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر« و«ال�ستثمارات املتاحة للبيع« و«ال�ستثمارات املحتفظ 

بها حتى ال�ستحقاق«. حتدد الإدارة الت�سنيف املالئم لكل اأداة عند احليازة.

التحقق  

يتم حتقق الأ�سل املايل اأو اللتزام املايل عندما ت�سبح املجموعة طرفًا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. اإن جميع امل�سرتيات واملبيعات بالطريقة العتيادية للموجودات املالية يتم 
ت�سجيلها با�ستخدام طريقة املحا�سبة على اأ�سا�ض تاريخ الت�سوية، اأي التاريخ الذي تقوم فيه املجموعة با�ستالم اأو ت�سليم املوجودات. ت�سجل التغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ 
املتاجرة وتاريخ الت�سوية يف بيان الدخل املجمع اأو يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى وفقًا لل�سيا�سة املطبقة على الأداة ذات ال�سلة. اإن امل�سرتيات اأو املبيعات بالطريقة العتيادية هي 

م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل اإطار زمني يتم حتديده عمومًا بالنظم اأو بالعرف ال�سائد يف الأ�سواق.  

القيا�س املبدئي

يتم قيا�ض كافة املوجودات اأو املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. ت�ساف تكاليف املعامالت اإلى تكلفة كل الأدوات با�ستثناء املوجودات املالية امل�سنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر. تدرج تكاليف املعاملة للموجودات املالية امل�سنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يف بيان الدخل املجمع.

القيا�س الالحق

القرو�ض واملدينون
اأو قابلة لتحديدها ل يتم ت�سعريها يف �سوق ن�سط. وتقا�ض هذه املوجودات لحقًا بالتكلفة املطفاأة  متثل القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�ستقة ذات مدفوعات ثابتة 
با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية املعدلة لتغطية القيمة العادلة الفعالة ناق�سًا اأي خم�س�ض لنخفا�ض القيمة. يتم احت�ساب التكلفة املطفاأة ماأخوذًا يف العتبار اأي خ�سم 
اأو عالوة عند احليازة وكذلك الر�سوم والتكاليف التي ت�سكل جزًءا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم اإدراج الإطفاء �سمن »اإيرادات فوائد« يف بيان الدخل املجمع. تدرج 

اخل�سائر الناجتة عن انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع �سمن »خم�س�ض ت�سهيالت ائتمانية«.

اإن النقد والأر�سدة لدى البنوك و�سندات خزانة حكومة دولة الكويت و�سندات بنك الكويت املركزي والقرو�ض وال�سلف وبع�ض املوجودات الأخرى يتم ت�سنيفها كـ »قرو�ض ومدينون«.

ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر
ي�سم هذا الت�سنيف فئتني فرعيتني هما: ال�ستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة وال�ستثمارات امل�سنفة وفقًا للقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يف البداية. يتم ت�سنيف 
ال�ستثمار كمحتفظ به للمتاجرة اإذا متت حيازته ب�سورة اأ�سا�سية لغر�ض البيع اأو اإعادة ال�سراء يف امل�ستقبل القريب. ت�سنف ال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الأرباح اأو اخل�سائر يف البداية وفقًا ل�سرتاتيجية ال�ستثمار املوثقة ويتم رفع التقارير اإلى موظفي الإدارة العليا على ذلك الأ�سا�ض املتبع. يتم قيا�ض هذه املوجودات املالية لحقًا 
وفقًا للقيمة العادلة وتتحقق اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة يف بيان الدخل املجمع. مل تقم املجموعة بت�سنيف اأي ا�ستثمارات كـ »م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 

يف البداية« عند التحقق املبدئي. 

ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق
يتم ت�سنيف املوجودات املالية غري امل�ستقة ذات املدفوعات الثابتة اأو القابلة لتحديدها وذات ال�ستحقاقات الثابتة كمحتفظ بها حتى ال�ستحقاق عندما يتوفر لدى املجموعة 

النية والقدرة على الحتفاظ بها حتى ال�ستحقاق. 

بعد التحقق املبدئي، تدرج املوجودات املالية املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناق�سًا اأي خم�س�ض لقاء النخفا�ض يف 
القيمة. حتت�سب التكلفة املطفاأة عن طريق مراعاة اأي خ�سم اأو عالوة عند احليازة والر�سوم والتكاليف التي متثل جزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. 
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�سمرب 2016

2. ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(

الأدوات املالية )تتمة(

ا�ستثمارات متاحة للبيع
متثل ال�ستثمارات املتاحة للبيع موجودات مالية غري م�ستقة يتم ت�سنيفها اإما كـ »متاحة للبيع« اأو غري م�سنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 
اأو قرو�ض ومدينني. يتم قيا�ض هذه املوجودات لحقًا بالقيمة العادلة وت�سجل اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند بيع الأ�سل اأو انخفا�ض قيمته، فاإن 

تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املتعلقة بهذا الأ�سل يتم حتويلها اإلى بيان الدخل املجمع.

املطلوبات املالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 
تقا�ض هذه املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم ح�ساب التكلفة املطفاأة اأخذا يف العتبار اأي خ�سم اأو عالوة عند الإ�سدار والتكاليف 
التي تعترب جزءًا مكماًل ملعدل الفائدة الفعلي. يتم ت�سنيف امل�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى وودائع العمالء وبع�ض املطلوبات الأخرى كـ »مطلوبات مالية بخالف 

املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر«.

الأدوات املالية امل�ستقة والتغطية
تت�سمن امل�ستقات مبادلت اأ�سعار الفائدة وعقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة واخليارات. تدرج هذه الأدوات املالية امل�ستقة مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ اإبرام عقد الأداة 
املالية امل�ستقة ويعاد قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة. تدرج م�ستقات الأدوات املالية ذات القيمة العادلة املوجبة )اأرباح غري حمققة( �سمن املوجودات الأخرى، بينما تدرج م�ستقات 
الأدوات املالية ذات القيمة العادلة ال�سالبة )خ�سائر غري حمققة( �سمن املطلوبات الأخرى يف بيان املركز املايل املجمع. بالن�سبة للتغطية التي ل تفي ب�سروط حما�سبة التغطية 

وامل�ستقات »املحتفظ بها للمتاجرة« فاإن اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة من التغريات يف القيمة العادلة لهذه امل�ستقات توؤخذ مبا�سرة اإلى بيان الدخل املجمع.

تقوم املجموعة با�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة لإدارة التعر�ض ملخاطر اأ�سعار الفائدة والعمالت الأجنبية. يتم التعامل مع م�ستقات معينة مت�سمنة يف الأدوات املالية الأخرى 
كم�ستقات منف�سلة عندما ل ترتبط اخل�سائ�ض القت�سادية واملخاطر اخلا�سة بها ب�سورة كبرية بتلك املتعلقة بالعقد الرئي�سي ول يكون العقد الرئي�سي مدرجًا بالقيمة العادلة 

من خالل الأرباح واخل�سائر. يتم قيا�ض هذه امل�ستقات املت�سمنة وفقًا للقيمة العادلة مع اإدراج التغريات يف القيمة العادلة �سمن بيان الدخل املجمع. 

تقوم املجموعة، لغر�ض اإدارة خماطر معينة، بتطبيق حما�سبة التغطية للمعامالت التي ت�ستويف املعايري املحددة. يف بداية عالقة التغطية، تقوم املجموعة ر�سميًا بتوثيق العالقة 
بني البند املغطى واأداة التغطية مبا يف ذلك طبيعة املخاطر وهدف وا�سرتاتيجية اإجراء التغطية والأ�سلوب امل�ستخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية. 

كما يتم يف بداية عالقة التغطية اإجراء تقييم ر�سمي ل�سمان ارتفاع م�ستوى الفاعلية املتوقعة لأداة التغطية ملقابلة املخاطر امل�سنفة للبند املغطى. يتم تقييم عمليات التغطية 
ب�سورة ر�سمية يف تاريخ كل تقارير مالية. تعترب التغطية ذات فعالية عالية اإذا كانت التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية املرتبطة باملخاطر املغطاة خالل ال�سنة 

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

تغطية القيمة العادلة 
فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �سروط حما�سبة التغطية، فاإن اأي ربح اأو خ�سارة غري حمققة ناجتة من اإعادة قيا�ض اأداة التغطية وفقًا للقيمة العادلة يتم 
اإدراجها يف »موجودات اأخرى« اأو »مطلوبات اأخرى« ويف بيان الدخل املجمع. اإن اأي اأرباح اأو خ�سائر من البند املغطى واملتعلقة باملخاطر املغطاة يتم تعديلها مقابل القيمة الدفرتية 

للبند املغطى وت�سجل يف بيان الدخل املجمع.

تنتهي عالقة التغطية بانتهاء �سالحية اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإلغاوؤها اأو ممار�ستها، اأو مل تعد موؤهلة للوفاء مبعايري حما�سبة التغطية. 

تغطية التدفقات النقدية
عندما يتم ت�سنيف اإحدى الأدوات املالية امل�ستقة على اأنها اأداة التغطية يف تغطية تنوع التدفقات النقدية اخلا�سة باإحدى املخاطر املتعلقة باأ�سل اأو التزام حمقق اأو معاملة 
متوقعة حمتملة احلدوث ب�سورة كبرية قد توؤثر على الربح اأو اخل�سارة، فاإن اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لالأداة املالية امل�ستقة يتم اإدراجه مبا�سرًة يف الإيرادات 
ال�ساملة الأخرى. ويتم ا�ستبعاد املبلغ املدرج يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى ويدرج يف بيان الدخل املجمع يف نف�ض ال�سنة التي توؤثر فيها التدفقات املالية املغطاة على الأرباح اأو 
اخل�سائر ويف نف�ض بند بيان الدخل املماثل للبند املغطى. يتم اإدراج اأي جزء غري فعال من الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من القيمة العادلة لالأداة امل�ستقة مبا�سرًة يف بيان الدخل 

املجمع.

عندما تنتهي �سالحية اإحدى الأدوات املالية امل�ستقة اأو يف حالة بيعها اأو اإلغاوؤها اأو ممار�ستها، اأو مل تعد ت�ستويف معايري حما�سبة التغطية اأو مت اإلغاء الت�سنيف، فاإن حما�سبة 
التغطية تتوقف ب�سكل م�ستقبلي ويبقى املبلغ املدرج يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى حتى توؤثر املعاملة املتوقعة على الربح اأو اخل�سارة. اإذا مل تعد املعاملة القائمة على التنبوؤ متوقعة 

احلدوث، عند ذلك يتم اإدراج الر�سيد املدرج يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى مبا�سرًة يف بيان الدخل املجمع.

تغطية �سايف ال�ستثمار يف عملية اأجنبية
يتم املحا�سبة عن عمليات تغطية �سايف ال�ستثمارات يف عملية اأجنبية بطريقة مماثلة لتغطية التدفقات النقدية. يتم حتقق الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من اأداة التغطية املتعلقة 
باجلزء الفعال من التغطية �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى بينما يتم حتقق اأي اأرباح اأو خ�سائر متعلقة باجلزء غري الفعال يف بيان الدخل املجمع. عند بيع العملية الأجنبية، 

يتم حتويل القيمة املرتاكمة لأي اأرباح اأو خ�سائر م�سجلة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى اإلى بيان الدخل املجمع.
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ال�سمانات املالية
متنح املجموعة يف �سياق عملها العادي �سمانات مالية تتكون من خطابات العتماد وال�سمانات والقبولت. يتم قيد ال�سمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة مبدئيًا بالقيمة 
العادلة - التي متثل العمولة امل�ستلمة - يف املطلوبات الأخرى. يتم اإطفاء العمولة امل�ستلمة يف بيان الدخل املجمع �سمن بند » �سايف اإيرادات اأتعاب وعمولت« على اأ�سا�ض الق�سط 
الثابت على مدى فرتة ال�سمان. يتم لحقًا قيا�ض التزام ال�سمان وفقًا للمبلغ امل�سجل مبدئًيا ناق�سًا الإطفاء اأو قيمة اأي التزام مايل ناجت عنه اأيهما اأكرب. يتم ت�سجيل اأية زيادة 

يف اللتزام املتعلق بال�سمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة. 

عدم التحقق

يتم عدم حتقق اأ�سل مايل )بالكامل اأو جزء منه( عندما:
• تنتهي احلقوق التعاقدية يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل؛ اأو

• حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات، ولكن باملقابل تتحمل التزاما بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي اإلى طرف اآخر 
     مبوجب ترتيب »القب�ض والدفع«؛ اأو

• تقوم املجموعة بتحويل احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل واإما
• اأن حتول املجموعة كافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل

• اأو األ تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�سل ولكنها تفقد ال�سيطرة على الأ�سل.

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اأ�سل ومل تقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�سل اأو مل تفقد ال�سيطرة على الأ�سل، يتم ت�سجيل 
الأ�سل مبقدار ا�ستمرار املجموعة يف ال�سيطرة على الأ�سل.

عندما تاأخذ ال�سيطرة �سكل �سمان على الأ�سل املحول، يتم قيا�سها بالقيمة الدفرتية الأ�سلية لالأ�سل اأو احلد الأق�سى ملبلغ املقابل الذي يجب على البنك �سداده اأيهما اأقل. 

يتم عدم حتقق التزام مايل عند الإعفاء من اللتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه. عند ا�ستبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�ض املقر�ض ب�سروط 
خمتلفة ب�سكل كبري، اأو بتعديل �سروط اللتزام املايل احلايل ب�سكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�سلي وحتقق للتزام جديد، ويدرج الفرق 

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

املقا�سة
يتم اإجراء مقا�سة بني املوجودات واملطلوبات املالية عندما يكون للمجموعة حق يلزم قانونًيا مبقا�سة املبالغ املحققة وتنوي ت�سوية هذه املبالغ على اأ�سا�ض ال�سايف اأو حتقيق الأ�سل 

وت�سوية اللتزام يف اآن واحد. 

انخفا�س قيمة الأدوات املالية 

تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقارير مالية باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ض قيمة اأ�سل اأو جمموعة من املوجودات املالية جوهرية ب�سكل 
فردي. يتعر�ض الأ�سل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية لالنخفا�ض يف القيمة فقط يف حالة وجود دليل مو�سوعي على النخفا�ض يف القيمة نتيجة وقوع حدث اأو اأحداث 
بعد التحقق املبدئي لالأ�سل واأن يكون لهذا احلدث تاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. لأغرا�ض تقييم النخفا�ض يف 

القيمة، يتم جتميع املوجودات املالية عند اأدنى م�ستوى يتحقق عنده تدفقات نقدية قابلة لتحديدها ب�سورة منف�سلة. 

فيما يتعلق بالقرو�ض واملدينني، يف حالة وجود دليل مو�سوعي على تكبد خ�سارة النخفا�ض يف القيمة، يتم خف�ض الأ�سل املايل اإلى املبلغ املمكن ا�سرتداده. بالن�سبة للقرو�ض 
اأما  الفعلي الأ�سلي  الفائدة  اإلى معدل  ا�ستنادًا  املتوقعة خم�سومة  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  املبلغ املمكن ا�سرتداده ميثل  الثابتة، فاإن  الفائدة  واملدينني ذات معدلت 
بالن�سبة للقرو�ض واملدينني ذات معدلت الفائدة املتغرية، فاإن املبلغ املمكن ا�سرتداده يتم خ�سمه مبعدل الفائدة الفعلي احلايل وفقًا ملا ين�ض عليه العقد. تت�سمن التدفقات 

النقدية امل�ستقبلية املبالغ املمكن ا�سرتدادها من ال�سمانات والكفالت. 

ا�ستخدام ح�ساب  لالأ�سل من خالل  الدفرتية  القيمة  تخف�ض  واملدينني.  للقرو�ض  بالن�سبة  بطريقة مماثلة  القيمة  انخفا�ض يف  وت�سجيل خ�سارة  املالية  ال�سمانات  تقييم  يتم 
خم�س�ض ويتحقق مبلغ خ�سارة النخفا�ض يف القيمة �سمن بيان الدخل املجمع. يف حالة زيادة اأو نق�ض مبلغ خ�سارة النخفا�ض يف القيمة املقدرة، يف �سنة لحقة، نتيجة حدث 
وقع بعد ت�سجيل انخفا�ض القيمة، فاإنه يتم زيادة اأو عك�ض خ�سارة انخفا�ض القيمة امل�سجلة �سابقًا وذلك من خالل تعديل ح�ساب املخ�س�ض. يتم ت�سجيل مبلغ الزيادة اأو العك�ض 
يف بيان الدخل املجمع. يتم �سطب القرو�ض واملدينني بالإ�سافة اإلى ح�ساب املخ�س�ض املتعلق بهما يف حالة عدم وجود احتمال حقيقي ل�سرتدادها يف امل�ستقبل ومت حتقيق جميع 

ال�سمانات اأو حتويلها اإلى املجموعة. يف حالة ا�سرتداد ما مت �سطبه لحًقا يتم ت�سجيل ال�سرتداد يف بيان الدخل املجمع.

تتطلب توجيهات بنك الكويت املركزي من املجموعة املحافظة على احلد الأدنى للمخ�س�ض العام  بن�سبة 1% للت�سهيالت النقدية املنتظمة وبن�سبة 0.5% للت�سهيالت الئتمانية 
غري النقدية املنتظمة، بال�سايف بعد بع�ض فئات ال�سمانات.

بالن�سبة لال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع، تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان للمركز املايل بتقييم وقوع انخفا�ض متوا�سل يف القيمة العادلة مقارنة بتكلفة احليازة اأو وقوع 
انخفا�ض متوا�سل يف القيمة. يف حالة توفر اأي من هذه املوؤ�سرات، يتم حتويل اخل�سائر املرتاكمة - التي يتم قيا�سها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناق�سًا 
خ�سائر النخفا�ض يف القيمة لال�ستثمار واملحققة �سابقًا يف بيان الدخل املجمع - من الإيرادات ال�ساملة الأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع. ل يتم عك�ض خ�سائر النخفا�ض 
يف القيمة لال�ستثمارات يف الأ�سهم من خالل بيان الدخل املجمع. يتم ت�سجيل اأي زيادة يف قيمتها العادلة، بعد النخفا�ض يف القيمة، مبا�سرة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. 

بالن�سبة لأدوات الدين املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بتقييم الأدوات على م�ستوى فردي لتحديد اإذا ما كان هناك دليل مو�سوعي على النخفا�ض يف القيمة. عند وجود دليل 
مو�سوعي على النخفا�ض يف القيمة، يتم قيا�ض مبلغ اخل�سارة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأداة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية. يف حالة زيادة القيمة العادلة 
لأدوات الدين يف �سنة لحقة وكان من املمكن ربط هذه الزيادة ب�سورة مو�سوعية بحدث وقع بعد حتقيق خ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع، يتم عك�ض خ�سارة 

انخفا�ض القيمة من خالل بيان الدخل املجمع.
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�سمرب 2016

2. ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية 

يتم مراجعة املوجودات غري املالية لغر�ض حتديد النخفا�ض يف القيمة عندما ت�سري اأحداث اأو تغريات يف الظروف اإلى عدم احتمالية ا�سرتداد القيمة الدفرتية. يتم اإدراج خ�سارة 
النخفا�ض يف القيمة باملبلغ الذي تتجاوز معه القيمة الدفرتية لالأ�سل قيمته املمكن ا�سرتدادها. اإن القيمة املمكن ا�سرتدادها هي القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا التكاليف الالزمة 

للبيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام اأيهما اأكرب.

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�سندوق والأر�سدة والودائع لدى البنوك ذات فرتة ا�ستحقاق اأ�سلية ل تتجاوز ثالثني يومًا.

قرو�س معاد التفاو�س عليها 

يف حالة التعرث يف ال�سداد، ت�سعى املجموعة اإلى اإعادة هيكلة القرو�ض بدًل من حيازة ال�سمان. قد يت�سمن ذلك مد ترتيبات ال�سداد والتفاق على �سروط جديدة للقرو�ض. عند 
اإعادة التفاو�ض حول بنود و�سروط هذه القرو�ض، ت�سري بنود و�سروط الرتتيبات التعاقدية اجلديدة يف حتديد ما اإذا كانت هذه القرو�ض �ستبقى متاأخرة الدفع. وتراجع الإدارة 

القرو�ض املعاد التفاو�ض عليها با�ستمرار ل�سمان اللتزام بكافة املعايري واإمكانية الوفاء بدفعات ال�سداد امل�ستقبلية. 

ا�ستثمار يف �سركة زميلة 

اإن ال�سركة الزميلة هي ال�سركة التي متار�ض عليها املجموعة تاأثريًا جوهريًا. ويتمثل التاأثري اجلوهري يف قدرة املجموعة على امل�ساركة يف القرارات املالية والقرارات املتعلقة 
بال�سيا�سات الت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها ولكنها ل ت�سيطر عليها اأو متار�ض عليها �سيطرة م�سرتكة.

يتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف ال�سركة الزميلة لها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم اإدراج ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة يف بيان املركز 
اإن الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني  املايل املجمع بالتكلفة زائدًا تغريات ما بعد احليازة يف ح�سة املجموعة من �سايف موجودات ال�سركة الزميلة. 

املجموعة وال�سركة الزميلة يتم ا�ستبعادها مبقدار ح�سة املجموعة يف ال�سركة الزميلة.

يتم ت�سجيل جممل ح�سة املجموعة يف اأرباح اأو خ�سائر ما بعد احليازة من �سركتها الزميلة يف بيان الدخل املجمع كما يتم ت�سجيل ح�ستها يف حركات ما بعد احليازة يف الإيرادات 
ال�ساملة الأخرى لل�سركة الزميلة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع. يتم اإدراج ال�سهرة املتعلقة بال�سركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار ول يتم اإطفاوؤها اأو اختبارها 

ب�سورة فردية لغر�ض حتديد النخفا�ض يف القيمة. 

يتم اإجراء التعديالت، متى اأمكن، لكي تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة الزميلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. اإن الفرق يف تاريخ التقارير املالية لل�سركة الزميلة 
واملجموعة ل يتجاوز �سهر واحد. يتم اإجراء تعديالت لتاأثريات املعامالت اأو الأحداث اجلوهرية التي تقع بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

اأن ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة قد انخف�ست قيمته. ويف هذه احلالة، حتت�سب  اأي دليل مو�سوعي على  اإذا كان هناك  تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقارير مالية بتحديد ما 
املجموعة مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�سركة الزميلة وقيمتها الدفرتية وت�سجل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.

عند فقد التاأثري امللمو�ض على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ض وت�سجيل اأي ا�ستثمار متبقي وفقًا لقيمته العادلة. يدرج اأي فرق بني القيمة الدفرتية لل�سركة الزميلة عند 
فقد التاأثري امللمو�ض والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي واملتح�سالت من البيع يف بيان الدخل املجمع. 

املباين واملعدات

تدرج املباين واملعدات - بخالف الأر�ض اململوكة ملك حر - بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة. يتم حتميل ال�ستهالك على جميع املباين واملعدات 
با�ستثناء الأر�ض ملك حر مبعدلت حتت�سب ل�سطب تكلفة كل اأ�سل على اأ�سا�ض الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها. 

تدرج الأر�ض ملك حر مبدئيًا بالتكلفة. بعد التحقق املبدئي، تدرج الأر�ض ملك حر وفقًا للمبلغ املعاد تقييمه لها والذي ميثل القيمة العادلة يف تاريخ اإعادة التقييم ا�ستنادًا اإلى 
التقييمات من قبل املقيمني اخلارجيني امل�ستقلني. يدرج الفائ�ض اأو العجز الناجت من اإعادة التقييم، كبند منف�سل �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى �سريطة األ يتجاوز العجز 
مبلغ الفائ�ض املحقق �سابقًا. اإن جزء مبلغ العجز الناجت من اإعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�ض املحقق �سابقًا يدرج يف بيان الدخل املجمع. تدرج الزيادة يف بيان الدخل املجمع 
مبقدار عك�ض فائ�ض اإعادة التقييم خل�سارة اإعادة التقييم املحققة يف بيان الدخل املجمع �سابقًا. عند ال�ستبعاد، يتم حتويل فائ�ض اإعادة التقييم املتعلق بالأر�ض ملك حر التي 

مت بيعها اإلى الأرباح املرحلة مبا�سرًة. 

يتم مراجعة القيم التخريدية والأعمار الإنتاجية وطرق ال�ستهالك، وتعديلها متى كان ذلك مالئما، يف نهاية كل �سنة مالية. اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لغر�ض 
احت�ساب ال�ستهالك هي كما يلي: 

5 �سنوات الى 40 �سنة مباين 

3 �سنوات اإلى 5 �سنوات اأثاث ومعدات 

5 �سنوات اإلى 6 �سنوات�سيارات 
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يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات بتاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�سر على انخفا�ض القيمة. واإذا كان هناك اأي موؤ�سر على انخفا�ض 
القيمة، فاإنه يتم تخفي�ض املوجودات اإلى قيمها املمكن ا�سرتدادها، كما يتم ت�سجيل اأي خ�سائر ناجتة عن انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع. ويتم حتقق اأي ارباح او خ�سائر 

ناجتة من بيع املباين واملعدات بخالف فائ�ض اعادة تقييم الر�ض ملك حر يف بيان الدخل املجمع. 

موجودات غري ملمو�سة مت حيازتها من دمج اعمال

متثل املوجودات غري امللمو�سة موجودات غري نقدية حمددة ب�سورة منف�سلة دون وجود مادي ناجت من دمج الأعمال. اإن تكلفة املوجودات غري امللمو�سة التي مت حيازتها يف دمج 
اأعمال متثل القيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة وتتحقق ب�سورة منف�سلة عن ال�سهرة. 

يتم اإدراج املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي املحدد بالتكلفة ناق�ض اأي اإطفاء مرتاكم واأي خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة. يتحقق الإطفاء على اأ�سا�ض الق�سط 
الثابت على مدى العمر الإنتاجي القت�سادي لها ويتم تقييمها لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة يف حالة ما اإذا وجد موؤ�سر على ان املوجودات غري امللمو�سة قد تنخف�ض قيمتها. 
ويتم مراجعة فرتة واأ�سلوب الإطفاء للموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار القت�سادية الإنتاجية املحددة يف نهاية كل �سنة مالية على الأقل. يتم مراعاة التغريات يف الأعمار 
القت�سادية الإنتاجية املتوقعة اأو النمط املتوقع ل�ستهالك املنافع القت�سادية امل�ستقبلية املت�سمنة يف الأ�سل لتعديل فرتة اأو اأ�سلوب الإطفاء، ح�سبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها 
تغريات يف التقديرات املحا�سبية. يتم اإدراج م�سروف الإطفاء للموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار املحددة حتت بند »ال�ستهالك والطفاء« يف بيان الدخل املجمع مبا يتفق 

مع وظيفة الأ�سل غري امللمو�ض. 

ل يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غري املحددة ولكن يتم اختبارها لتحديد انخفا�ض القيمة �سنويا عن طريق تقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده با�ستخدام  
طريقة احت�ساب القيمة اأثناء ال�ستخدام اأو يف حالة وجود موؤ�سر على اأن ال�سل غري امللمو�ض قد تنخف�ض قيمته �سواء ب�سورة فردية اأو على م�ستوى وحدة اإنتاج النقد. ت�ستخدم 
طريقة احت�ساب القيمة اأثناء ال�ستخدام توقعات التدفقات النقدية على مدى خم�ض �سنوات، ما ليتم تربير مدة اأطول. يتم �سنويا تقييم العمار النتاجية غري املحددة لتحديد 
ما اإذا كان هناك ما يدعم ا�ستمرار ت�سنيفها �سمن املوجودات ذات العمار النتاجية غري املحددة. بخالف ذلك، يتم تقدير التغري يف العمر النتاجي من غري املحدد الى 

املحدد على ا�سا�ض م�ستقبلي. 

يتم قيا�ض الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من عدم حتقق الأ�سل غري امللمو�ض بالفرق بني �سايف متح�سالت البيع والقيمة الدفرتية لهذا لأ�سل وتتحقق يف بيان الدخل املجمع عند 
عدم حتقق الأ�سل. اإن خ�سائر النخفا�ض يف قيمة الأ�سل غري امللمو�ض املحققة يف بيان الدخل املجمع لفرتات �سابقة يتم عك�سها عند زيادة قيمته املمكن ا�سرتدادها. 

مكافاأة نهاية اخلدمة

تتحمل املجموعة م�سئولية �سداد ا�سرتاكات حمددة اإلى الربامج التنظيمية املحلية ومبالغ اجمالية وفقا لربامج املزايا املحددة الى املوظفني عند انتهاء التوظيف، وذلك وفقا 
للقوانني ال�سارية يف مكان التوظيف. اإن هذا اللتزام غري املمول ميثل املبلغ امل�ستحق لكل موظف نتيجة النهاء غري الطوعي للعمل يف فرتة التقارير املالية. يتم بناء على هذا 
الأ�سا�ض تقريب القيمة احلالية لاللتزام النهائي ب�سورة ميكن العتماد عليها. ويتم حتميل اأو اإ�سافة الرباح او اخل�سائر الناجتة من التعديالت املتعلقة باخلربة والتغريات يف 

الفرتا�سات �سمن اليرادات ال�ساملة الخرى يف حقوق امللكية يف فرتة حدوثها. 

برنامج ال�سرتاكات املحددة
اأي  ب�سداد  تلتزم  ول  املحددة  ال�سرتاكات  لربنامج  الجتماعية طبًقا  التاأمينات  موؤ�س�سة  الى  ا�سرتاكات  ب�سداد  وتلتزم  ثابتة  ا�سرتاكات  ب�سداد  الأجنبية  التابعة  ال�سركة  تقوم 

مدفوعات اأخرى فور دفع هذه ال�سرتاكات التي يتم حتققها �سمن م�سروفات مزايا املوظفني يف بيان الدخل املجمع عند ا�ستحقاقها. 

اأ�سهم اخلزينة

تتكون اأ�سهم اخلزينة من اأ�سهم البنك التي اأ�سدرها ومت اإعادة حيازتها من قبل املجموعة ومل يتم بعد اإعادة اإ�سدارها اأو اإلغاوؤها. يتم املحا�سبة عن اأ�سهم اخلزينة با�ستخدام 
طريقة التكلفة. وفقًا لهذه الطريقة، يتم حتميل املتو�سط املرجح لتكلفة الأ�سهم املعاد حيازتها اإلى ح�ساب مقابل �سمن حقوق امللكية. عند اإعادة اإ�سدار اأ�سهم اخلزينة، يتم 
اإ�سافة الأرباح اإلى بند »احتياطي اأ�سهم اخلزينة » وهو بند غري قابل للتوزيع. يتم اأي�سًا حتميل اأية خ�سائر حمققة اإلى نف�ض احل�ساب مبقدار الر�سيد الدائن يف هذا احل�ساب. 
يتم حتميل اأية خ�سائر زائدة يف الأرباح املرحلة ثم الحتياطيات. ل ت�ستحق هذه الأ�سهم اأي توزيعات اأرباح نقدية. يوؤدي اإ�سدار اأ�سهم املنحة اإلى زيادة عدد اأ�سهم اخلزينة على 

اأ�سا�ض ن�سبي وتقليل متو�سط تكلفة ال�سهم دون التاأثري على اإجمايل تكلفة اأ�سهم اخلزينة. 

قيا�س القيمة العادلة

بالن�سبة لتلك املوجودات واملطلوبات املدرجة بالقيمة العادلة، تقوم املجموعة بقيا�ض القيمة العادلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل. تعرف القيمة العادلة باأنها ال�سعر امل�ستلم من 
بيع اأ�سل ما اأو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�ض. 

ي�ستند قيا�ض القيمة العادلة لالأدوات املالية على الفرتا�ض بحدوث معاملة بيع الأ�سل اأو نقل اللتزام يف اإحدى احلالت التالية: 
• البيع اأو النقل يف ال�سوق الرئي�سي لالأ�سل اأو اللتزام، اأو

• البيع اأو النقل يف غري ال�سوق الرئي�سي، اأي يف ال�سوق الأكرث مالءمة لالأ�سل اأو اللتزام.

يجب اأنه يكون باإمكان املجموعة الو�سول اإلى ال�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث مالءمة. يتم قيا�ض القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام الفرتا�سات التي من املمكن 
للم�ساركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�سل اأو اللتزام، بافرتا�ض اأن امل�ساركني يف ال�سوق �سيعملون لتحقيق م�سلحتهم القت�سادية املثلى.

يراعي قيا�ض القيمة العادلة لالأدوات غري املالية قدرة امل�سارك يف ال�سوق على اإنتاج منافع اقت�سادية من خالل ا�ستخدام الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له، اأو من خالل بيعه اإلى 
م�سارك اآخر يف ال�سوق من املحتمل اأن ي�ستخدم الأ�سل باأعلى واأف�سل م�ستوى له.

ت�ستخدم املجموعة اأ�ساليب التقييم املالئمة يف الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�ض القيمة العادلة مع حتقيق اأق�سى ا�ستخدام للمدخالت امللحوظة ذات ال�سلة وتقليل 
ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�سمرب 2016

2. ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(

قيا�س القيمة العادلة )تتمة(

تقا�ض القيمة العادلة لالأدوات غري املالية ا�ستناًدا اإلى التقييم الذي يجريه مقيمون م�ستقلون.

اإن القيمة العادلة لالأداة املالية امل�ستقة تعادل الربح اأو اخل�سارة غري املحققة من هذه الأداة املالية امل�ستقة التي يتم قيا�سها ح�سب ال�سوق با�ستخدام اأ�سعار ال�سوق ذات ال�سلة 
اأو مناذج الت�سعري الداخلية.

ت�سنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�ض قيمتها العادلة والإف�ساح عنها يف البيانات املالية �سمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة، كما هو مبني اأدناه، ا�ستناًدا اإلى اأقل 
م�ستوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�ض القيمة العادلة ككل:

• امل�ستوى 1: اأ�سعار ال�سوق املعلنة )غري املعدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة؛
• امل�ستوى 2: اأ�ساليب تقييم يكون فيها اأقل م�ستوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�ض القيمة العادلة ملحوًظا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. يتم ا�ستقاء التقييم من 

معاملة حديثة ب�سروط جتارية بحتة واملقارنة باأدوات مماثلة تتوفر لها اأ�سعار معرو�سة يف ال�سوق والتي تت�سمن م�ساعفات ال�سعر اإلى القيمة الدفرتية وم�ساعفات اأرباح 
الأ�سعار و�سايف قيمة املوجودات ال�سادرة عن مدير ال�سندوق وال�سعار اخلارجية؛ و

• امل�ستوى 3: اأ�ساليب تقييم ل يكون فيها اأقل م�ستوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�ض القيمة العادلة ملحوًظا. تت�سمن اأ�ساليب التقييم طريقة التدفقات النقدية 
املخ�سومة اأو طريقة القيمة الدفرتية اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى منا�سبة من ال�سائع ا�ستخدامها من قبل امل�ساركني يف ال�سوق. تت�سمن املدخالت اجلوهرية لأ�ساليب التقييم 

اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق ومعدلت اخل�سم ومعدل النمو النهائي وخ�سم عدم ال�سيولة وتقديرات التدفقات النقدية.

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على ا�سا�ض متكرر، حتدد املجموعة ما اذا كانت التحويالت قد حدثت بني م�ستويات اجلدول الهرمي عن 
طريق اإعادة تقييم الت�سنيف )ا�ستنادًا اإلى اأقل م�ستوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�ض القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة تقارير مالية. 

حتقق الإيرادات

اإيرادات الفوائد با�ستخدام معدل  الفائدة الفعلية. عند انخفا�ض قيمة الأداة املالية امل�سنفة كقرو�ض ومدينني، يتم حتقق  اأ�سا�ض  اإيرادات وم�سروفات الفوائد على  تتحقق 
اإيرادات وم�سروفات الفوائد جلميع الأدوات املالية التي حتمل فائدة  الفائدة امل�ستخدم خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�ض خ�سارة انخفا�ض القيمة. تتحقق 
مبا يف ذلك تلك امل�سنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر وا�ستثمارات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق وا�ستثمارات متاحة للبيع �سمن 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�سجيل الأتعاب والعمولت الأخرى 
على مدى فرتة اخلدمة وتتحقق اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم هذه الأرباح.

ال�سرائب

الدخل  تدرج �سريبة  املجموعة.  فيها  تعمل  التي  الدول  ال�سارية يف  والتعليمات  والنظم  للقوانني  وفقًا  واملقررة  املطبقة  ال�سرائب  اأ�سا�ض معدلت  ال�سرائب على  احت�ساب  يتم 
التي تعمل فيها  املعنية  البلدان  املعمول بها يف  املالية  للوائح  الأرباح وفقا  التي فيها تتحقق  الفرتة  لل�سريبة )ال�سريبة احلالية( كم�سروف يف  الربح اخلا�سع  امل�ستحقة على 

املجموعة. 

يتم احت�ساب ال�سرائب املوؤجلة بناء على الفروق املوؤقتة بني الأوعية ال�سريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية لأغرا�ض التقارير املالية يف تاريخ التقارير املالية. ب�سكل 
عام، تتحقق مطلوبات ال�سرائب املوؤجلة جلميع الفروق املوؤقتة اخلا�سعة لل�سريبة. تتحقق موجودات ال�سريبة املوؤجلة جلميع الفروق املوؤقتة القابلة لالقتطاع مع ترحيل الإعفاءات 

ال�سريبية غري امل�ستخدمة واأي خ�سائر �سريبية غري م�ستخدمة. 

القابلة  املوؤقتة  الفروق  ا�ستغالل  �سيكون متاحًا مقابله  والذي  لل�سريبة  الربح اخلا�سع  يتوفر  اأن  املحتمل معه  يكون من  الذي  اإلى احلد  املوؤجلة  ال�سريبة  اإدراج موجودات  يتم 
لالقتطاع، وترحيل الإعفاءات ال�سريبية غري امل�ستخدمة واخل�سائر ال�سريبية غري امل�ستخدمة، ال عندما ينتج اأ�سل ال�سريبة املوؤجل املتعلق بالفروق املوؤقتة القابلة لالقتطاع عن 

الت�سجيل الأويل لأ�سل اأو التزام يف معاملة ل تعترب دمج اأعمال ويف وقت املعاملة، ل توؤثر على الربح املحا�سبي اأو الأرباح اأو اخل�سائر اخلا�سعة لل�سريبة.

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�سريبة املوؤجلة يف تاريخ كل تقارير مالية وتخفي�سها اإلى احلد الذي ل يحتمل معه توافر امل�ستوى املنا�سب من الرباح الكافية اخلا�سعة 
لل�سريبة مبا يتيح ا�ستخدام الأ�سل ال�سريبي املوؤجل كليا اأو جزئيا. يتم اإعادة تقييم موجودات ال�سريبة املوؤجلة غري امل�سجلة يف تاريخ كل تقارير مالية ويتم ت�سجيلها اإلى احلد 

الذي ي�سبح من املحتمل معه اأن ت�سمح الأرباح ال�سريبية امل�ستقبلية باإمكانية ا�سرتداد اأ�سل ال�سريبة املوؤجل. 

يتم اإجراء مقا�سة بني املوجودات ال�سريبية املوؤجلة واملطلوبات ال�سريبية املوؤجلة يف حالة وجود حق قانوين يوجب اإجراء املقا�سة ملوجودات ال�سريبة احلالية مقابل مطلوبات 
�سريبة الدخل احلالية وتتعلق ال�سرائب املوؤجلة بنف�ض املوؤ�س�سة اخلا�سعة لل�سريبة ونف�ض الإدارة ال�سريبية.

يتم قيا�ض موجودات ال�سريبة املوؤجلة ومطلوبات ال�سريبة املوؤجلة با�ستخدام معدلت ال�سرائب والقوانني ال�سارية يف تاريخ التقارير املالية. 
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العمالت الأجنبية

ت�سجل املعامالت بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ حتديد قيمة املعامالت. ويجري حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية القائمة يف 
نهاية ال�سنة اإلى الدينار الكويتي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ بيان املركز املايل.

املبدئية.  املعامالت  تواريخ  يف  كما  ال�سرف  اأ�سعار  با�ستخدام  حتويلها  يتم  الأجنبية  العمالت  باإحدى  التاريخية  بالتكلفة  تقا�ض  التي  النقدية  غري  واملطلوبات  املوجودات  اإن 
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة اإلى الدينار الكويتي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ حتديد قيمتها. يف حالة 
املوجودات غري النقدية التي يتم ت�سجيل التغري يف قيمتها العادلة مبا�سرة يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى، يجري اأي�سًا ت�سجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية ذات ال�سلة مبا�سرة 

يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأما بالن�سبة للموجودات غري النقدية الأخرى، فيتم ت�سجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية مبا�سرة يف بيان الدخل املجمع.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية وغري النقدية للعمليات الأجنبية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل نتائج الت�سغيل لتلك العمليات 
مبتو�سط اأ�سعار ال�سرف لل�سنة. ويتم جتميع الفروق الناجتة من التحويل يف بند الإيرادات ال�ساملة الأخرى حتى ا�ستبعاد العملية الأجنبية. 

معلومات القطاعات

اإن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يرتبط باأن�سطة الأعمال التي قد توؤدي اإلى حتقيق اإيرادات وتكبد تكاليف. ت�ستخدم اإدارة البنك قطاعات الت�سغيل لتخ�سي�ض املوارد 
وتقييم الأداء. يتم جتميع قطاعات الت�سغيل التي ترتبط مبنتجات وخدمات وفئة عمالء وخ�سائ�ض اقت�سادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات قابلة لرفع التقارير عنها 

اإذا كان ذلك منا�سبا. 

املوجودات واملطلوبات الطارئة

ل يتم اإدراج املوجودات الطارئة �سمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�ساح عنها عندما يكون التدفق الوارد ملوارد تت�سمن منافع اقت�سادية حمتماًل.

ل يتم اإدراج املطلوبات الطارئة �سمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�ساح عنها ما مل يكن التدفق ال�سادر للموارد املت�سمنة ملنافع اقت�سادية م�ستبعدًا.

املوجودات ب�سفة الأمانة

اإن املوجودات املحتفظ بها ب�سفة اأمانة اأو وكالة ل تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ل تدرج �سمن بيان املركز املايل املجمع.

ا�ستخدام التقديرات والأحكام

ت�ستند املجموعة يف التقديرات والأحكام اإلى املوؤ�سرات املتاحة عند اإعداد البيانات املالية املجمعة. ولكن الظروف والأحكام احلالية حول التطورات امل�ستقبلية قد تتغري نتيجة 
للتغريات اأو الظروف املتعلقة بال�سوق التي تقع خارج نطاق �سيطرة املجموعة.

اإن الأ�سا�ض املتبع من قبل الإدارة لتحديد القيمة الدفرتية لبع�ض فئات املوجودات واملخاطر املرتبطة بها مت مناق�سته اأدناه:

قيا�ض القيمة العادلة 
يف حالة عدم اإمكانية قيا�ض القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية امل�سجلة يف بيان املركز املايل املجمع بناء على ال�سعار املعلنة يف ا�سواق ن�سطة، يتم قيا�ض قيمتها 
العادلة با�ستخدام اأ�ساليب تقييم تت�سمن منوذج التدفقات النقدية املخ�سومة. توؤخذ مدخالت هذه النماذج من ا�سواق ملحوظة اإن اأمكن ال انه يف حالة عدم امكانية ذلك، 
يتطلب تقدير القيمة العادلة م�ستوى معني من الحكام التي تت�سمن اعتبارات املدخالت مثل خماطر ال�سيولة وخماطر الئتمان والتقلبات. كما اأن اأي تغيريات يف هذه التقديرات 

اأو ا�ستخدام تقديرات خمتلفة ولكنها معقولة بدرجة م�ساوية قد يكون له تاأثري على القيمة الدفرتية لهذه البنود. 

يجب ال�ستناد 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�سة واملطلوبات الطارئة. 

ت�سنيف املوجودات املالية

تقوم الإدارة باتخاذ قرار ب�ساأن حيازة املوجودات املالية لتحديد ما اإذا كان يجب ت�سنيفها كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر اأو ا�ستثمارات 
حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق اأو ا�ستثمارات متاحة للبيع اأو قرو�ض ومدينني. اإ�سافًة اإلى ذلك، ي�ستلزم حتديد فيما اإذا كانت �سوق الأداة املالية امل�سعرة ن�سطة اأم ل اإ�سدار اأحكام 

وذلك ا�ستنادا اإلى تقييم �سروط احلجم/ال�سوق وتوفر اأ�سعار جاهزة ومنتظمة. 

انخفا�ض القيمة
تقوم املجموعة مبعاملة ال�ستثمارات املتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ست قيمتها اإذا كان هناك انخفا�ض كبري اأو متوا�سل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها، اأو اإذا ظهر دليل 
مو�سوعي اآخر على انخفا�ض القيمة. اإن حتديد النخفا�ض »الكبري« اأو »املتوا�سل« يتطلب اأحكام هامة ويت�سمن عوامل تقييم ت�سمل قطاع الأعمال وظروف ال�سوق والتدفقات 

النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�سم.

تقوم املجموعة بتقدير ما اإذا قد تعر�ست املوجودات غري امللمو�سة ذات العمار النتاجية غري املحددة لنخفا�ض القيمة على اأ�سا�ض �سنوي على الأقل. ويتطلب ذلك تقدير القيمة 
ا التكاليف حتى البيع لوحدات انتاج النقد التي مت توزيع املوجودات غري امللمو�سة ذات العمار النتاجية غري املحددة عليها. اإن تقدير  اثناء ال�ستخدام او القيمة العادلة ناق�سً
القيمة اثناء ال�ستخدام يتطلب من املجموعة تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من وحدة انتاج النقد وكذلك اختيار معدل خ�سم منا�سب لحت�ساب القيمة احلالية 

لتلك التدفقات النقدية. 

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�ض واملدينني على اأ�سا�ض منتظم لتحديد ما اإذا كان يجب ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع. وب�سفة خا�سة يجب و�سع تقدير 
جوهري من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�س�سات املطلوبة. تلك التقديرات ت�ستند بال�سرورة اإلى الفرتا�سات 

حول عدة عوامل تت�سمن درجات متفاوتة من الأحكام املحا�سبية وعدم التاأكد.
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�سمرب 2016

3. دمج العمال 

يف نوفمرب 2015، اأبرمت املجموعة �سفقة حيازة ح�سة م�سيطرة بن�سبة 98.49% يف البنك الأهلي الكويتي – م�سر  �ض.م.م. مبا يف ذلك �سركاته التابعة لقاء مقابل نقدي 
مببلغ 149.7 مليون دولر اأمريكي )45.5 مليون دينار كويتي(. تطبيقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 3 »دمج العمال«، قامت املجموعة بتنفيذ ممار�سة »توزيع �سعر ال�سراء« 
ملرة واحدة فقط و�سجلت �سايف ربح من دمج الأعمال مببلغ 8,005 األف دينار كويتي. وعند احليازة، قامت املجموعة بحيازة ح�سة غري م�سيطرة مببلغ 850 األف دينار كويتي.

خالل ال�سنة احلالية، قام البنك بحيازة ح�سة اإ�سافية غري م�سيطرة بن�سبة 0.11% وبالتايل زاد اإجمايل ح�سة امللكية يف البنك الأهلي الكويتي – م�سر اإلى %98.6. 

4. معلومات القطاعات

تنتظم املجموعة يف قطاعات ت�سرتك يف اأن�سطة اعمال تدر اإيرادات وتتكبد م�سروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات ب�سورة منتظمة من قبل رئي�ض متخذي القرارات الت�سغيلية 
لتوزيع املوارد وتقييم الداء. وقد قامت الإدارة لأغرا�ض اإعداد التقارير حول قطاعات الأعمال باإعادة جتميع العمليات خالل ال�سنة الى قطاعات الت�سغيل التالية:

 وت�سمل جمموعة كاملة من خدمات الئتمان والودائع واخلدمات امل�سرفية املتعلقة بها الأعمال امل�سرفية لالأفراد والأعمال امل�سرفية التجارية 
واملقدمة اإلى عمالئها التجاريني وعمالئها من الأفراد.

 العمليات املتعلقة بال�سركة التابعة الأجنبية والفروع امل�سنفة كعمليات دوليةدويل

اخلزينة وال�ستثمارات
 وت�سمل ال�سوق النقدي وال�سرف الأجنبي و�سندات اخلزينة واإدارة الأ�سول والفائ�ض املايل 
وال�ستثمارات يف اأوراق مالية وال�ستثمار يف �سركة زميلة والتاأثري املتبقي لت�سعري التحويالت 

والتوزيع فيما بني القطاعات.

املجموعاخلزينة وال�ستثماراتدويلالأعمال امل�سرفية التجارية

2016
األف دينار 

كويتي

2015
األف دينار 

كويتي

2016
األف دينار 

كويتي

2015
األف دينار 

كويتي

2016
األف دينار 

كويتي

2015
األف دينار 

كويتي

2016
األف دينار 

كويتي

2015
األف دينار 

كويتي

5,891109,18694,393(2,487)86,02576,60125,64811,901�سايف اإيرادات الفوائد  

113,170101,38332,96914,7801,37812,369147,517128,532اإيرادات الت�سغيل

خم�س�سات ت�سهيالت ائتمانية 
43,26855,5688,4143,5337572,32852,43961,429وا�ستثمارات 

8,50055,34143,427(1,008)51,46428,8234,8856,104نتائج القطاع 

(17,510((18,351)م�سروف غري موزع 

8,005-�سايف الربح من دمج اأعمال

ربح ال�سنة قبل ال�سرائب ومكافاأة 
36,99033,922اأع�ساء جمل�ض الإدارة

2,607,1952,589,267745,625835,022862,006870,8064,214,8264,295,095موجودات القطاع 

69,98763,969موجودات غري موزعة 

4,284,8134,359,064اجمايل املوجودات 

1,953,2101,609,850696,633788,1411,032,1021,361,7833,681,9453,759,774مطلوبات القطاع 

47,06542,831مطلوبات غري موزعة 

3,729,0103,802,605اجمايل املطلوبات
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5. اإدارة املخاطر

مقدمة 

ترتبط املخاطر باأن�سطة املجموعة لكن ُتدار عن طريق عملية التحديد والقيا�ض واملراقبة امل�ستمرة وفقًا حلدود املخاطر وال�سوابط الأخرى. اإن هذه الطريقة يف اإدارة املخاطر 
ذات اأهمية كبرية ل�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح. ويتحمل كل فرد يف املجموعة م�سئولية التعر�ض للمخاطر يف اإطار م�سئولياته. قامت املجموعة بتطوير اأطر �ساملة لدارة 
كافة املخاطر املادية. وتت�سمن هذه الأطر حتديد وقيا�ض ومراقبة كافة املخاطر املادية يف جميع اأنحاء املجموعة. متثل اإدارة املخاطر اأحد عنا�سر اإجراء اتخاذ القرار وذلك 

فيما يتعلق بجميع اأنواع املخاطر بحيث تتمكن املجموعة من اإدارة املخاطر املقدرة �سمن م�ستويات مقبولة. 

اإلى احلدود املو�سوعة من قبل املجموعة. تعك�ض هذه احلدود ا�سرتاتيجية العمل ومناخ ال�سوق الذي تعمل فيه  تتم مراقبة املخاطر وال�سيطرة عليها ب�سورة رئي�سية ا�ستنادًا 
املجموعة بالإ�سافة اإلى م�ستوى املخاطر الذي ت�ستطيع املجموعة اأن تقبله، مبا يف ذلك الرتكيز على قطاعات اأعمال وجغرافية خمتارة. بالإ�سافة اإلى ذلك، تراقب املجموعة 

وتقي�ض القدرة ال�ساملة على حتمل املخاطر فيما يتعلق باإجمايل التعر�ض للمخاطر عرب كافة اأنواع املخاطر والأن�سطة.

تخ�سع عمليات الفروع وال�سركة التابعة الأجنبية اأي�سًا ملتطلبات رقابية يف نطاقات الخت�سا�ض التي تعمل فيها. تن�ض هذه القوانني اأي�سا على م�ستويات كفاية راأ�ض املال لدى 
الفروع اأو ال�سركة التابعة والتي يجب اأن حتافظ عليها بالإ�سافة اإلى تعليمات رقابية اأخرى للحد من خماطر العجز والتعرث يف تلبية املطلوبات غري املتوقعة التي ميكن اأن تن�ساأ.

يتم تقييم قائمة املخاطر قبل اإبرام معامالت التغطية التي يتم اعتمادها من قبل امل�ستوى الداري املخت�ض داخل املجموعة. وفيما يلي و�سف م�ستويات املخاطر املقبولة لدى 
املجموعة بالإ�سافة الى املخاطر املحددة واملنهجية املتبعة لإدارة تلك املخاطر: 

اأ( خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف خماطر اإخفاق اأحد اأطراف اأداة مالية يف الوفاء بالتزامه ويت�سبب بذلك يف تكبد طرف اآخر خل�سارة مالية. اإن الأدوات املالية املعر�سة لهذه املخاطر 
والأهداف وال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة باإدارة وقيا�ض هذه املخاطر مو�سحة يف ق�سم اإدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي. 

اإن احلد الأق�سى للتعر�ض ملخاطر الئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل يتمثل يف القيمة الدفرتية لكل اأ�سل مايل يف بيان املركز املايل املجمع. 

ين�ساأ تركز خماطر الئتمان يف حالة تواجد اأطراف مقابلة تقوم بتنفيذ باأن�سطة مماثلة اأو اأن�سطة يف نف�ض القطاع اجلغرايف اأو حني تكون لهم خ�سائ�ض اقت�سادية مماثلة مما 
ا التعر�ض ملخاطر الئتمان بالن�سبة ملقرت�ض  يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتاأثر بالتغريات يف الظروف القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو غريها. ي�سمل هذا اي�سً
فردي اأو جمموعة من املقرت�سني املرتابطني. اإن تركز خماطر الئتمان يعترب موؤ�سرًا حل�سا�سية اأداء املجموعة الن�سبية للتطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال اأو جغرايف بعينه. اإن 
احلد الأق�سى لرتكز خماطر الئتمان بالن�سبة لطرف مقابل واحد اأو جمموعة مرتابطة من الأطراف املقابلة حمدود بن�سبة 15% من راأ�ض املال ال�سامل لدى املجموعة ح�سبما 

تقره التعليمات الرقابية. 

وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ال�سادرة بتاريخ 18 دي�سمرب 1996 ب�ساأن قواعد ولوائح ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية، قامت املجموعة بت�سكيل جلنة داخلية تتاألف من 
ذوي اخلربة والخت�سا�ض بالبنك لدرا�سة وتقييم الت�سهيالت الئتمانية القائمة لكل عميل على حدة من عمالء املجموعة. ويتعني على هذه اللجنة الوقوف على اأي مواقف غري 
عادية مرتبطة مبركز العميل وامل�ساعب املحتمل مواجهتها والتي من املحتمل اأن توؤدي اإلى ت�سنيف الدين املمنوح له على اأنه غري منتظم، ومن ثم حتديد م�ستوى املخ�س�سات 

املطلوبة لتلك املديونية. 

الأدوات املالية امل�ستقة
تنح�سر خماطر الئتمان الناجتة من الأدوات املالية امل�ستقة على تلك امل�ستقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم قيده ببيان املركز املايل املجمع. 

خماطر اللتزامات املرتبطة بالئتمان

توفر املجموعة لعمالئها �سمانات مالية قد تتطلب من املجموعة �سداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء. يتم حت�سيل هذه املدفوعات من العمالء على اأ�سا�ض �سروط ال�سمانات 
املالية. تعر�ض هذه ال�سمانات املجموعة ملخاطر مماثلة للقرو�ض وال�سلف ويتم تخفيف هذه املخاطر من خالل نف�ض اإجراءات و�سيا�سات الرقابة. 
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5. اإدارة املخاطر )تتمة(

اأ( خماطر الئتمان )تتمة(
خماطر تركز الئتمان 

اإن تركزات القطاع اجلغرايف وقطاع الأعمال اخلا�سة باملوجودات املالية واملطلوبات الطارئة ذات ال�سلة مبخاطر الئتمان هي كما يلي: 

20162015

 املوجودات

األف دينار كويتي

 املطلوبات الطارئة

 املتعلقة بالئتمان

األف دينار كويتي

 املوجودات
األف دينار كويتي

 املطلوبات الطارئة
 املتعلقة بالئتمان
األف دينار كويتي

املنطقة اجلغرافية:

3,830,644832,5693,805,380589,220دول ال�سرق الأو�سط 

125,92666,035105,769106,060اأوروبا 

76,406210,562152,450206,185ا�سيا والبا�سيفيك 

79,35727,97967,54329,162باقي دول العامل

4,112,3331,137,1454,131,142930,627

قطاع الأعمال: 

457,245249,029440,616195,324جتارة وت�سنيع 

688,008314,862685,071320,030بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

810,722447,577839,844310,462اإن�ساءات وعقارات 

-765,699-787,484جهات حكومية وجهات ذات �سلة

918,8207541,001,4742,975�سخ�سية

450,054124,923398,438101,836اأخرى

4,112,3331,137,1454,131,142930,627

اإجمايل احلد الأق�سى للتعر�س للمخاطر واجلدارة الئتمانية لالأدوات املالية 

يو�سح اجلدول التايل احلد الأق�سى للتعر�ض ملخاطر الئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل املجمع، وذلك دون احت�ساب اأي �سمانات اأو تعزيزات ائتمانية اأخرى. مت عر�ض احلد الأق�سى 
ملخاطر الئتمان باملجمل، قبل اأثر التخفيف عن طريق ا�ستخدام اتفاقيات املقا�سة وال�سمانات الرئي�سية. 

يو�سح اجلدول اأدناه اأي�سًا التعر�ض ملخاطر الئتمان ح�سب اجلدارة الئتمانية للموجودات املالية ح�سب الفئة والت�سنيف واحلالة:

2016

متاأخرة مت�سمنةغري متاأخرة اأو منخف�سة القيمة
 منخف�سة القيمة اإفراديًا

األف دينار كويتي

 اإجمايل احلد الأق�سى
للتعر�ض للمخاطر

األف دينار كويتي
فئة عالية

األف دينار كويتي

فئة قيا�سية

األف دينار كويتي

  فئة مقبولة

األف دينار كويتي

466,457   -   -461,3205,137اأر�سدة لدى البنوك  

223,142   -   -   -223,142�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

173,715   -   -   -173,715�سندات بنك الكويت املركزي

قرو�س و�سلف

2,151,40490,885114,066137,9452,494,300 -  قرو�س ل�سركات وبنوك 

18,784535,084   -   -516,300 -  قرو�س لعمالء 

اأوراق دين مالية متاحة للبيع وحمتفظ حتى 

ال�ستحقاق )اإي�ساح 12(
181,079-   -   -   181,079

36,65955766267838,556موجودات اأخرى

3,743,61996,579114,728157,4074,112,333املجموع 
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2015

غري متاأخرة اأو منخف�سة القيمة

متاأخرة مت�سمنة
منخف�سة القيمة اإفراديًا

األف دينار كويتي

 اإجمايل احلد الأق�سى
للتعر�ض للمخاطر

األف دينار كويتي
فئة عالية

األف دينار كويتي
فئة قيا�سية

األف دينار كويتي
 فئة مقبولة

األف دينار كويتي

417,375    -    -405,03812,337اأر�سدة لدى البنوك  

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

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

قرو�ض و�سلف

2,192,740106,070144,07094,9152,537,795 -  قرو�ض ل�سركات وبنوك 

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

247,398    -    -    -247,398اأوراق دين مالية متاحة للبيع )اإي�ساح 21(

33,30263285647735,267موجودات اأخرى

3,750,124119,061144,957117,0004,131,142املجموع 

56,739 الف دينار كويتي( وهي   :2015 85,864 الف دينار كويتي )31 دي�سمرب  املتاأخرة والتي مل تنخف�ض قيمتها مبلغ  القرو�ض  2016، �سجلت  31 دي�سمرب  كما يف 
القرو�ض املتاأخرة ملدة اأقل من 45 يوًما، اأما القرو�ض املتاأخرة لفرتة ما بني 45 الى 90 يوم فبلغت قيمتها 38,479 الف دينار كويتي )31 دي�سمرب 2015: 27,390 الف 
دينار كويتي(. وبلغت القيمة العادلة لل�سمانات املحتفظ بها من قبل املجموعة للقرو�ض املتاأخرة كما يف 31 دي�سمرب 2016 مبلغ 68,921 الف دينار كويتي )31 دي�سمرب 

2015: 25,482 الف دينار كويتي(. 

اإن جممل التعر�ض ملخاطر الئتمان املتعلق باملطلوبات الطارئة هو مببلغ 1,137,145 األف دينار كويتي )2015: 930,627 األف دينار كويتي(.

ي�ستند ت�سنيف القرو�ض للعمالء اإلى فئات عالية وقيا�سية ومقبولة املو�سحة اأعاله اإلى اجلودة الئتمانية الداخلية لالأطراف املقابلة وموا�سفات املخاطر املقدرة وقبول وتوافر 
ال�سمانات وفقًا لنموذج الت�سنيف الداخلي لدى املجموعة. اإن منوذج ت�سنيف خماطر املقرت�سني ياأخذ يف اعتباره عدة عوامل رئي�سية من بينها اجتاهات العمال والدارة 
والبيانات املالية وال�سمانات وغريها واملرجحة كما ينبغي للو�سول اإلى الت�سنيف. ويتم مراقبة التغريات/والتعديالت يف الت�سنيفات �سنويا. وقد قام البنك بتحديد ت�سنيف 
ملخاطر القرو�ض لالأفراد من خالل طرح بطاقة قيا�ض خماطر الئتمان لالأفراد والتي تت�سمن اي�سا نظام اآيل ملعاجلة القرو�ض وبطاقات الئتمان. ي�ستند ت�سنيف الأر�سدة لدى 

البنوك والقرو�ض للبنوك وال�ستثمارات يف اأدوات الدين املتاحة للبيع اإلى الت�سنيف اخلارجي لالأطراف املقابلة. 

مت عر�ض القيمة العادلة لل�سمان الذي حتتفظ به املجموعة للقرو�ض وال�سلف متاأخرة ال�سداد )مبا يف ذلك تلك التي انخف�ست قيمتها ب�سكل فردي( �سمن الي�ساح 11. وقد 
اتخذت املجموعة الإجراءات القانونية املنا�سبة ل�سمان ا�سـرتداد ال�سمان متى لـزم ذلـك. 

عند ت�سجيل الأدوات املالية بالقيمة العادلة، فاإن املبالغ املبينة اأعاله متثل خماطر الئتمان احلالية ولي�ض احلد الأق�سى للمخاطر التي قد تنتج يف امل�ستقبل نتيجة التغريات يف 
القيم.

ال�سمان والتعزيزات الئتمانية الأخرى

اإن مبلغ ونوع ال�سمان الالزم ي�ستند اإلى تقييم خماطر الئتمان للطرف املقابل. يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق مبدى قبول اأنواع ال�سمان وموؤ�سرات التقييم. 

ت�سمل الأنواع الرئي�سية لل�سمانات التي يتم احل�سول عليها النقد والأوراق املالية والر�سوم على املمتلكات العقارية وال�سمانات املقابلة.

اإن �سيا�سة املجموعة هي اتخاذ اإجراءات قانونية لتفعيل ال�سمانات متى اأتيحت هذه ال�سمانات ل�سرتداد م�ستحقات البنك طبًقا للقانون.

اإن مبلغ 1,275,350 األف دينار كويتي )2015: 1,310,710 الف دينار كويتي( من بني اجمايل القرو�ض وال�سلف القائمة  مكفول ب�سمان تبلغ قيمته 2,082,734 األف 
دينار كويتي )2015: 2,228,986 األف دينار كويتي(.
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ب( خماطر ال�سيولة 

اإن ال�سيولة هي القدرة امل�ستمرة على ا�ستيعاب اللتزامات امل�ستحقة وم�سحوبات الودائع ومتويل منو املوجودات وعمليات الت�سغيل والوفاء باللتزامات التعاقدية من خالل الو�سول 
غري املحدود اإلى التمويل باملعدلت ال�سوقية املعقولة. 

اإن خماطر ال�سيولة هي املخاطر باأن تواجه املجموعة �سعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزامات تتعلق باأدوات مالية. كما قد تنتج خماطر ال�سيولة اأي�سًا من عدم القدرة على بيع 
اأ�سل مايل ب�سرعة ب�سعر قريب من قيمته العادلة. اإن الأدوات املالية التي تتعر�ض لهذه املخاطر والأهداف وال�سيا�سات والإجراءات لإدارة وقيا�ض هذه املخاطر قد مت �سرحها يف 

ق�سم اإدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.

يلخ�ض اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق املطلوبات املالية على املجموعة ا�ستنادًا اإلى التزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�سومة. بالن�سبة لدفعات ال�سداد التي تخ�سع لإ�سعارات 
فاإنها تعامل كما لو اأن الإ�سعارات قد متت فورًا.

املطلوبات املالية
اأقل من �سهر

األف دينار كويتي

من �سهر اإلى �سنة

األف دينار كويتي

 اأكرث من �سنة واحدة

األف دينار كويتي

املجموع

األف دينار كويتي

2016

287,442334,328128,186749,956امل�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

817,7721,428,967695,9972,942,736ودائع العمالء

44,739   -44,739   -مطلوبات اأخرى 

1,105,2141,808,034824,1833,737,431

134,771488,040514,3341,137,145التزامات ومطلوبات طارئة 

393,262   -146,274246,988جممل امل�ستقات التي مت ت�سويتها  

2015

391,340793,39225,5381,210,270امل�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

687,5591,091,713747,9222,527,194ودائع العمالء

54,720    -54,720   -مطلوبات اأخرى

1,078,8991,939,825773,4603,792,184

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

64,128168,55513,883246,566جممل امل�ستقات التي مت ت�سويتها 

يلخ�ض اجلدول اأدناه قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية يف تاريخ بيان املركز املايل 
حتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي با�ستثناء ال�ستثمارات يف اأ�سهم امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر وال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع وال�ستثمار يف 
�سركة زميلة واملباين واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة واملوجودات الأخرى وودائع العمالء حتت الطلب واملطلوبات الخرى التي مت حتديدها ا�ستنادًا اإلى تقدير الإدارة اخلا�ض 

باأعمال الت�سييل.

ميكن اأن تختلف تواريخ ال�ستحقاق الفعلية عن تواريخ ال�ستحقاق املو�سحة اأدناه حيث رمبا يكون لدى املقرت�ض احلق يف �سداد التزاماته مقدمًا مع �سداد اأو عدم �سداد غرامات 
ال�سداد املبكر ورمبا يكون من ال�سروري �سداد ودائع العمالء قبل مواعيد ا�ستحقاقها.
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اإن قائمة ال�ستحقاقات كما يف 31 دي�سمرب 2016 كانت كما يلي:

اأقل من �سهر

األف دينار كويتي

من �سهر اإلى �سنة

األف دينار كويتي

�سنة اإلى خم�س �سنوات

األف دينار كويتي

اأكرث من خم�س �سنوات

األف دينار كويتي

املجموع

األف دينار كويتي

املوجودات 

494,678-    -    398,93895,740نقد واأر�سدة لدى البنوك

8,696117,48590,9616,000223,142�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

173,715-    -    69,715104,000�سندات بنك الكويت املركزي

422,4361,309,041831,368466,5393,029,384قرو�ض و�سلف 

5,696152,23245,00434,973237,905ا�ستثمارات يف اأوراق مالية    

18,263-    18,263-    -    ا�ستثمار يف �سركة زميلة     

46,69546,695-    -    -    مباين ومعدات 

17,69817,698-    -    -    موجودات غري ملمو�سة 

43,333-    42,1891,144-    موجودات اأخرى 

905,4811,820,687986,740571,9054,284,813اإجمايل املوجودات

املطلوبات

م�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 
734,771-286,675327,113120,983الأخرى

2,899,908-    813,8101,401,743684,355ودائع العمالء

94,331-    88,8785,453-    مطلوبات اأخرى 

3,729,010-1,100,4851,817,734810,791اإجمايل املطلوبات

اإن قائمة ال�ستحقاقات كما يف 31 دي�سمرب 2015 كانت كما يلي:

اأقل من �سهر
األف دينار كويتي

من �سهر اإلى �سنة
األف دينار كويتي

�سنة اإلى خم�ض �سنوات
األف دينار كويتي

اأكرث من خم�ض �سنوات
األف دينار كويتي

املجموع
األف دينار كويتي

املوجودات 

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

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

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

465,6781,354,462815,933411,0703,047,143قرو�ض و�سلف 

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

16,572   -16,572   -   -ا�ستثمار يف �سركة زميلة

53,12553,125    -   -   -مباين ومعدات 

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

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

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

املطلوبات

389,899784,70122,9261,6661,199,192م�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

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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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 دي�سمرب 2016

5. اإدارة املخاطر )تتمة(

ج( خماطر ال�سوق

ج.1 . خماطر اأ�سعار الفائدة

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من احتمال اأن توؤثر التغريات يف معدلت الفائدة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة لأداة مالية. قام جمل�ض الإدارة بو�سع حدود 
على فجوات اأ�سعار الفائدة لل�سنوات املن�سو�ض عليها. كما اأنه يتم مراقبة املراكز على اأ�سا�ض يومي وكذلك ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التغطية ل�سمان احلفاظ على املراكز يف 
نطاق احلدود املقررة. اإن الأدوات املالية املعر�سة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�سيا�سات واإجراءات اإدارة وقيا�ض هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�سم اإدارة املخاطر من التقرير 

ال�سنوي.  

اإن احل�سا�سية اإلى التغري يف �سعر الفائدة على بيان الدخل املجمع للمجموعة هي تاأثري التغريات املقدرة يف اأ�سعار الفائدة على �سايف اإيرادات الفائدة ل�سنة واحدة ا�ستنادًا اإلى 
املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدلت املتغرية املحتفظ بها يف 13 دي�سمرب 2016، ومبا ي�ستمل على تاأثري اأدوات التغطية. يتم احت�ساب ح�سا�سية تغري �سعر الفائدة بالن�سبة 
حلقوق امللكية باإعادة تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع ذات اأ�سعار الفائدة الثابتة، مبا يف ذلك تاأثري اأية عمليات تغطية مرتبطة بها كما يف 13 دي�سمرب 2016 بالن�سبة لتاأثريات 

التغريات املقدرة يف اأ�سعار الفائدة. يتم حتليل احل�سا�سية ح�سب ا�ستحقاق الأ�سل اأو املبادلة.

يو�سح اجلدول التايل تاأثري التغري مبعدل 52 نقطة اأ�سا�سية يف اأ�سعار الفائدة مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة.

العملة

التاأثري )األف دينار كويتي(

20162015

حقوق امللكية  �سايف الربححقوق امللكية  �سايف الربح

1,899871,836107الدينار الكويتي

19020221124الدولر الأمريكي

76231558اجلنيه امل�سري

ج. 2 . خماطر اأ�سعار العمالت الأجنبية 

اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة التغريات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية. وقد قام جمل�ض الإدارة بو�سع حدود ملراكز العمالت ح�سب 
كل عملة. ويتم مراقبة املراكز على اأ�سا�ض يومي ويتم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التغطية ل�سمان املحافظة على املراكز يف نطاق احلدود املقررة. اإن الأدوات املالية املعر�سة لهذه 

املخاطر وكذلك اأهداف و�سيا�سات واإجراءات اإدارة وقيا�ض هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�سم اإدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.

تغطية �سايف ال�ستثمار يف العمليات الأجنبية

يقوم البنك بتغطية جزء من خماطر العمالت املرتبطة باجلنيه امل�سري ل�سايف ا�ستثماره يف العمليات الأجنبية )البنك الأهلي الكويتي – م�سر �ض.م.م.( عن طريق بع�ض 
املوجودات النقدية بالدولر الأمريكي واملحتفظ بها من قبل البنك الأهلي الكويتي – م�سر. يتم حتويل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من اإعادة حتويل هذه املوجودات النقدية اإلى 

بيان الدخل ال�سامل املجمع ملقا�سة الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من حتويل اجلزء من �سايف ال�ستثمار يف البنك الأهلي الكويتي – م�سر.
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فيما يلي التاأثري على �سايف ربح ال�سنة، نتيجة التغري بن�سبة 5% يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية ب�سبب التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية، 
مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:

العملة
التاأثري )األف دينار كويتي(

20162015

14120الدولر الأمريكي

1715اجلنيه امل�سري

72اليورو 

5534اأخرى  

ج.3  . خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستويات موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة اأ�سعار الأ�سهم الفردية. تنتج خماطر اأ�سعار الأ�سهم 
من ا�ستثمار البنك املحتفظ به يف دفاتر خا�سة. اإن الأدوات املالية املعر�سة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�سيا�سات واإجراءات اإدارة وقيا�ض هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�سم 

اإدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.

فيما يلي التاأثري على بيان الدخل املجمع )كنتيجة ملخاطر اأ�سعار الأ�سهم على ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر والنخفا�ض الإ�سايف يف قيمة 
ال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع والتي تعر�ست لالنخفا�ض يف القيمة( وعلى حقوق امللكية )نتيجة التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع( كما يف 

31 دي�سمرب، ب�سبب التغري بن�سبة 5% يف موؤ�سرات الأ�سهم، مع الحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة: 

التاأثري )األف دينار كويتي(

20162015

حقوق امللكية  �سايف الربححقوق امللكية  �سايف الربح

197179651516اأ�سواق الأوراق املالية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي

960443894    -اأ�سواق اأخرى لالأوراق املالية

ج.4  . خماطر املدفوعات مقدماً

بعـد  اأو  قبـل  ال�سـداد  طلـب  اأو  ال�سـداد  علـى  املقابلـة  والأطـراف  عمالئهـا  قـدوم  ب�سـبب  ماليـة  خ�سـارة  املجموعـة  تتكبـد  اأن  خماطـر  هـي  مقدمـًا  املدفوعـات  خماطـر  اإن 
كمـا  متغـرية  فائـدة  حتمـل  املجموعـة  لـدى  املاليـة  املوجـودات  معظـم  اإن  الفائـدة.  اأ�سـعار  انخفا�ـض  عنـد  الثابتـة  املعـدلت  ذات  وال�سـلف  القرو�ـض  مثـل  املتوقـع  التاريـخ 
مقدمـًا.  للمدفوعـات  بالن�سـبة  جوهريـة  ملخاطـر  تتعر�ـض  ل  املجموعـة  فـاإن  وعليـه  �سـنة  مـن  اأقـل  ا�سـتحقاق  فـرتات  لهـا  فائـدة  حتمـل  التـي  املاليـة  املطلوبـات  معظـم  اأن 

ال�سـنوي. التقريـر  مـن  املخاطـر  اإدارة  ق�سـم  يف  مبينـة  املخاطـر  هـذه  وقيا�ـض  اإدارة  واإجـراءات  و�سيا�سـات  اأهـداف  وكذلـك  املخاطـر  لهـذه  املعر�سـة  املاليـة  الأدوات  اإن 

د( خماطر الت�سغيل

الرقابـة  �سوابـط  تف�سـل  عندمـا  اخلارجيـة.  الأحـداث  اأو  الغ�ـض  اأو  الب�سـري  اخلطـاأ  ب�سـبب  اأو  الأنظمـة  تعطـل  مـن  الناجتـة  اخل�سـارة  خماطـر  هـي  الت�سـغيل  خماطـر  اإن 
ميكـن  ل  املاليـة.  اخل�سـارة  اإلـى  تـوؤدي  اأو  ت�سـريعية  اأو  قانونيـة  اأثـار  لذلـك  ويكـون  بال�سـمعة  خا�سـة  اأ�سـرار  اإلـى  تـوؤدي  اأن  الت�سـغيلية  للمخاطـر  ميكـن  بعملهـا  القيـام  يف 
املجموعـة  ت�سـتطيع  املحتملـة،  للمخاطـر  وال�سـتجابة  املتابعـة  خـالل  ومـن  الرقابـة  اإطـار  خـالل  مـن  ولكـن  الت�سـغيلية  املخاطـر  جميـع  جتنـب  تتوقـع  اأن  للمجموعـة 
بـني  الوعـي  ون�سـر  واملطابقـة  والتفوي�ـض  الأنظمـة  علـى  للدخـول  اإجـراءات  وو�سـع  فعالـة  ب�سـورة  الواجبـات  ف�سـل  الرقابـة  اأدوات  تت�سمـن  املخاطـر.  هـذه  تديـر  اأن 
وقيا�ـض  اإدارة  واإجـراءات  و�سيا�سـات  اأهـداف  وكذلـك  املخاطـر  لهـذه  املعر�سـة  املاليـة  الأدوات  اإن  الداخلـي.  التدقيـق  ا�سـتخدام  ذلـك  يف  مبـا  التقييـم  واإجـراءات  العاملـني 

ال�سـنوي.  التقريـر  مـن  املخاطـر  اإدارة  ق�سـم  يف  بيانهـا  مت  قـد  املخاطـر  هـذه 

لأنظمـة  العامـة  بالإر�سـادات  يتعلـق  فيمـا   1996 نوفمـرب   14 يف  املوؤرخـة  املركـزي  الكويـت  بنـك  لتعليمـات  طبقـًا  الت�سـغيلية  املخاطـر  بـاإدارة  املخاطـر  اإدارة  ق�سـم  يقـوم 
البنـوك.  لـدى  الت�سـغيلية  املخاطـر  ومتابعـة  لإدارة  ال�سـليمة  باملمار�سـات  يتعلـق  فيمـا   2003 دي�سـمرب   13 يف  املوؤرخـة  والتعليمـات  الداخليـة  الرقابـة 
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6. اإدارة راأ�س املال 

واحتفــاظ  خارجًيــا  املفرو�ســة  املــال  راأ�ــض  مبتطلبــات  املجموعــة  التــزام  مــن  التاأكــد  يف  املــال  راأ�ــض  اإدارة  مــن  للمجموعــة  الرئي�ســية  الأهــداف  تتمثــل 
امل�ســاهمون.  عليهــا  يح�ســل  قيمــة  اأعلــى  وحتقيــق  اأعمالهــا  دعــم  بهــدف  وقويــة  جيــدة  راأ�ســمال  مبعــدلت  املجموعــة 

املجموعــة  لــدى  املــال  راأ�ــض  كفايــة  مراقبــة  وتتــم  الأعمــال.  يف  املت�سمنــة  املخاطــر  لتغطيــة  لديهــا  املــال  راأ�ــض  قاعــدة  بن�ســاط  املجموعــة  تراقــب 
ومعــدلت  )قواعــد  امل�سرفيــة  الأعمــال  علــى  بالإ�ســراف  اخلا�ســة  بــازل  جلنــة  قبــل  مــن  املو�سوعــة  والن�ســب  القواعــد  منهــا  تدابــري  عــدة  با�ســتخدام 

املجموعــة.  علــى  الإ�ســراف  يف  املركــزي  الكويــت  بنــك  يطبقهــا  والتــي  الدوليــة(  الت�ســويات  بنــك 

ب،  2/ر  التعميـم  بوا�سـطة  املركـزي  الكويـت  بنـك  عـن  ال�سـادرة   III بـازل  جلنـة  لتعليمـات  طبقـا  املـال  راأ�ـض  كفايـة  ومعـدلت  للمجموعـة  الرقابـي  املـال  راأ�ـض  يحت�سـب 
اأدنـاه:  مبـني  هـو  كمـا   2014 يونيـو   24 بتاريـخ  اأ/2014/336  ب  ر 

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

3,183,7053,169,487التعر�ض املرجح باملخاطر 

429,801412,034راأ�ض املال املطلوب 

راأ�ض املال املتاح 

523,976507,991راأ�ض املال ال�سريحة 1 

523,976507,991    راأ�ض املال العادي من ال�سريحة 1

   -   -    ال�سريحة 1 الإ�سافية

38,47338,230راأ�ض املال ال�سريحة 2

562,449546,221اإجمايل راأ�ض املال

16.03%16.46%معدل كفاية راأ�ض املال العادي من ال�سريحة 1 

16.03%16.46%معدل كفاية راأ�ض املال - ال�سريحة 1 

17.23%17.67%اإجمايل معدل كفاية راأ�ض املال 

يحت�سب معدل الرفع املايل للمجموعة طبًقا للتعميم رقم 2/ب �ض/2014/342 املوؤرخ يف 21 اأكتوبر 2014 كما هو مبني اأدناه:

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

523,976507,991راأ�ض املال ال�سريحة 1 

5,071,6145,031,543اإجمايل التعر�ض للمخاطر

10.10%10.33%معدل الرفع املايل

مت اإدراج الإف�ساحات الإ�سافية املتعلقة بكفاية راأ�ض املال طبًقا للتعميمات املذكورة اأعاله �سمن ق�سم »اإدارة املخاطر« بالتقرير ال�سنوي.
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7. قيا�س القيمة العادلة

الأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

وال�سـلف  والقرو�ـض  املركـزي  الكويـت  بنـك  و�سـندات  الكويـت  دولـة  حكومـة  خزانـة  و�سـندات  البنـوك  لـدى  والأر�سـدة  النقـد  مـن  املاليـة  املوجـودات  تتكـون 
وودائـع  الأخـرى  املاليـة  واملوؤ�س�سـات  للبنـوك  امل�سـتحق  مـن  املاليـة  املطلوبـات  وتتكـون  وامل�سـتقات.  الأخـرى  املوجـودات  وبع�ـض  املاليـة  الأوراق  يف  وال�سـتثمارات 

الأخـرى.  املطلوبـات  وبع�ـض  العمـالء 

ت�سنف القيمة العادلة لالأدوات املالية كما يلي:

اأدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
التقييـم  اأ�سـاليب  اإلـى  بالإ�سافـة  العادلـة  القيمـة  عـن  الف�سـاح  مت  وقـد  وامل�سـتقات.  ماليـة  اوراق  يف  ال�سـتثمارات  مـن  العاملـة  بالقيمـة  املدرجـة  املاليـة  الدوات  تتاألـف 

التـوايل.  علـى   24 و   12 الي�سـاح  �سمـن  وامل�سـتقات  ماليـة  اأوراق  يف  لال�سـتثمارات 

اأدوات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة
واملطلوبـات  املوجـودات  هـذه  اأغلـب  اأن  العتبـار  يف  اأخـذا  الدفرتيـة  قيمتهـا  عـن  ماديـة  ب�سـورة  تختلـف  ل  املطفـاأة  بالتكلفـة  املدرجـة  املاليـة  لـالأدوات  العادلـة  القيمـة  اإن 
مت  وقـد  الف�سـاح.  لأغرا�ـض  فقـط  وت�سـتخدم  ال�سـوق،  يف  الفائـدة  ا�سـعار  حركـة  علـى  بنـاء  مبا�سـرة  ت�سـعريها  اإعـادة  يتـم  او  الأجـل  ق�سـرية  ا�سـتحقاق  فـرتات  ذات 
املدخـالت  اأهـم  هـو  اخل�سـم  معـدل  اأن  العتبـار  يف  اأخـذا  املخ�سومـة  النقديـة  التدفقـات  علـى  بنـاء   3 امل�سـتوى  �سمـن  املاليـة  الدوات  لهـذه  العادلـة  القيمـة  ت�سنيـف 

املقابلـة.   لالأطـراف  الئتمـان  خماطـر  تعك�ـض  التـي 

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

العادلـة.  للقيمـة  الهرمـي  اجلـدول  مـن  الثالـث  امل�سـتوى  �سمـن  ت�سنيفهـا  ومت  امللحوظـة  غـري  ال�سـوق  بيانـات  علـى  بنـاءا  اجلوهريـة  التقييـم  مدخـالت  با�سـتخدام 

دي�سـمرب   31( كويتـي  دينـار   17,285 ليبلـغ   2016 دي�سـمرب   31 يف  كمـا  الدفرتيـة  القيمـة  �سـايف  كان  التكلفـة،  منـوذج  با�سـتخدام  حـر  ملـك  الأر�ـض  قيا�ـض  حالـة  يف 
كويتـي(. دينـار  األـف   18,091  :2015

8. معامالت مع اأطراف ذات عالقة

التـي  وال�سـركات  الأولـى  الدرجـة  مـن  عائالتهـم  واأفـراد  للمجموعـة  العليـا  والإدارة  الإدارة  جمل�ـض  )اأع�سـاء  عالقـة  ذات  الأطـراف  بع�ـض  مـع  متـت  التـي  املعامـالت  مثـل 
اإن  ال�سـنة.  خـالل  للمجموعـة  عمـالء  كانـوا  والذيـن  للمجموعـة(  الزميلـة  وال�سـركة  عليهـا  ملمو�ـض  تاأثـري  ممار�سـة  ي�سـتطيعون  التـي  اأو  لهـا  الرئي�سـيني  املالكـني  ميثلـون 

املجموعـة.  اإدارة  قبـل  مـن  عليهـا  املوافقـة  تتـم  املعامـالت  هـذه  �سـروط 

املدرجـة  الأر�سـدة  اإن  املجموعـة.  قبـل  مـن  لهـم  ممنوحـة  ائتمانيـة  وت�سـهيالت  املجموعـة  لـدى  ودائـع  املذكـورة  عالقـة  ذات  الأطـراف  لـدى  املعتـاد،  العمـال  ال�سـياق  يف 
يلـي: كمـا  هـي  املجمعـة  املاليـة  البيانـات  �سمـن 

املبـلغعدد الأطراف ذات عالقة العدد

2016201520162015
2016

 األف دينار

كويتي

2015
األف دينار

كويتي

اأع�ساء جمل�ض الإدارة

562646,58170,872قرو�ض و�سلف

1312162530,19621,591ودائع العمالء 

112,6122,709   -   -ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

111920   -   -حمفظة مدارة من قبل املجموعة 

3621,55120,655   -   -التزامات ومطلوبات طارئة 
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8. معامالت مع اأطراف ذات عالقة

اإن القرو�ض وال�سلف اإلى اأطراف ذات عالقة  مكفولة بالكامل ب�سمانات.

املبـلغعدد الأطراف ذات عالقة العدد

2016201520162015
2016

 األف دينار

كويتي

2015
 األف دينار

كويتي

الدارة العليا 

363393   -   -1716قرو�ض و�سلف

2317655831,026ودائع العمالء 

117757   -1حمفظة مدارة من قبل املجموعة 

11   -   -11التزامات ومطلوبات طارئة 

ال�سركة الزميلة 

1111245306ودائع العمالء 

 358  :2015( كويتـي  دينـار  الـف   788 و  كويتـي(  دينـار  الـف   2,526  :2015( كويتـي  دينـار  الـف   1,759 مبلـغ  تت�سمـن  الفوائـد  وم�سروفـات  الفوائـد  ايـرادات  اإن 
عالقـة.  ذات  اطـراف  مـع  مبعامـالت  يتعلـق  التـوايل  علـى  كويتـي(  دينـار  الـف 

مكافاأة موظفي الدارة العليا 

فيما يلي مكافاأة موظفي الدارة العليا:

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

3,3482,370رواتب ومزايا اأخرى

219173مزايا ما بعد التوظيف

3,5672,543

9. نقد واأر�ضدة لدى البنوك

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

67,25651,880نقد يف ال�سندوق ويف ح�ساب جاري لدى بنوك اأخرى

147,102156,294اأر�سدة وودائع لدى بنوك مركزية 

280,320223,999ودائع لدى البنوك

494,678432,173

اإن الر�سدة والودائع لدى بنوك مركزية تت�سمن الر�سدة والودائع لدى البنوك املركزية يف دولة الكويت والمارات العربية املتحدة وم�سر.  

10. �ضندات خزانة حكومة دولة الكويت و�ضندات بنك الكويت املركزي  

ال�سـوق  مـن  حيازتهـا  ويتـم  اخلا�ـض،  حل�سـابه  اأو  املاليـة  وزارة  عـن  نيابـة  املركـزي  الكويـت  بنـك  مـن  وت�سـدر  املطفـاأة  بالتكلفـة  مدرجـة  املاليـة  الدوات  هـذه  اإن 
ال�سـتحقاق. حتـى  ثابـت  فائـدة  معـدل  املاليـة  الأدوات  هـذه  حتمـل  املجموعـة.  قبـل  مـن  الرئي�سـي 
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11. قرو�س و�ضلف  

 ال�سرق الو�سط

 و�سمال افريقيا

 األف دينار كويتي

 

 اوروبا

 األف دينار كويتي

 

ا�سيا  والبا�سيفيك

 األف دينار كويتي

 

 باقي دول العامل

 األف دينار كويتي

 

 املجموع

 األف دينار كويتي

2016

2,302,31880,26754,76256,2332,493,580�سركات وبنوك 

535,804-    -    -    535,804افراد

3,029,384

2015

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

509,348-    -    -    509,348افراد

3,047,143

اإن القرو�ض وال�سلف التي مت حتديد انخفا�ض قيمتها على اأ�سا�ض فردي مع احت�ساب خم�س�ض حمدد ذي �سلة، والقيمة العادلة لل�سمان املحتفظ به مو�سحة اأدناه: 

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

83,28374,391جممل القرو�ض وال�سلف

42,32135,718خم�س�ض حمدد خل�سائر الئتمان 

29,46040,758القيمة العادلة لل�سمانات املحتفظ بها 

فيما يلي مطابقة خم�س�ض خ�سائر الئتمان مقابل القرو�ض وال�سلف:

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

212,232153,101كما يف 1 يناير 

6,369-عند حيازة �سركة تابعة )اي�ساح 3(

375(2,847)فروق حتويل عمالت 

(5,850((28,450)�سايف املبالغ امل�سطوبة خالل ال�سنة 

50,25558,237املحمل لل�سنة 

231,190212,232كما يف 31 دي�سمرب 

188,869176,514خم�س�ض عام 

42,32135,718خم�س�ض حمدد 

اإن املبلغ املحمل لل�سنة اأعاله يت�سمن خم�س�ض عام مببلغ 21,488 الف دينار كويتي )2015: 43,993 األف دينار كويتي(. 

املخ�س�ــض  اإجمــايل  اإدراج  ومت  كويتــي(  دينــار  الــف   442  :2015( كويتــي  دينــار  األــف   558 يبلــغ  النقديــة  غــري  الت�ســهيالت  مــن  لل�ســنة  املحمــل  املبلــغ  اإن 
.)16 )اإي�ســاح  الأخــرى  املطلوبــات  �سمــن  كويتــي(  دينــار  الــف   18,384  :2015( كويتــي  دينــار  األــف   17,470 مببلــغ  املتــاح 

يرجــى  الئتمــان،  خماطــر  تخفيــف  وعوامــل  للفئــة،  وفقــا  الئتمــان  وجــودة  الئتمــان،  وتركــز  الئتمــان،  خماطــر  بــاإدارة  املتعلقــة  لالإف�ساحــات  بالن�ســبة 
5-اأ.  رقــم  الي�ســاح  علــى  الطــالع 
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12. ا�ضتثمارات  يف اأوراق مالية

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

7,120   -القيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر

214,821336,689 متاحة للبيع

   -23,084حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق

237,905343,809كما يف 31 دي�سمرب

اليات التقييم 
واملدخالت الرئي�سية 

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع  من خالل الرباح او اخل�سائر 

2016
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

2016
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

امل�ستوى 1: 

1,2134,86013,409    -�سعر ال�سراء املعلن الأ�سهم

اوراق الدين املالية 

20,23263,947    -    -�سعر ال�سراء املعلن - حكومية 

62,974101,304    -    -�سعر ال�سراء املعلن - غري حكومية 

امل�ستوى 2: 

8,35210,041    -    -م�ساعفات ال�سوق الأ�سهم

اوراق الدين املالية 

33,90439,662    -    -�سعر خارجي - حكومية 

40,88542,485    -    -�سعر خارجي - غري حكومية 

5,90720,51133,405    -على ا�سا�ض �سايف قيمة املوجودات �سناديق مدارة 

امل�ستوى 3:

الأ�سهم 
منوذج التدفقات النقدية املخ�سومة/ 

23,10332,436    -    -خ�سم توزيعات الرباح  

-7,120214,821336,689

ال�سلـة  ذات  املخاطـر  متغـريات  يف   %5 بن�سـبة  تغـري  وقـوع  عنـد  مـادي  غـري  يعتـرب  املجمـع  امل�سـاهمني  ملكيـة  حقـوق  بيـان  او  املجمـع  املـايل  املركـز  بيـان  علـى  التاأثـري  اإن 
العادلـة.  للقيمـة  الهرمـي  اجلـدول  مـن   3 و   2 امل�سـتوى  �سمـن  لال�سـتثمارات  العادلـة  القيمـة  لقيا�ـض  امل�سـتخدمة 

مل يتم اإجراء اأي تغيريات مادية يف اأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�ض القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اوراق مالية مقارنة بال�سنة ال�سابقة. 



35

اإن احلركة يف ال�ستثمار يف اوراق مالية �سمن امل�ستوى 3 من اجلدول الهرمي مو�سحة اأدناه: 

2016
األف دينار كويتي

2015
األف دينار كويتي

32,43633,941الر�سيد الفتتاحي 

895 -عند حيازة �سركة تابعة 

942 -امل�سرتيات 

(195((6,690)ال�ستبعاد 

 -383التحويل بني امل�ستويات 

(2,527((1,976)التغري يف القيمة العادلة 

(620((1,050)انخفا�ض القيمة 

23,10332,436

امل�سنفـة  ماليـة  اوراق  يف  لال�سـتثمارات  بالن�سـبة  جوهريـة  مدخـالت  عليهـا  احلفـاظ  ميكـن  التـي  املقـدرة  الربـاح  وتوزيعـات  اخل�سـم  ومعـدلت  النقديـة  التدفقـات  متثـل 
اخل�سـم  معـدلت  انخفا�ـض  او  املقـدرة  الربـاح  توزيعـات  او  النقديـة  التدفقـات  ارتفـاع  اأن  العتبـار  يف  اأخـذا  العادلـة  للقيمـة  الهرمـي  اجلـدول  مـن   3 امل�سـتوى  �سمـن 

ال�سـتثمارات.  لهـذه  العادلـة  القيمـة  ارتفـاع  اإلـى  يـوؤدي  قـد 

13. ا�ضتثمار يف �ضركة زميلة 

وت�سطلـع  الكويـت  يف  موؤ�س�سـة  م�سـعرة  غـري  قاب�سـة  �سـركة  وهـي  ون«(،  )»كريـدت  �ـض.م.ك.  القاب�سـة  ون  كريـدت  �سـركة  يف   %40 بن�سـبة  ملكيـة  بح�سـة  البنـك  يحتفـظ 
التابعـة.  �سـركتها  خـالل  مـن  الآجلـة  بالأق�سـاط  واخلدمـات  الب�سائـع  بيـع  اأ�سا�ـض  علـى  العمـالء  اإلـى  الئتمانيـة  الت�سـهيالت  بتقـدمي 

فيما يلي ملخ�ض للمعلومات املالية: 

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

50,53738,389املوجودات املتداولة

59,68356,818املوجودات غري املتداولة

62,90752,306املطلوبات املتداولة

899714املطلوبات غري املتداولة

46,41442,187حقوق امللكية

14,12311,677الإيرادات 

6,4286,265�سايف الربح
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 14. موجودات غري ملمو�ضة
 ترخي�ض اخلدمات

 امل�سرفية
 األف دينار كويتي

الودائع الرئي�سية
 األف دينار كويتي

 املجموع
 األف دينار كويتي

31,3159,90241,217يف 1 يناير 2016

(722)(722) -الطفاء املحمل لل�سنة 

(22,797)(5,205)(17,592)تعديل حتويل عمالت اجنبية 

13,7233,97517,698�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2016  

30,8599,82740,686عند حيازة �سركة تابعة 

(69((69( -الطفاء املحمل لل�سنة 

456144600تعديل حتويل عمالت اجنبية 

31,3159,90241,217�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2015

ذي  امللمو�ـض  غـري  الأ�سـل  امل�سرفيـة  اخلدمـات  ترخي�ـض  ميثـل  �ـض.م.م..  م�سـر   – الكويتـي  الأهلـي  البنـك  الـى  للمجموعـة  امللمو�سـة  غـري  املوجـودات  تخ�سي�ـض  مت 
م�سـر   - الكويتـي  الأهلـي  للبنـك  ا�سـرتداده  املمكـن  املبلـغ  تقديـر  خـالل  مـن  القيمـة  انخفا�ـض  حتديـد  لغر�ـض  �سـنويا  اختبـاره  ويتـم  املحـدد،  غـري  النتاجـي  العمـر 
يف  اأخـذًا  املعتمـدة،  النقديـة  التدفقـات  توقعـات  اإلـى  ال�سـتخدام  اأثنـاء  للقيمـة  املجموعـة  ح�سـابات  ي�سـتند  ال�سـتخدام.  اثنـاء  القيمـة  احت�سـاب  طريقـة  با�سـتخدام 
 :2015)  %25 بن�سـبة  ال�سرائـب  قبـل  النقديـة  التدفقـات  توقعـات  خ�سـم  مت  وقـد  م�سـر.   – الكويتـي  الأهلـي  للبنـك  ال�سـوق  وو�سـع  م�سـر  يف  ال�سـوق  ظـروف  العتبـار 
املدخـالت  عوامـل  تنويـع  طريـق  عـن  احل�سا�سـية  حتليـل  باإجـراء  كذلـك  املجموعـة  قامـت   .)%3  :2015(  %4.9 بن�سـبة  نهائـي  منـو  معـدل  ا�سـتخدام  مـع   )%18.32

القيمـة.  يف  لالنخفا�ـض  تعر�سـت  قـد  امللمو�سـة  غـري  املوجـودات  اأن  علـى  موؤ�سـرات  توجـد  ل  التحليـل،  هـذا  اإلـى  ا�سـتنادًا   .%3 بن�سـبة 

متثل الودائع الرئي�سية اأ�ساًل غري ملمو�ض ذي عمر حمدد ويتم اإطفاوؤه على ا�سا�ض الق�سط الثابت على مدى العمر النتاجي له وهو 12 �سنة. 

15. موجودات اأخرى

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

23,39724,130فائدة م�ستحقة

19,93616,936اأخرى

43,33341,066

16. مطلوبات اأخرى

2016
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

23,00814,462فائدة م�ستحقة 

14,27117,338م�سروفات م�ستحقة متعلقة باملوظفني 

15,26319,319م�سروفات م�ستحقة ودائنون 

17,47018,384خم�س�سات ت�سهيالت غري نقدية )اإي�ساح 11(

24,31937,632اأخرى 

94,331107,135
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 17. حقوق امللكية 
الواحــد. لل�ســهم  فل�ــض    100 بقيمــة  �ســهم(   1,619,166,234  :2015( �ســهم   1,619,166,234 مــن  بالكامــل  واملدفــوع  وامل�ســدر  بــه  امل�ســرح  املــال  راأ�ــض  يتكــون  اأ.  

 16,077 مببلـغ   %10 بن�سـبة  نقديـة  اأربـاح  توزيعـات  اإ�سـدار  علـى  باملوافقـة   2016 مار�ـض   26 يف  املنعقـد  ال�سـنوية  العموميـة  اجلمعيـة  اجتمـاع  يف  امل�سـاهمون  قـام 
دينـار   20,989 مببلـغ   %13 بن�سـبة  نقديـة  اأربـاح  توزيعـات   :2014 دي�سـمرب   31( لحًقـا  دفعهـا  مت  والتـي   2015 دي�سـمرب   31 يف  املنتهيـة  لل�سـنة  كويتـي  دينـار  األـف 

نقديـة.  اأربـاح  توزيعـات  اأي  ت�سـتحق  ل  اخلزينـة  اأ�سـهم  اإن  كويتـي(. 

ب  اإن الر�سيد يف ح�ساب عالوة اإ�سدار الأ�سهم غري قابل للتوزيع.

الكويـت   موؤ�س�سـة  وح�سـة  الإدارة  جمل�ـض  اأع�سـاء  مكافـاأة  قبـل  البنـك  مب�سـاهمي  اخلا�ـض  ال�سـنة  ربـح  مـن   %10 ن�سـبة  حتويـل  مت  ال�سـركات  قانـون  ملتطلبـات  وفقـًا  ج. 
ي�سـل  عندمـا  ال�سـنوية  التحويـالت  هـذه  باإيقـاف  قـرار  اتخـاذ  للبنـك  يجـوز  القانـوين.  الحتياطـي  اإلـى  والـزكاة  الوطنيـة  العمالـة  دعـم  و�سريبـة  العلمـي  للتقـدم 

املدفـوع. املـال  راأ�ـض  مـن   %50 اإلـى  الحتياطـي 

الأربــاح  فيهــا  ت�ســمح  ل  التــي  ال�ســنوات  يف  املــال  راأ�ــض  مــن   %5 بن�ســبة  اأربــاح  توزيعــات  لدفــع  املطلــوب  باملبلــغ  حمــدد  الحتياطــي  هــذا  توزيــع  اإن 
احلــد. هــذا  بتاأمــني  املرتاكمــة 

هـذا  ويتـم  العـام.  الحتياطـي  اإلـى  �سـنويًا  البنـك  مب�سـاهمي  اخلا�ـض  ال�سـنة  ربـح  مـن   %10 عـن  يقـل  ل  مبلـغ  حتويـل  يتـم  اأن  للبنـك  الأ�سا�سـي  النظـام  يتطلـب  د. 
عـن  يزيـد  ومـا  الحتياطـي  هـذا  اإن  والـزكاة.  الوطنيـة  العمالـة  دعـم  و�سريبـة  العلمـي  للتقـدم  الكويـت  موؤ�س�سـة  وح�سـة  الإدارة  جمل�ـض  اأع�سـاء  مكافـاأة  قبـل  التحويـل 

للتوزيـع.  متـاح  اخلزينـة  ا�سـهم  تكلفـة 

ا�سهم اخلزينة واحتياطي ا�سهم اخلزينة  هـ. 

20162015

12,643,58011,325,473عدد ال�سهم املحتفظ بها 

% 0.70  % 0.78ن�سبة ال�سهم املحتفظ بها 

3,7304,247القيمة ال�سوقية )الف دينار كويتي(

319365املتو�سط املرجح للقيمة ال�سوقية لل�سهم )فل�ض( 

متــاح  غــري  اخلزينــة  اأ�ســهم  لتكلفــة  املكافــئ  املبلــغ  فــاإن  ذلــك،  عــن  ف�ســال  للتوزيــع.  متــاح  غــري  اخلزينــة  ا�ســهم  احتياطــي  ح�ســاب  ر�سيــد  اإن 
للتوزيع من الحتياطي العام خالل فرتة حيازة هذه ال�سهم.  

ويخ�سـع   لل�سـهم(،  فل�ـض   10  :2015 دي�سـمرب   31(  2016 دي�سـمرب   31 يف  املنتهيـة  لل�سـنة  فل�ـض   11 بقيمـة  نقديـة  اأربـاح  توزيعـات  الإدارة  جمل�ـض  اأع�سـاء  اقـرتح  و. 
هذا القرتاح ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.

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

8,299 -8,25049يف 1 يناير 2015

ايرادات )خ�سائر( �ساملة 
476(103((127(706اخرى لل�سنة 

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

(13,467((61((12,969((437(خ�سائر �ساملة اخرى لل�سنة  

(4,692)(164)(13,047)8,519كما يف 31 دي�سمرب 2016
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18. اإيرادات فوائد

2016
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

6,0911,905اأر�سدة لدى البنوك 

20,23212,441اأوراق دين مالية  

153,085112,657قرو�ض و�سلف

179,408127,003

19. م�ضروفات فوائد

2016
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

15,23312,340م�ستحق اإلى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

ودائع عمالء:

6,2622,146- ودائع حتت الطلب

48,72718,124- ودائع حمددة الأجل

70,22232,610

20. �ضايف اإيرادات اأتعاب وعمولت 

2016
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

33,98327,986اإيرادات اأتعاب وعمولت 

(2,758((3,666)م�سروفات اأتعاب وعمولت

30,31725,228

الأمانــة  �ســبيل  علــى  الأن�ســطة  مــن  كويتــي(  دينــار  األــف   1,190  :2015( كويتــي  دينــار  األــف   1,085 مبلــغ  والعمــولت  الأتعــاب  اإيــرادات  تت�سمــن 
عمالئهــا. عــن  نيابــة  فيهــا  بال�ســتثمار  املجموعــة  تقــوم  اأو  مبوجــودات  املجموعــة  فيهــا  حتتفــظ  والتــي 
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21. ال�ضرائب 

2016
األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

310290ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

860807�سريبة دعم العمالة الوطنية 

344323الزكاة 

2,5891,654�سرائب على املواقع الأجنبية 

4,1033,074

22. ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخففة اخلا�ضة مب�ضاهمي البنك 

حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة عن طريق ق�سمة �سايف ربح ال�سنة اخلا�ض مب�ساهمي البنك على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

 20162015

32,47230,360�سايف ربح ال�سنة اخلا�ض مب�ساهمي البنك )األف دينار كويتي(

1,619,166,2341,619,166,234املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم البنك امل�سدرة واملدفوعة  

(8,047,787((12,117,112)ناق�سًا: املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم اخلزينة  

1,607,049,1221,611,118,447املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة

2019ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي البنك )فل�ض(

23. التزامات ومطلوبات طارئة

2016
األف دينار كويتي 

2015
 األف دينار كويتي

29,03622,489قبولت

147,918153,087خطابات اعتماد

960,191755,051�سمانات

1,137,145930,627

بالقيــام  املجموعــة  ُتلــزم  التــي  العموميــة  امليزانيــة  خــارج  للمجموعــة  املاليــة  لــالأدوات  لالإلغــاء  القابلــة  غــري  التعاقديــة  املبالــغ  اأعــاله  الأر�ســدة  متثــل 
مدفوعــة  مبالــغ  تعتــرب  بالكامــل  املبالــغ  اأن  بفر�ــض  ائتمــان،  خماطــر  متثــل  التعاقديــة  املبالــغ  اإن  حمــدد.  اإجــراء  حالــة  يف  العمــالء  عــن  نيابــة  بالدفــع 
ميثــل  ل  الئتمــان  بتقــدمي  لاللتزامــات  التعاقــدي  املبلــغ  اإجمــايل  فــاإن  ذلــك،  ومــع  لــه.  قيمــة  ل  وكاأنــه  يعتــرب  اآخــر  تاأمــني  اأو  �سمــان  اأي  واأن  مقدمــا 
اإن  متويلهــا.  يتــم  اأن  دون  مدتهــا  تنتهــي  اأو  �سالحيتهــا  تنتهــي  قــد  اللتزامــات  هــذه  مــن  كثــريًا  اإن  حيــث  امل�ســتقبلية،  النقديــة  املتطلبــات  بال�ســرورة 

كويتــي(. دينــار  األــف   491,291  :2015( كويتــي  دينــار  األــف   426,814 يبلــغ  املــايل  املركــز  بيــان  بتاريــخ  الئتمــان  مبنــح  اللتزامــات  اإجمــايل 
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24. الأدوات املالية امل�ضتقة

امل�سـتقة  املعامـالت  اإن  الأجنبيـة.  والعمـالت  الفائـدة  اأ�سـعار  يف  للتقلبـات  تعر�سهـا  خماطـر  لإدارة  امل�سـتقة  املاليـة  الأدوات  املعتـاد،  اعمالهـا  �سـياق  يف  املجموعـة،  ت�سـتخدم 
ال�سـوق. وخماطـر  الئتمـان  خماطـر  اإلـى  متفاوتـة  بدرجـات  تـوؤدي 

يف  املقابلـة  الأطـراف  اأحـد  اخفـاق  حالـة  يف  احلاليـة  ال�سـوق  باأ�سـعار  عقـود  ا�سـتبدال  تكلفـة  هـي  بامل�سـتقات  املتعلقـة  الئتمـان  خماطـر  قيا�ـض  يف  املجموعـة  طريقـة 
املجموعـة. �سالـح  يف  تكـون  التـي  لـالأدوات  املوجبـة  العادلـة  القيمـة  علـى  تقت�سـر  وهـي  ال�سـداد  تاريـخ  قبـل  اأو  يف  التعاقديـة  بالتزاماتـه  الوفـاء 

الأن�سـطة،  هـذه  علـى  والرقابـة  املخاطـر  اإدارة  ولأغرا�ـض  العقـد.  قيمـة  علـى  يوؤثـر  ممـا  الأجنبيـة  العمـالت  واأ�سـعار  الفائـدة  اأ�سـعار  تقلبـات  مـن  ال�سـوق  خماطـر  تن�سـاأ 
الإدارة. جمل�ـض  قبـل  مـن  عليهـا  املوافقـة  مت  وحـدود  اإجـراءات  بو�سـع  املجموعـة  قامـت 

املدرجـة  التعاقديـة  القيمـة  اإن  التعاقديـة.  قيمتهـا  اإلـى  بالإ�سافـة  مطلوبـات  اأو  كموجـودات  امل�سـجلة  امل�سـتقة  املاليـة  لـالأدوات  العادلـة  القيمـة  اأدنـاه  اجلـدول  يو�سـح 
التعاقديـة  القيـم  متثـل  امل�سـتقات.  قيمـة  يف  التغـريات  لقيا�ـض  الأ�سا�ـض  ومتثـل  الأ�سا�سـي  املوؤ�سـر  اأو  املرجعـي  ال�سـعر  اأو  للم�سـتقات  املـايل  الأ�سـل  قيمـة  هـي  باملجمـل، 

ال�سـوق. خماطـر  اأو  الئتمـان  ملخاطـر  موؤ�سـرًا  تعطـي  ول  ال�سـنة  نهايـة  يف  القائمـة  املعامـالت  حجـم 

2016
 األف دينار كويتي

2015
 األف دينار كويتي

القيم التعاقديةاملطلوباتاملوجودات القيم التعاقديةاملطلوباتاملوجودات 

م�ستقات حمتفظ بها للتغطية:

تغطيات القيمة العادلة 

241173,9668528987,007مبادلت اأ�سعار الفائدة

م�ستقات حمتفظ بها للمتاجرة:

365,97170341157,683 3321,313عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

7,01988,883-    1,45313,883-    مبادلت اأ�سعار الفائدة

-    -    -    61961913,408خيارات

1,192 3,386 467,2281557,649333,573

مت تقييم جميع عقود امل�ستقات بالقيمة العادلة على اأ�سا�ض املدخالت املعرو�سة يف ال�سوق ويتم ت�سنيفها �سمن امل�ستوى 2.

عقود حتويل عمالت اأجنبية 
الآجلـة  والعقـود  امل�سـتقبل.  يف  حمـدد  وتاريـخ  ب�سـعر  حمـددة  ماليـة  اأداة  حتويـل  اأو  بيـع  اأو  ل�سـراء  تعاقديـة  اتفاقيـات  هـي  الآجلـة  الأجنبيـة  العمـالت  حتويـل  عقـود  اإن 

املجمـل. اأ�سا�ـض  علـى  �سـدادها  ويتـم  املاليـة  الأوراق  �سـوق  غـري  يف  عليهـا  التعامـل  ليتـم  تخ�سي�سهـا  يتـم  عقـود  هـي 

مبادلت 
مـن  ثابتـة  لفـرتة  والفوائـد  الرئي�سـية  املبالـغ  مـن  كاًل  تبـادل  اأو  فائـدة  تبـادل  تت�سمـن  اأن  وميكـن  طرفـني  بـني  تعاقديـة  اتفاقيـات  هـي  الفائـدة  اأ�سـعار  مبـادلت  اإن 

التعاقديـة. ال�سـروط  اإلـى  ا�سـتنادًا  الوقـت 

خيارات
اأو  ثابـت  م�سـتقبلي  تاريـخ  يف  اإمـا  ثابـت  ب�سـعر  ماليـة  لأداة  حمـدد  مبلـغ  بيـع  اأو  ب�سـراء  اإمـا  للم�سـرتي  اللتـزام،  ولي�ـض  احلـق،  تنقـل  تعاقديـة  اتفاقيـات  هـي  اخليـارات 

حمـددة. فـرتة  خـالل  وقـت  اأي  يف 
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