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تقرير جمل�س الإدارة
بيان الدخل

خالل عام  ،2017حققت جمموعة البنك الأهلي الكويتي �أرباحا �صافية بلغت  35.7مليون دينارا كويتيا ،وبلغت ربحية ال�سهم  22فل�سا وو�صل العائد على
متو�سط حقوق امل�ساهمني  %6.3باملقارنة مع عام  .2016كما زادت الأرباح ال�صافية بن�سبة  %9.8نتيجة منو الإيرادات الت�شغيلية.

كما ارتفع �صايف �إيرادات الفوائد للمجموعة لي�صل �إلى  112.4مليون دينارا كويتيا ،ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى اخلطة الإ�سرتاتيجية والإدارة
الفعالة لأ�سعار الفائدة ،و�إلى �أداء البنك الأهلي الكويتي يف الكويت ومنو �أعمال البنك الأهلي الكويتي – م�صر ب�شكل خا�ص .وارتفعت الإيرادات من غري
الفوائد لت�صل �إلى  44.6مليون دك حمققة زيادة بن�سبة  %16.4باملقارنة مع عام  2016ب�سبب ارتفاع �إيرادات اال�ستثمار .وو�صل �إجمايل الإيرادات
الت�شغيلية �إلى  157مليون دك حمققا منوا بن�سبة  %6.4باملقارنة مع .2016
�أما امل�صاريف الت�شغيلية فقد و�صلت �إلى  59.2مليون دك بزيادة بلغت ن�سبتها  ،%1.9يف حني حت�سن معدل التكلفة �إلى الدخل لي�صل �إلى %37.7

باملقارنة مع  %39.4يف عام  ،2016وذلك ب�سبب رفع الكفاءة وال�سيطرة على التكلفة بالإ�ضافة �إلى الأثر الإيجابي لتخفي�ض قيمة اجلنيه امل�صري.
وخالل العام جنحت املجموعة يف ا�ستبدال �أجهزة ومعدات احلا�سب الآيل ب�شكل كامل �ضمن خطة تغيري نظام احلا�سب الآيل امل�صريف الأ�سا�سي وما
رافقه من تغيري وا�ستحداث برامج جديدة خلدمة العمالء ب�شكل �أف�ضل.
وخالل العام مت �أخذ خم�ص�صات مببلغ  57.9مليون دك ومن �ضمنها خم�ص�صات احرتازية متا�شيا مع نهج املجموعة املتحفظ ملواجهة �أي حاالت تدهور
حمتملة ب�سبب ظروف ال�سوق ال�صعبة ول�ضمان حت�صني املجموعة �إذا ا�ستمرت حالة عدم اال�ستقرار يف ال�سوق.
وب�شكل عام فقد حققت املجموعة نتائج مالية جيدة مع منو كبري يف الإيرادات الت�شغيلية الأ�سا�سية التي تنوعت ما بني قطاعات الأعمال والقطاعات
اجلغرافية الأخرى.
املركز املايل:
بلغ �إجمايل موجودات املجموعة على امل�ستوى املجمع  4.4مليار دك حمققا منوا بن�سبة  %1.8باملقارنة مع عام  ،2016كما زاد �صايف القرو�ض وال�سلف
مببلغ  46مليون دك لي�صل �إلى م�ستوى  3.07مليار دك .وا�ستمرت املجموعة يف الرتكيز على املحافظة على اجلودة النوعية للمحفظة االئتمانية ،ومت
تخفي�ض معدل القرو�ض غري املنتظمة ب�شكل كبري لي�صل �إلى ن�سبة � .%1.67أما ودائع العمالء فقد زادت مببلغ  39مليون دك باملقارنة مع  2016لت�صل
�إلى  2.9مليار دك يف عام  .2017وقد جنحت املجموعة يف تنويع م�صادر متويلها من خالل �إ�صدار �سندات دين من الفئة املمتازة مببلغ  500مليون دوالر
�أمريكي بفرتة ا�ستحقاق متتد �إلى � 5سنوات ،بال�شكل الذي يوفر م�صدر متويل م�ستقر وطويل الأجل.
هذا ،وقد التزمت املجموعة بكافة املعدالت الرقابية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل العام.
التوزيع املقرتح:
�أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مبلغ  19.3مليون دك من الأرباح على امل�ساهمني والذي ميثل  12فل�سا لكل �سهم ،وتخ�ضع هذه التو�صية ملوافقة اجلمعية
العامة للبنك.

طالل حممد ر�ضا بهبهاين
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الر�أي
ً
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة للبنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع«( .البنك») و�شركاته التابعة (ي�شار �إليها معا بـ «املجموعة») ،والتي تتكون من بيان
املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2017وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية
بذلك التاريخ والإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة ،مبا يف ذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
يف ر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف  31دي�سمرب 2017

وعن �أدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

�أ�سا�س الر�أي
ً
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�س�ؤولياتنا طب ًقا لتلك املعايري مو�ضحة مبزيد من التفا�صيل يف تقريرنا يف ق�سم «م�س�ؤوليات
مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة» .ونحن م�ستقلون عن املجموعة وفق ًا مليثاق الأخالقيات املهنية للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن
املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني .وقد قمنا بالوفاء مب�س�ؤولياتنا الأخالقية وفق ًا مليثاق املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية
للمحا�سبني .و�إننا نعتقد �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.
�أمور التدقيق الرئي�سية
�إن �أمور التدقيق الرئي�سية ،يف حكمنا املهني ،هي تلك الأمور التي كانت الأكرث �أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية .ومت عر�ض
هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل و�إبداء ر�أينا حولها دون �إبداء ر�أي منف�صل حول هذه الأمور .فيما يلي تفا�صيل �أمور التدقيق
الرئي�سية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل �أمر من هذه الأمور يف �إطار تدقيقنا له.

�أ) انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف
�إن انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف يعترب من جوانب التقييم التي تت�صف ب�أنها تقديرية بدرجة كبرية وذلك نتيجة مل�ستوى الأحكام التي تتخذها
الإدارة يف حتديد املخ�ص�صات التي تعتمد على خماطر االئتمان ذات ال�صلة .وتت�ضمن بع�ض الأحكام التي تتخذها الإدارة يف املحا�سبة عن انخفا�ض
قيمة القرو�ض وال�سلف حتديد �أحداث انخفا�ض القيمة وتقييم ال�ضمان وحتديد نوعية العمالء املتعرثين والتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من
القرو�ض وال�سلف.
نظ ًرا لأهمية القرو�ض وال�سلف وما يرتبط بذلك من االحتمالية يف التقديرات ،ف�إن هذه املخاطر تعترب من �أمور التدقيق الرئي�سية .مت عر�ض �أ�سا�س
�سيا�سة احت�ساب خم�ص�صات انخفا�ض القيمة يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات املتعلقة بها يف الإي�ضاحني  4و  10حول البيانات املالية املجمعة.
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم �أدوات الرقابة على �إجراءات منح وت�سجيل ومتابعة القرو�ض وال�سلف واحت�ساب خم�ص�صات انخفا�ض
القيمة للت�أكيد على فعالية ت�شغيل �أدوات الرقابة الرئي�سية املطبقة والتي حتدد القرو�ض وال�سلف التي تعر�ضت النخفا�ض القيمة واملخ�ص�صات
املطلوب احت�سابها مقابلها.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إلى ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
�أمور التدقيق الرئي�سية (تتمة)
�أ) انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف(تتمة)
بالإ�ضافة �إلى اختبار �أدوات الرقابة الرئي�سية ،قمنا باختيار عينة من �أر�صدة القرو�ض وال�سلف القائمة كما يف تاريخ البيانات املالية ،وقمنا
بتقييم �سمات حتديد حدوث انخفا�ض يف القيمة وبالتايل حتديد ما �إذا كان هذا احلدث يتطلب احت�ساب خم�ص�ص النخفا�ض القيمة .بالن�سبة
للعينات التي مت اختيارها ،حتققنا �أي�ض ًا مما �إذا كانت الإدارة قد قامت بتحديد كافة �أحداث انخفا�ض القيمة التي قمنا بتحديدها .كما ت�ضمنت
العينات التي قمنا باختيارها القرو�ض وال�سلف منخف�ضة القيمة حيث قمنا بتقييم توقعات الإدارة للتدفقات النقدية وتقييم ال�ضمانات وتقديرات
اال�سرتداد يف حالة التعرث وامل�صادر الأخرى لل�سداد .بالن�سبة لعينات القرو�ض وال�سلف غري منخف�ضة القيمة التي قمنا باختيارها ،قمنا ب�إجراء
تقييم ملا �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شرات على خماطر التعرث.
ب) تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع واالنخفا�ض يف قيمتها
تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب�صورة رئي�سية من اال�ستثمارات يف �أوراق الدين واال�ستثمارات يف الأ�سهم .تعترب اال�ستثمارات املتاحة للبيع املقا�سة
وف ًقا للقيمة العادلة جوهرية للبيانات املالية املجمعة للمجموعة .يتم �إجراء التقييم من قبل الإدارة با�ستخدام اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:
• ميثل امل�ستوى  1التقييمات على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق املعلنة (غري املعدلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات مماثلة؛
• ميثل امل�ستوى  2التقييمات على �أ�سا�س �أ�ساليب تقييم يكون فيها �أقل م�ستوى من املدخالت ذي الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة ملحوظاً
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر؛
• ميثل امل�ستوى  3التقييمات على �أ�سا�س �أ�ساليب
بالن�سبة للم�ستوى  2وامل�ستوى  ،3تخ�ضع القيمة العادلة لعدم ت�أكد من التقديرات حيث يتم تطبيق �أحكام جوهرية من قبل الإدارة يف حتديد القيمة
العادلة .ومن بني الأمثلة على االفرتا�ضات املطبقة من قبل الإدارة م�ضاعفات الت�سعري املتاحة من �شركات مماثلة والتنب�ؤ بالتدفقات النقدية
ومعدالت اخل�صم ذات ال�صلة وتوزيعات الأرباح املقدرة املمكن االحتفاظ بها .ونظ ًرا لعدم الت�أكد من التقديرات يف هذا ال�ش�أن ،يعترب هذا
الأمر �أحد �أمور التدقيق الرئي�سية .مت عر�ض �سيا�سات املجموعة حول تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع واالنخفا�ض يف قيمتها �ضمن ال�سيا�سات
املحا�سبية والإي�ضاح  11حول البيانات املالية املجمعة.
كجزء من �إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بالتقييمات �ضمن امل�ستوى  2وامل�ستوى  ،3قمنا بتقييم مدى مالءمة النماذج امل�ستخدمة
من قبل الإدارة ومدى �إمكانية االعتماد 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 �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات يف �أوراق
ً
انخفا�ضا كب ًريا �أو متوا�ص ًال يف القيمة .وقمنا
الدين وما �إذا كانت القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم دون تكلفتها وما �إذا كان ذلك ميثل
� ً
أي�ضا بتقييم �إلى �أي مدى مت عر�ض االفرتا�ضات الرئي�سية و�أوجه عدم الت�أكد ذات ال�صلة ب�صورة مالئمة يف �إف�صاح احل�سا�سية �ضمن الإي�ضاح
 11حول البيانات املالية املجمعة.
ج) تكنولوجيا املعلومات اجلوهرية – التحويل �إلى النظام امل�صريف الأ�سا�سي اجلديد
خالل ال�سنة ،قام البنك بالتحويل �إلى نظام م�صريف �أ�سا�سي جديد .وقد ركزنا على ذلك التحويل نتيجة للمخاطر املتمثلة يف الأخطاء وت�أثري
تلك الأخطاء على املحا�سبة املالية وعملية �إعداد البيانات املالية للبنك .ونظر ًا لأهمية احلدث والت�أثري املحتمل على عملية �إعداد البيانات املالية
للبنك ،ف�إن هذا الأمر يعترب �أحد �أمور التدقيق الرئي�سية.
يف هذا ال�سياق ،ا�ستعنا مبتخ�ص�صني يف جمال تكنولوجيا املعلومات وقمنا بتقييم ،من بني �أمور �أخرى ،جودة �أدوات الرقابة املطبقة من خالل
تنفيذ النظام امل�صريف الأ�سا�سي اجلديد والذي ي�شمل دقة اختبار قبول امل�ستخدم الذي يتم �إجرا�ؤه من قبل م�ستخدمي النظام وتوزيع املهام
وتو�ضيح �أدوات الرقابة يف التطبيق التلقائي ذي ال�صلة .كما قمنا ب�إجراء اختبار جوهري لتحويل بيانات دفرت الأ�ستاذ العام بعد التحول من
تنفيذ النظام امل�صريف الأ�سا�سي ال�سابق �إلى النظام امل�صريف الأ�سا�سي اجلديد ل�ضمان كفاءته ودقته ،مبا يف ذلك مراجعة عمليات التوافق بني
النظامني الذين مت تنفيذهما من قبل الإدارة.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إلى ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
معلومات �أخرى
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن هذه املعلومات الأخرى .يتكون ق�سم «املعلومات الأخرى» من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة ،2017
بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات حولها .لقد ح�صلنا على تقرير جمل�س �إدارة البنك ،قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات،
ونتوقع احل�صول على باقي �أق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة  2017بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات.
�إن ر�أينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات الأخرى ومل ولن نعرب عن �أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي االطالع على املعلومات الأخرى املبينة �أعاله وحتديد ما �إذا كانت غري متوافقة ب�صورة
مادية مع البيانات املالية املجمعة �أو ح�سبما و�صل �إليه علمنا �أثناء التدقيق �أو وجود �أي �أخطاء مادية ب�ش�أنها .و�إذا ما تو�صلنا �إلى وجود �أي �أخطاء مادية
يف هذه املعلومات الأخرى ،ا�ستناد ًا �إلى الأعمال التي قمنا بها على املعلومات الأخرى والتي ح�صلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات ،ف�إنه يتعني
علينا �إدراج تلك الوقائع يف تقريرنا .لي�س لدينا ما ي�ستوجب �إدراجه يف تقريرنا فيما يتعلق بهذا ال�ش�أن.
م�س�ؤوليات الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
ً
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت
وعن �أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
عند �إعداد البيانات املالية املجمعة ،تتحمل الإدارة م�س�ؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة �أعمالها على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية مع الإف�صاح،
متى كان ذلك منا�سب ًا ،عن الأمور املتعلقة ب�أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية وتطبيق مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تعتزم الإدارة ت�صفية املجموعة �أو وقف
�أعمالها �أو يف حالة عدم توفر �أي بديل واقعي �سوى اتخاذ هذا الإجراء.
يتحمل امل�س�ؤولني عن احلوكمة م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية �إعداد البيانات املالية للمجموعة.
م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
�إن هدفنا هو احل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،و�إ�صدار
تقرير مراقبي احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا� .إن التو�صل �إلى ت�أكيد معقول ميثل درجة عالية من الت�أكيد �إال �أنه ال ي�ضمن �أن عملية التدقيق وفق ًا ملعايري
التدقيق الدولية �سوف تنتهي دائ ًما باكت�شاف الأخطاء املادية يف حال وجودها .وقد تن�ش�أ الأخطاء املادية عن الغ�ش �أو اخلط�أ وتعترب مادية �إذا كان من
املتوقع ب�صورة معقولة �أن ت�ؤثر ب�صورة فردية �أو جممعة على القرارات االقت�صادية للم�ستخدمني والتي يتم اتخاذها على �أ�سا�س هذه البيانات املالية
املجمعة.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إلى ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع( .تتمة)
م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أحكاما مهني ًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل �أعمال التدقيق .كما قمنا مبا يلي:
كجزء من التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية ،اتخذنا � ً
• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ وو�ضع وتنفيذ �إجراءات التدقيق املالئمة
لتلك املخاطر ،وكذلك احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أينا� .إن خماطر عدم اكت�شاف خط�أ مادي ناجت
عن الغ�ش تفوق خماطر عدم اكت�شاف ذلك الناجت عن اخلط�أ؛ حيث �إن الغ�ش قد يت�ضمن التواط�ؤ �أو التزوير �أو الإهمال املتعمد �أو الت�ضليل �أو جتاوز
الرقابة الداخلية.
• فهم �أدوات الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بعملية التدقيق لو�ضع �إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن لي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية �أدوات
الرقابة الداخلية لدى املجموعة.
• تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإف�صاحات ذات ال�صلة املقدمة من قبل الإدارة.
• التو�صل �إلى مدى مالئمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي والقيام ،ا�ستناد ًا �إلى �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها ،بتحديد ما
�إذا كان هناك عدم ت�أكد مادي متعلق بالأحداث �أو الظروف والذي ميكن �أن يثري �ش ًكا جوهري ًا حول قدرة املجموعة على متابعة �أعمالها على �أ�سا�س
مبد�أ اال�ستمرارية .ويف حالة التو�صل �إلى وجود عدم ت�أكد مادي ،يجب علينا �أن ن�أخذ بعني االعتبار ،يف تقرير مراقبي احل�سابات ،الإف�صاحات
ذات ال�صلة يف البيانات املالية املجمعة �أو تعديل ر�أينا يف حالة عدم مالئمة الإف�صاحات .ت�ستند نتائج تدقيقنا �إلى �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها
حتى تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات .على الرغم من ذلك ،قد تت�سبب الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية يف توقف املجموعة عن متابعة �أعمالها على
�أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
• تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املت�ضمنة فيها مبا يف ذلك الإف�صاحات وتقييم ما �إذا كانت البيانات املالية
املجمعة تعرب عن املعامالت الأ�سا�سية والأحداث ذات ال�صلة ب�أ�سلوب يحقق العر�ض العادل.
• احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول املعلومات املالية لل�شركات �أو الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء ر�أي حول البيانات املالية
املجمعة .ونحن م�س�ؤولون عن �إبداء التوجيهات والإ�شراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل امل�س�ؤولية كامل ًة عن ر�أي التدقيق.
�إننا نتوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة حول عدة �أمور من بينها النطاق املخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا يف ذلك �أي �أوجه
ق�صور جوهرية يف �أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها �أثناء �أعمال التدقيق.
أي�ضا امل�س�ؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة فيما يخت�ص باال�ستقاللية ،ونبلغهم � ً
نزود � ً
أي�ضا بكافة العالقات
والأمور الأخرى التي نرى ب�صورة معقولة �أنها من املحتمل �أن ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�ضافة �إلى التدابري ذات ال�صلة ،متى كان ذلك منا�سباً.
ومن خالل الأمور التي يتم �إبالغ امل�س�ؤولني عن احلوكمة بها ،نحدد تلك الأمور التي ت�شكل الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�سنة
احلالية ،ولذلك تعترب هي �أمور التدقيق الرئي�سية� .إننا نف�صح عن هذه الأمور يف تقرير مراقبي احل�سابات اخلا�ص بنا ما مل مينع القانون �أو اللوائح
الإف�صاح العلني عن هذه الأمور �أو ،يف �أحوال نادرة جد ًا ،عندما نتو�صل �إلى �أن �أمرا ما يجب عدم الإف�صاح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�شكل معقول
�أن النتائج العك�سية املرتتبة على هذا الإف�صاح تتجاوز املكا�سب العامة له.
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إلى ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يف ر�أينا �أي�ض ًا �أن البنك يحتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة البنك فيما يتعلق
بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر ،و�أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض
التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال
والتعليمات ب�ش�أن معدل الرفع املايل والتي ين�ص عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم  /2رب ،ر ب �أ 2014/336 /امل�ؤرخ  24يونيو  2014ورقم /2
ر ب  2014/342/امل�ؤرخ � 21أكتوبر  2014على التوايل ،وقانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  ،2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت
الالحقة لها ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك والتعديالت الالحقة لهما ،و�أنه قد �أجري اجلرد وفق ًا للأ�صول املرعية .ح�سبما و�صل �إليه علمنا
واعتقادنا مل تقع خمالفات للتعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال والتعليمات ب�ش�أن معدل الرفع املايل والتي ين�ص عليها
تعميما بنك الكويت املركزي رقم  / 2رب ،ر ب �أ  2014 / 336 /امل�ؤرخ  24يونيو  2014ورقم  / 2ر ب  2014 / 342 /امل�ؤرخ � 21أكتوبر  2014على
التوايل ،ولقانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  ،2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها� ،أو لعقد الت�أ�سي�س وللنظام الأ�سا�سي
للبنك والتعديالت الالحقة لهما ،خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2017على وجه قد يكون له ت�أثري ًا مادي ًا على ن�شاط البنك �أو مركزه املايل.
نبني �أي�ض ًا �أنه خالل تدقيقنا مل يرد �إلى علمنا وجود �أية خمالفات لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968والتعديالت الالحقة له يف �ش�أن النقد وبنك
الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية والتعليمات املتعلقة به خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2017على وجه قد يكون له ت�أثري ًا مادي ًا على ن�شاط
البنك �أو مركزه املايل.

وليد عبداهلل الع�صيمي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  68فئة أ�
من العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو يف �إرن�ست ويونغ
 16يناير 2018

الكويت
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طالل يو�سف املزيني
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  209فئة أ�
ديلويت وتو�ش  -الوزان و�شركاه

بيان املركز املايل املجمع
كما يف  31دي�سمرب 2017
�إي�ضاحات

2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

8

495,519

494,678

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

9

344,590

223,142

�سندات بنك الكويت املركزي

9

125,595

173,715

3,075,065

3,029,384

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

11

182,545

237,905

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

12

19,556

18,263

53,675

46,695

موجودات غري ملمو�سة

13

17,294

17,698

موجودات �أخرى

14

47,887

43,333

4,361,726

4,284,813

قرو�ض و�سلف

4,10

مباين ومعدات

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
امل�ستحق �إلى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

596,444

734,771

ودائع العمالء

2,939,349

2,899,908

�أوراق متو�سطة الأجل

15

149,712

مطلوبات �أخرى

16

103,482

94,331

3,788,987

3,729,010

�إجمايل املطلوبات

-

حقوق امللكية
ر�أ�س املال

17

161,917

161,917

عالوة �إ�صدار �أ�سهم

17

108,897

108,897

�أ�سهم خزينة

17

)(5,053

)(4,958

احتياطيات

17

306,249

289,301

حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي البنك

572,010

555,157

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

729

646

�إجمايل حقوق امللكية

572,739

555,803

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

4,361,726

4,284,813

طالل حممد ر�ضا بهبهاين
رئي�س جمل�س الإدارة
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  24ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

مي�شال العقاد
الرئي�س التنفيذي
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بيان الدخل املجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017
�إي�ضـاحات

2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�إيرادات فوائد

18

188,965

179,408

م�صروفات فوائد

19

)(76,533

)(70,222

112,432

109,186

29,047

30,317

�صايف �أرباح حتويل عمالت �أجنبية

4,625

3,970

�صايف �أرباح (خ�سائر) ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

4,943

)(2,549

�إيرادات توزيعات �أرباح

1,999

2,162

ح�صة يف نتائج �شركة زميلة

2,173

2,571

�إيرادات ت�شغيل �أخرى

1,773

1,860

�إيرادات الت�شغيل

156,992

147,517

م�صروفات موظفني

)(34,161

)(34,236

م�صروفات ت�شغيل �أخرى

)(21,182

)(19,435

ا�ستهالك و�إطفاء

)(3,835

)(4,417

م�صروفات الت�شغيل

)(59,178

)(58,088

ربح الت�شغيل لل�سنة

97,814

89,429

)(57,522

)(50,813

انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

)(431

)(1,626

ربح ال�سنة قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

39,861

36,990

)(3,616

)(4,103

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

)(495

)(375

�صايف ربح ال�سنة

35,750

32,512

�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات �أتعاب وعموالت

خم�ص�ص ت�سهيالت ائتمانية

ال�ضرائب

20

10

21

اخلا�ص بــ:
م�ساهمي البنك

35,661

32,472

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

89

40

35,750

32,512

 22فل�س

 20فل�س

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مب�ساهمي البنك

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  24ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل ال�شامل املجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017

		

2017

�صايف ربح ال�سنة

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

35,750

32,512

خ�سائر �شاملة �أخرى

بنود يتم �أو �سوف يتم �إعادة ت�صنيفها الحق ًا �إلى بيان الدخل املجمع:
حتويل عمالت �أجنبية:
�صايف فروق حتويل عمالت �أجنبية ناجتة من حتويل عمليات �أجنبية

)(876

)(13,154

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�إعادة �إدراج �صايف (الربح)  /اخل�سارة من البيع يف بيان الدخل

)(4,830

2,517

�إعادة �إدراج انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل

431

1,626

ت�أثري التغريات يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع

5,027

)(7,093

628

)(2,950

)(248

)(16,104

بنود لن يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى بيان الدخل املجمع:
�إعادة قيا�س التزام مزايا حمدد

)(115

)(63

�إعادة تقييم �أر�ض ملك حر

)(685

)(436

)(800

)(499

�إجمايل اخل�سائر ال�شاملة الأخرى لل�سنة

)(1,048

)(16,603

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

34,702

15,909

اخلا�ص بـ:
م�ساهمي البنك

34,619

16,058

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

83

)(149

34,702

15,909

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  24ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اخلا�ص مب�ساهمي البنك
الإحتياطيات
احتياطي
�إجباري
�ألف دينار
كويتي

ر�أ�س املال
�ألف دينار
كويتي

احتياطي
عـ ــام
�ألف دينار
كويتي

10

التغريات
املرتاكمة
يف القيمة
العادلة
�ألف دينار
كويتي

�أ�سهم
عالوة �إ�صدار خزينة
(�إي�ضاح )17
�أ�سهم
�ألف دينار �ألف دينار
كويتي
كويتي

احتياطيات
احتياطي
�أ�سهم خزينة �أخرى
(�إي�ضاح �( )17إي�ضاح )17
�ألف دينار
�ألف دينار
كويتي
كويتي

�أرباح مرحلة
�ألف دينار
كويتي

جمموع
احل�ص�ص
غري امل�سيطرة حقوق امللكية
�ألف دينار
�ألف دينار
كويتي
كويتي

�إجمايل
االحتياطيات االجمايل
�ألف دينار
�ألف دينار
كويتي
كويتي

يف  1يناير 2017
71,251

161,917

70,804

108,897

)(4,958

8,065

)(4,692

�صايف ربح ال�سنة

9,991

-

133,882

-

289,301

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

555,157

-

-

646

-

-

555,803

-

-

35,661

-

35,661

-

35,661

-

89

)(1,667

35,750

625

35,661
-

-

)(1,042

-

)(1,042

-

)(6

-

)(1,048

-

34,619

-

34,619

-

83

)(1,667

34,702

)(17,671

-

-

572,739

-

)(17,671

)(17,671

-

)(17,671

-

-

)(95

)(7,562
144,310

)(95

306,249

572,010

729

)(95

-

3,781

-

3,781

-

حتويل الى االحتياطيات
-

-

75,032

-

74,585

8,065

)(6,359

10,616

-

-

-

كما يف  31دي�سمرب 2017

-

-

161,917

)(5,053

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  24ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

108,897

(خ�سائر) � /إيرادات �شاملة
�أخرى لل�سنة
�إجمايل (اخل�سائر)  /الإيرادات
ال�شاملة لل�سنة
توزيعات ارباح مدفوعة
(�إي�ضاح � 17أ)
�أ�سهم خزينة م�شرتاه
(�إي�ضاح  17هـ)
625

			

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017

اخلا�ص مب�ساهمي البنك

احتياطي
�إجباري
�ألف دينار
كويتي

�أ�سهم
خزينة
عالوة
�إ�صدار �أ�سهم (�إي�ضاح )17
�ألف دينار
�ألف دينار
كويتي
كويتي

ر�أ�س املال
�ألف دينار
كويتي

			
احتياطي
عـ ــام
�ألف دينار
كويتي

يف  1يناير 2016

الإحتياطيات
احتياطيات
احتياطي
�أ�سهم خزينة �أخرى
(�إي�ضاح �( )17إي�ضاح )17
�ألف دينار
�ألف دينار
كويتي
كويتي

161,917

التغريات
املرتاكمة
يف القيمة
العادلة �ألف
ديناركويتي

108,897

�أرباح مرحلة
�ألف دينار
كويتي

67,815

�إجمايل
االحتياطيات االجمايل
�ألف دينار
�ألف دينار
كويتي
كويتي

67,368

جمموع
احل�ص�ص
غري امل�سيطرة حقوق امللكية
�ألف دينار
�ألف دينار
كويتي
كويتي

8,065

�صايف ربح ال�سنة

)(4,528

8,775

-

12,938

-

124,353

-

289,314

-

555,600

-

خ�سائر �شاملة �أخرى لل�سنة

859

-

-

556,459

-

-

-

-

32,472

-

�إجمايل (اخل�سائر)  /الإيرادات
ال�شاملة لل�سنة

توزيعات ارباح مدفوعة
(�إي�ضاح � 17أ)

�أ�سهم خزينة م�شرتاه
(�إي�ضاح  17هـ)

32,472

-

-

-

-

32,472

-

-

-

-

40

)(13,467

)(430

32,512

)(2,947

-

-

-

-

)(16,414

-

)(16,414

)(13,467
-

)(189

)(2,947
-

)(16,603

32,472
)(16,077
-

3,436
-

حتويل الى االحتياطيات
-

-

-

-

-

-

)(6,872
6

3,436

16,058
)(16,077
-

16,058
)(16,077
)(430
-

)(149
-

15,909
)(16,077
)(430
-

6

حيازة ح�ص�ص غري م�سيطرة
6

-

)(64

-

)(58

-

كما يف  31دي�سمرب 2016

161,917

71,251

70,804

133,882

8,065

289,301

)(4,692

555,157

9,991

646

11

555,803

108,897

)(4,958

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  24ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2017

بيان التدفقات النقديـة املجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017
2017

�ألف دينار كويتي

�أن�شــطة الت�شغيل
�صايف ربح ال�سنة قبل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة وال�ضرائب
تعديالت لـ:
�صايف (ربح)  /خ�سارة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح
ح�صة يف نتائج �شركة زميلة
ا�ستهالك واطفاء
خم�ص�صات ت�سهيالت ائتمانية
انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل
التغيريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل
ودائع لدى البنـوك
�سندات خزانة حكومة دولة الكويت
�سندات بنك الكويت املركزي
قرو�ض و�سلف
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
موجودات �أخرى
م�سـتحق �إلى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمـالء
مطلوبات �أخرى
�ضرائب مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات ارباح م�ستلمة من ا�ستثمار يف �شركة زميلة
�شراء مباين ومعـدات
�إيرادات توزيعات �أرباح م�ستلمة
حيازة ح�ص�ص غري م�سيطرة
�صايف التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شـطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل

متح�صالت من �إ�صدار �أوراق متو�سطة الأجل

توزيعات �أرباح مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزينة
�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف ) �أن�شـطة التمويل
فروق حتويل عمالت �أجنبية
�صايف النق�ص يف النقـد والنقد املعادل
النقـد والنقد املعادل يف  1ينايـر
النقـد والنقد املعادل يف  31دي�سـمرب
يتكون النقد والنقد املعادل من:
نقد يف ال�صندوق ويف احل�ساب اجلاري لدى بنوك �أخرى
يوما)
ثالثون
مدتها
تتجاوز
ال
أ�صلية
�
�أر�صدة وودائع لدى بنوك مركزية (ذات فرتة ا�ستحقاق
ً
يوما)
ودائع لدى البنوك (ذات فرتة ا�ستحقاق �أ�صلية ال تتجاوز مدتها ثالثون ً

2016

�ألف دينار كويتي

39,861

36,990

)(4,830

2,517

)(1,999

)(2,162

)(2,173

)(2,571

3,835

4,417

57,522

50,813

431

1,626

92,647

91,630

)(17,530

)(73,302

)(121,448

)(18,896

48,120

5,998

)(103,972

)(144,327

)(95

7,120

)(4,371

)(6,267

)(138,212

)(438,886

40,132

601,768

9,155

7,623

)(3,886

)(3,919

)(199,460

28,542

)(126,216

)(142,164

186,345

161,636

880

881

)(11,162

)(7,445

1,999

2,162
-

51,846

)(58
15,012

149,712

-

)(17,671

)(16,077

)(95

)(430

131,946

)(16,507

)(927

)(33,988

)(16,595

)(6,941

337,030

343,971

320,435

337,030

45,482

67,256

203,036

136,955

71,917

132,819

320,435

337,030

بلغت الفوائد امل�ستلمة � 185,018ألف دينار كويتي (� 180,148 :2016ألف دينار كويتي) وبلغت الفوائد املدفوعة � 71,179ألف دينار كويتي (� 61,708 :2016ألف
دينار كويتي).
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�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  24ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
 .1الت�أ�سي�س والت�سجيل
�إن البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع“( .البنك”) هو �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف الكويت يف  23مايو  1967وم�سجلة كم�صرف لدى بنك الكويت املركزي .وعنوان مكتبه
امل�سجل هو �ساحة ال�صفاة� ،شارع �أحمد اجلابر ،مدينة الكويت .يقوم البنك بالأن�شطة امل�صرفية ب�صورة �أ�سا�سية يف دولة الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة وم�صر.
مت الت�صريح ب�إ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة للبنك و�شركاته التابعة (ي�شار �إليها با�سم “املجموعة”) من قبل جمل�س �إدارة البنك يف  16يناير � .2018إن اجلمعية العمومية
ال�سنوية للم�ساهمني لها �صالحية تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد �إ�صدارها.

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�سا�س الإعداد

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املطبقة يف دولة الكويت على م�ؤ�س�سات اخلدمات
املالية التي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي .تتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية با�ستثناء متطلبات معيار املحا�سبة الدويل  39حول املخ�ص�ص
املجمع والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�ص�ص العام ،كما هو مبني يف ال�سيا�سة املحا�سبية حول انخفا�ض قيمة املوجودات املالية.
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء “اال�ستثمارات يف �أوراق مالية” و“الأر�ض ملك حر” و“الأدوات املالية امل�شتقة” التي مت قيا�سها بالقيمة
العادلة.
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي ،الذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك ،مقربة لأقرب �ألف ما مل ين�ص على غري ذلك.

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

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة با�ستثناء تطبيق التعديالت على املعايري احلالية ذات
ال�صلة باملجموعة والتي ت�سري كما يف  1يناير  .2017فيما يلي طبيعة وت�أثري كل تعديل:

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  7بيان التدفقات النقدية :مبادرة الإف�صاحات

تتطلب التعديالت من املن�ش�آت تقدمي اف�صاحات عن التغريات يف مطلوباتها النا�شئة عن �أن�شطة التمويل ،مبا يف ذلك التغريات الناجتة من التغريات يف التدفقات النقدية
والتدفقات غري النقدية (مثل الأرباح �أو اخل�سائر من حتويل العمالت الأجنبية) .ولكن لي�س لتطبيق هذا املعيار �أي ت�أثري جوهري على املركز املايل للمجموعة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل � 12ضرائب الدخل :حتقق موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة للخ�سائر غري املحققة

تو�ضح التعديالت �أن املن�ش�أة حتتاج �إلى مراعاة ما �إذا كان قانون ال�ضرائب ي�ضع قيودًا على م�صادر الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة والتي قد يتم مقابلها �إجراء اقتطاعات على
عك�س تلك الفروق امل�ؤقتة القابلة لالقتطاع املتعلقة باخل�سائر غري املحققة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تقدم التعديالت �إر�شادات حول كيفية حتديد ال�شركة للأرباح امل�ستقبلية اخلا�ضعة
لل�ضريبة وتو�ضيح الظروف التي قد تت�ضمن فيها الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ا�سرتداد بع�ض املوجودات مببلغ �أكرب من قيمتها املدرجة بالدفاتر .قامت املجموعة بتطبيق التعديالت
ب�أثر رجعي .ولكن لي�س لتطبيقها �أي ت�أثري على املركز �أو الأداء املايل للمجموعة.
�إن التعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية التي ت�سري للفرتة املحا�سبية ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير  2017مل يكن لها �أي ت�أثري مادي على ال�سيا�سات املحا�سبية
او املركز �أو الأداء املايل للمجموعة.

معايري/تعديالت �صادرة ولكن مل ت�سر بعد

فيما يلي املعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتي مل ي�سر مفعولها ومل يتم تطبيقها ب�شكل مبكر من قبل املجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية

�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف يوليو  2014الإ�صدار الأخري من املعيار الدويل للتقارير املالية  9الأدوات املالية (املعيار الدويل للتقارير املالية  ،)9وهو املعيار الذي
�سيحل حمل معيار املحا�سبة الدويل  39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .با�ستثناء حما�سبة
التغطية ،ينبغي �أن ي�سري التطبيق ب�أثر رجعي ولكن تقدمي معلومات املقارنة لي�س �إلزامي ًا .بالن�سبة ملحا�سبة التغطية ،يتم تطبيق املتطلبات ب�صورة عامة ب�أثر م�ستقبلي مع بع�ض
اال�ستثناءات املحدودة.
تعتزم املجموعة تطبيق املعيار اجلديد يف تاريخ ال�سريان املطلوب اعتبار ًا من  1يناير � .2018سوف ت�ستفيد املجموعة من الإعفاء مبا يتيح لها عدم �إعادة �إدراج معلومات املقارنة
للفرتات ال�سابقة فيما يتعلق بالت�صنيف والقيا�س مبا يف ذلك التغري يف انخفا�ض القيمة .و�سيتم ت�سجيل الفروق يف القيمة املدرجة بالدفاتر للموجودات املالية واملطلوبات املالية
الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية (� )9ضمن الأرباح املرحلة االفتتاحية واالحتياطيات كما يف  1يناير .2018
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البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2017

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
معايري/تعديالت �صادرة ولكن مل ت�سر بعد (تتمة)
الت�صنيف والقيا�س

يتطلب املعيار اجلديد تقييم كافة املوجودات املالية -با�ستثناء �أدوات حقوق امللكية وامل�شتقات -ا�ستنادا �إلى دمج منوذج �أعمال املن�ش�أة امل�ستخدم يف �إدارة املوجودات وخ�صائ�ص
التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات .مت ا�ستبدال فئات قيا�س الأدوات املالية �ضمن معيار املحا�سبة الدويل  39بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر والقيمة العادلة
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى والتكلفة املطف�أة .ي�سمح املعيار الدويل للتقارير املالية  9لل�شركات مبوا�صلة ت�صنيف الأدوات امل�ؤهلة للقيا�س وفق ًا للتكلفة املطف�أة �أو القيمة
العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى – على نحو غري قابل للإلغاء – ك�أدوات مقا�سة وفق ًا للقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� ،إذا كان هذا الت�صنيف من �ش�أنه
الإلغاء �أو احلد من عدم متاثل �أمناط القيا�س �أو التحقق ب�صورة جوهرية .ويجوز ت�صنيف �أدوات حقوق امللكية غري املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة – على نحو غري قابل للإلغاء –
ك�أدوات مقا�سة وفقا للقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى دون �أي �إعادة ت�صنيف الحقة للأرباح �أو اخل�سائر �إلى بيان الدخل املجمع.
مل يطر�أ �أي تغري على طريقة املحا�سبة عن املطلوبات املالية ب�صورة كبرية عنها �ضمن متطلبات معيار املحا�سبة الدويل  ،39با�ستثناء معاملة الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من
خ�سائر االئتمان للمن�ش�أة واملتعلقة باملطلوبات امل�صنفة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� .سيتم عر�ض هذه احلركات �ضمن الإيرادات ال�شاملة
الأخرى دون �أية �إعادة ت�صنيف الحقة �إلى بيان الأرباح �أو اخل�سائر� ،إال �إذا طر�أ عدم تطابق حما�سبي يف الأرباح �أو اخل�سائر.
يف ظل انتهاء املجموعة من تقييمها ،تو�صلت املجموعة �إلى �أن تطبيق هذا املعيار �سوف يكون له ت�أثري ًا على ت�صنيف وقيا�س بع�ض املوجودات املالية املحتفظ بها كمتاحة للبيع والتي
يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر لها �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،وب�صورة رئي�سية تلك التي متثل ا�ستثمار املجموعة يف ال�صناديق املفتوحة ويتم قيا�سها عو�ض ًا عن ذلك وفقا
للقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر� .سيتم �إعادة ت�صنيف التغريات املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة املتعلقة بتلك الأ�سهم �إلى الأرباح املرحلة.

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية

�أدخل املعيار الدويل للتقارير املالية  9تغريات جوهرية على منهجية حتديد خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض .ي�ستبدل هذا املعيار منهج اخل�سائر املتكبدة الوارد �ضمن معيار
املحا�سبة الدويل  39باملنهج امل�ستقبلي املرتبط بخ�سائر االئتمان املتوقعة .وبذلك يتعني على املجموعة ت�سجيل خم�ص�ص للخ�سائر املتوقعة لكافة القرو�ض واملوجودات الأخرى من
فئة الديون غري املحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر بالإ�ضافة �إلى التزامات القرو�ض وعقود ال�ضمانات املالية .وينبغي عند التحقق املبدئي احت�ساب
خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة من حاالت التعرث املحتملة خالل فرتة االثني ع�شر �شهرا التالية (خ�سائر االئتمان املتوقعة خالل االثني ع�شر �شهرا التالية) .يف
حالة وقوع زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان ،ينبغي احت�ساب خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة من كافة حاالت التعرث املحتملة على مدى العمر املتوقع للأداة املالية
(خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر املتوقع للأداة) .وبالن�سبة للت�سهيالت املتجددة مبا يف ذلك بطاقات االئتمان واحل�سابات املك�شوفة لدى البنوك ،تقي�س املجموعة
خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى فرتة ا�ستحقاقها التعاقدية.
قامت املجموعة بتقييم خم�ص�صات انخفا�ض القيمة طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9ا�ستنادا �إلى جمموعة من املدخالت واالفرتا�ضات التي تت�ضمن املعلومات امل�ستقبلية
املتاحة مثل املدخالت االقت�صادية ومعامالت التدهور االئتماين اجلوهرية واحتمالية التعرث يف ال�سداد (« التعرث يف ال�سداد») واحت�ساب ن�سبة اخل�سارة عند التعرث (« اخل�سارة
عند التعرث») واالنك�شاف للمخاطر عند التعرث (« االنك�شاف للمخاطر عند التعرث»)� .سيقوم البنك بتحديد الت�أثري املحتمل ملخ�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة الواردة �ضمن
املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9اعتبار ًا من البيانات املالية كما يف  31مار�س  .2018كما �سيلتزم البنك بالتعليمات التي �سي�صدرها بنك الكويت املركزي يف هذا اخل�صو�ص.

حما�سبة التغطية

تو�صلت املجموعة �إلى �أن كافة عالقات التغطية احلالية امل�صنفة حاليا �ضمن عالقات تغطية فعالة �ستظل م�ؤهلة ملحا�سبة التغطية طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  .9ونظرا
لأن املعيار الدويل للتقارير املالية  9ال يغري املبادئ العامة لكيفية قيام املن�ش�أة باملحا�سبة عن عمليات التغطية الفعالة ،لن يكون لتطبيق متطلبات التغطية الواردة �ضمن املعيار
الدويل للتقارير املالية  9ت�أثري ًا جوهري ًا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

الإف�صاح

يت�ضمن املعيار اجلديد �أي�ضا متطلبات مو�سعة للإف�صاح وكذلك تغريات يف العر�ض .ومن املتوقع �أن ت�ؤدي �إلى تغيري طبيعة وحجم �إف�صاحات املجموعة حول �أدواتها املالية،
وخ�صو�صا خالل ال�سنة التي يتم فيها تطبيق املعيار اجلديد .وا�شتمل التقييم الذي مت �إجرا�ؤه من قبل املجموعة على حتليل لتحديد فجوات البيانات مقابل الإجراء احلايل،
واملجموعة ب�صدد تطبيق التغريات يف الأنظمة وال�ضوابط الرقابية التي تراها �ضرورية لت�سجيل البيانات املطلوبة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  :15الإيرادات الناجتة من عقود مع عمالء
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف مايو  2014املعيار الدويل للتقارير املالية  15الإيرادات الناجتة من عقود مع عمالء والذي ي�سري للفرتات التي تبد�أ يف  1يناير 2018
مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية  15مبادئ حتقق الإيرادات و�سوف ي�سري على كافة العقود مع العمالء .على الرغم من ذلك� ،ستظل �إيرادات
الفوائد والأتعاب التي تعترب مكملة للأدوات املالية وعقود الت�أجري خارج نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية  15و�ستخ�ضع للتنظيم من قبل املعايري الأخرى املعمول بها (مثل
املعيار الدويل للتقارير املالية  9واملعيار الدويل للتقارير املالية  16عقود الت�أجري)� .سيتم حتويل الإيرادات طب ًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  15وامل�سجلة كب�ضاعة وخدمات

يف حدود �أن تتوقع جهة التحويل �أحقيتها يف الب�ضاعة واخلدمات� .سوف يحدد املعيار � ً
أي�ضا جمموعة �شاملة من متطلبات الإف�صاح فيما يتعلق بطبيعة الإيرادات والتدفقات
النقدية املقابلة لدى العمالء وحدود حتققها وتوقيتها .ال تتوقع املجموعة وجود �أي ت�أثري مادي على ال�سيا�سات املحا�سبية �أو املركز �أو الأداء املايل من تطبيق هذا املعيار.
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املعيار الدويل للتقارير املالية  16عقود الت�أجري

مت �إ�صدار املعيار الدويل للتقارير املالية  16يف يناير  2016ويحل حمل معيار املحا�سبة الدويل  17عقود الت�أجري ،وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية
-4حتديد ما �إذا كان الرتتيب يت�ضمن عقد ت�أجري ،وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة -15عقود الت�أجري الت�شغيلي-احلوافز وتف�سري جلنة التف�سريات الدائمة -27تقييم
جوهر املعامالت التي تت�ضمن �شكل قانوين لعقد الت�أجري .يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية  16مبادئ التحقق والقيا�س والعر�ض واالف�صاح عن عقود الت�أجري ويتطلب من
امل�ست�أجرين املحا�سبة عن كافة العقود �ضمن منوذج موازنة فردي مماثل للمحا�سبة عن عقود الت�أجري التمويلي طب ًقا ملعيار املحا�سبة الدويل  .17يت�ضمن املعيار �إعفاءين للتحقق
فيما يتعلق بامل�ست�أجرين – عقود الت�أجري للموجودات «منخف�ضة القيمة» (مثل �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية) وعقود الت�أجري ق�صرية الأجل (�أي عقود الت�أجري ملدة � 12شه ًرا �أو
�أقل) ويف تاريخ بداية عقد الت�أجري ،يقوم امل�ست�أجر بت�سجيل التزام ملدفوعات عقد الت�أجري (�أي التزام عقد الت�أجري) و�أ�صل ميثل احلق يف ا�ستخدام الأ�صل الأ�سا�سي خالل مدة
عقد الت�أجري (�أي الأ�صل املرتبط بحق اال�ستخدام) .ينبغي على امل�ست�أجرين القيام ب�شكل منف�صل بت�سجيل م�صروف الفائدة على التزام عقد الت�أجري وم�صروف اال�ستهالك
للأ�صل املرتبط بحق اال�ستخدام.
كما ينبغي على امل�ست�أجرين �إعادة قيا�س التزام عقد الت�أجري عند وقوع �أحداث معينة (مثل التغري يف مدة عقد الت�أجري والتغري يف مدفوعات الت�أجري امل�ستقبلية الناجتة من التغري
يف معدالت �أو م�ؤ�شرات ال�سوق امل�ستخدمة يف حتديد تلك املدفوعات) .ويقوم امل�ست�أجر ب�صورة عامة بت�سجيل مبلغ �إعادة قيا�س التزام عقد الت�أجري كتعديل على الأ�صل املرتبط
بحق اال�ستخدام.

مل يطر�أ تغري جوهري على طريقة املحا�سبة للم�ؤجرين طب ًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  16عن طريقة املحا�سبة املطبقة حال ًيا طب ًقا ملعيار املحا�سبة الدويل � .17سيوا�صل
امل�ؤجرون ت�صنيف كافة عقود الت�أجري با�ستخدام مبد�أ الت�صنيف نف�سه الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل  17والتمييز بني نوعني من عقود الت�أجري :عقود الت�أجري الت�شغيلي
وعقود الت�أجري التمويلي.
كما يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية  16من امل�ست�أجرين وامل�ؤجرين تقدمي �إف�صاحات �أكرث تف�صي ًال و�شمولية من تلك التي يتم تقدميها طب ًقا ملعيار املحا�سبة الدويل .17
ي�سري املعيار الدويل للتقارير املالية  16على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2019ي�سمح بالتطبيق املبكر ولكن لي�س قبل قيام املجموعة بتطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية  .15وي�ستطيع امل�ست�أجر االختيار ما بني تطبيق املعيار �إما با�ستخدام طريقة التطبيق الكامل ب�أثر رجعي �أو التطبيق املعدل ب�أثر رجعي .ت�سمح الأحكام االنتقالية
باملعيار ببع�ض الإعفاءات� .إن املجموعة ب�صدد تقييم ت�أثري املعيار الدويل للتقارير املالية  16على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

�أ�سا�س التجميع

تت�ألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للبنك كما يف تاريخ البيانات املالية و�شركاته التابعة (ال�شركات امل�ستثمر فيها والتي تخ�ضع ل�سيطرة البنك) كما يف ذات التاريخ
�أو يف تاريخ ال يتجاوز �شهر واحد قبل تاريخ البيانات املالية .تن�ش�أ ال�سيطرة عندما تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة
امل�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على الت�أثري على تلك العائدات من خالل �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها .ب�صورة حمددة ،ت�سيطر املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر فيها
فقط عندما يكون لدى املجموعة:
• �سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها (�أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة اخلا�صة بال�شركة امل�ستثمر فيها)
• التعر�ض ملخاطر �أو حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها
• القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها يف الت�أثري على عائداتها

ب�صورة عامة ،هناك افرتا�ض ب�أن ال�سيطرة تن�ش�أ عن �أغلبية حقوق الت�صويت .لدعم هذا االفرتا�ض وعندما حتتفظ املجموعة ب�أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو حقوق مماثلة
لل�شركة امل�ستثمر فيها ،ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات ال�صلة عند تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها مبا يف ذلك:
• الرتتيب التعاقدي القائم مع �أ�صحاب الأ�صوات الآخرين يف ال�شركة امل�ستثمر فيها
• احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى
• حقوق الت�صويت لدى املجموعة وحقوق الت�صويت املحتملة
تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر فيها يف حالة �إذا كانت املعلومات والظروف ت�شري �إلى وجود تغريات يف عامل واحد �أو �أكرث من العوامل الثالثة
لل�سيطرة .يبد�أ جتميع ال�شركة التابعة عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة التابعة وتتوقف هذه ال�سيطرة عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على ال�شركة التابعة.
ويتم �إدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بال�شركة التابعة التي مت حيازتها �أو بيعها خالل ال�سنة يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة من تاريخ ح�صول
املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على ال�شركة التابعة.
تتعلق الأرباح �أو اخل�سائر وكل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى مب�ساهمي البنك واحل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى �إن �أدى ذلك �إلى ر�صيد عجز يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة.
ويتم عند ال�ضرورة �إجراء تعديالت على البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية لها مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .ويتم ا�ستبعاد كافة
املوجودات واملطلوبات فيما بني �شركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�صروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،دون فقد ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
�إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها ت�ستبعد املوجودات ذات ال�صلة (مبا يف ذلك ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�سة) ،واملطلوبات ،واحل�ص�ص غري امل�سيطرة
وعنا�صر حقوق امللكية الأخرى يف حني يتم حتقق �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة �ضمن الأرباح �أو اخل�سائر .ويتم �إدراج �أي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�أ�سا�س التجميع (تتمة)
فيما يلي ال�شركات التابعة للمجموعة:
ح�صة امللكية الفعلية كما يف
ا�سم ال�شركة

بلد الت�أ�سي�س

الأن�شطة الرئي�سية

 31دي�سمرب 2017

 31دي�سمرب 2016

�شركة االهلي كابيتال لال�ستثمار �ش.م.ك( .مقفلة)

الكويت

ا�ستثمار

%99.6

%99.6

البنك الأهلي الكويتي  -م�صر �ش.م.م«( ،.البنك
الأهلي الكويتي  -م�صر»)

م�صر

خدمات م�صرفية

%98.6

%98.6

حمتفظ بها من خالل البنك الأهلي الكويتي – م�صر �ش.م.م.
�شركة البنك الأهلي الكويتي  -م�صر للإجارة

م�صر

ت�أجري

%98.5

%98.5

�شركة البنك الأهلي الكويتي  -م�صر لال�ستثمار

م�صر

ا�ستثمار

%98.6

%98.6

الأدوات املالية

�إن الأداة املالية هي �أي عقد ين�ش�أ عنه �أ�صل مايل ل�شركة ما والتزام مايل �أو �أداة حقوق ملكية ل�شركة �أخرى.

ت�صنيف الأدوات املالية

تقوم املجموعة بت�صنيف الأدوات املالية كـ « قرو�ض ومدينني» و «ا�ستثمارات يف اوراق مالية» و»مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر»
و»امل�شتقات» .تتكون اال�ستثمارات يف �أوراق مالية من «اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر» و»اال�ستثمارات املتاحة للبيع» و»اال�ستثمارات املحتفظ
بها حتى اال�ستحقاق» .حتدد الإدارة الت�صنيف املالئم لكل �أداة عند احليازة.

التحقق

يتم حتقق الأ�صل املايل �أو االلتزام املايل عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية للأداة� .إن جميع امل�شرتيات واملبيعات بالطريقة االعتيادية للموجودات املالية يتم
ت�سجيلها با�ستخدام طريقة املحا�سبة على �أ�سا�س تاريخ الت�سوية� ،أي التاريخ الذي تقوم فيه املجموعة با�ستالم �أو ت�سليم املوجودات .ت�سجل التغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ
املتاجرة وتاريخ الت�سوية يف بيان الدخل املجمع �أو يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى وفق ًا لل�سيا�سة املطبقة على الأداة ذات ال�صلة� .إن امل�شرتيات �أو املبيعات بالطريقة االعتيادية هي
م�شرتيات �أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل �إطار زمني يتم حتديده عموم ًا بالنظم �أو بالعرف ال�سائد يف الأ�سواق.

القيا�س املبدئي

يتم قيا�س كافة املوجودات �أو املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة .ت�ضاف تكاليف املعامالت �إلى تكلفة كل الأدوات با�ستثناء املوجودات املالية امل�صنفة كا�ستثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر .تدرج تكاليف املعاملة للموجودات املالية امل�صنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يف بيان الدخل
املجمع.

القيا�س الالحق
القرو�ض واملدينون

متثل القرو�ض واملدينون موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو قابلة لتحديدها ال يتم ت�سعريها يف �سوق ن�شط .وتقا�س هذه املوجودات الحق ًا بالتكلفة املطف�أة
با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية املعدلة لتغطية القيمة العادلة الفعالة ناق�ص ًا �أي خم�ص�ص النخفا�ض القيمة .يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة م�أخوذ ًا يف االعتبار �أي خ�صم
�أو عالوة عند احليازة وكذلك الر�سوم والتكاليف التي ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي .يتم �إدراج الإطفاء �ضمن «�إيرادات فوائد» يف بيان الدخل املجمع .تدرج
اخل�سائر الناجتة عن انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع �ضمن «خم�ص�ص ت�سهيالت ائتمانية».
�إن النقد والأر�صدة لدى البنوك و�سندات خزانة حكومة دولة الكويت و�سندات بنك الكويت املركزي والقرو�ض وال�سلف وبع�ض املوجودات الأخرى يتم ت�صنيفها كـ «قرو�ض ومدينني».
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اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

ي�ضم هذا الت�صنيف فئتني فرعيتني هما :اال�ستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة واال�ستثمارات امل�صنفة وفق ًا للقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر يف البداية .يتم ت�صنيف
اال�ستثمار كمحتفظ به للمتاجرة �إذا متت حيازته ب�صورة �أ�سا�سية لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء يف امل�ستقبل القريب .ت�صنف اال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو اخل�سائر يف البداية وفق ًا ال�سرتاتيجية اال�ستثمار املوثقة ويتم رفع التقارير �إلى موظفي الإدارة العليا على ذلك الأ�سا�س املتبع .يتم قيا�س هذه املوجودات املالية الحق ًا
وفق ًا للقيمة العادلة وتتحقق �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة يف بيان الدخل املجمع .مل تقم املجموعة بت�صنيف �أي ا�ستثمارات كـ «م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
يف البداية» عند التحقق املبدئي.

ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق

يتم ت�صنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة ذات املدفوعات الثابتة �أو القابلة لتحديدها وذات اال�ستحقاقات الثابتة كمحتفظ بها حتى اال�ستحقاق عندما يتوفر لدى املجموعة
النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى اال�ستحقاق.
بعد التحقق املبدئي ،تدرج املوجودات املالية املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناق�ص ًا �أي خم�ص�ص لقاء االنخفا�ض يف
القيمة .حتت�سب التكلفة املطف�أة عن طريق مراعاة �أي خ�صم �أو عالوة عند احليازة والر�سوم والتكاليف التي متثل جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي.

ا�ستثمارات متاحة للبيع

متثل اال�ستثمارات املتاحة للبيع موجودات مالية غري م�شتقة يتم ت�صنيفها �إما كـ «متاحة للبيع» �أو غري م�صنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر
�أو قرو�ض ومدينني .يتم قيا�س هذه املوجودات الحق ًا بالقيمة العادلة وت�سجل �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .عند بيع الأ�صل �أو انخفا�ض قيمته ،ف�إن
تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املتعلقة بهذا الأ�صل يتم حتويلها �إلى بيان الدخل املجمع.

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

تقا�س هذه املطلوبات املالية الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم ح�ساب التكلفة املطف�أة �أخذا يف االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة عند الإ�صدار والتكاليف
التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي .يتم ت�صنيف امل�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى وودائع العمالء والأوراق متو�سطة الأجل وبع�ض املطلوبات الأخرى كـ
«مطلوبات مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر».

الأدوات املالية امل�شتقة والتغطية

تت�ضمن امل�شتقات مبادالت �أ�سعار الفائدة وعقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة واخليارات .تدرج هذه الأدوات املالية امل�شتقة مبدئي ًا بالقيمة العادلة يف تاريخ �إبرام عقد الأداة
املالية امل�شتقة ويعاد قيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة .تدرج م�شتقات الأدوات املالية ذات القيمة العادلة املوجبة (�أرباح غري حمققة) �ضمن املوجودات الأخرى ،بينما تدرج م�شتقات
الأدوات املالية ذات القيمة العادلة ال�سالبة (خ�سائر غري حمققة) �ضمن املطلوبات الأخرى يف بيان املركز املايل املجمع .بالن�سبة للتغطية التي ال تفي ب�شروط حما�سبة التغطية
وامل�شتقات «املحتفظ بها للمتاجرة» ف�إن �أية �أرباح �أو خ�سائر ناجتة من التغريات يف القيمة العادلة لهذه امل�شتقات ت�ؤخذ مبا�شرة �إلى بيان الدخل املجمع.
تقوم املجموعة با�ستخدام الأدوات املالية امل�شتقة لإدارة التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة والعمالت الأجنبية .يتم التعامل مع م�شتقات معينة مت�ضمنة يف الأدوات املالية الأخرى
كم�شتقات منف�صلة عندما ال ترتبط اخل�صائ�ص االقت�صادية واملخاطر اخلا�صة بها ب�صورة كبرية بتلك املتعلقة بالعقد الرئي�سي وال يكون العقد الرئي�سي مدرج ًا بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح واخل�سائر .يتم قيا�س هذه امل�شتقات املت�ضمنة وفق ًا للقيمة العادلة مع �إدراج التغريات يف القيمة العادلة �ضمن بيان الدخل املجمع.
تقوم املجموعة ،لغر�ض �إدارة خماطر معينة ،بتطبيق حما�سبة التغطية للمعامالت التي ت�ستويف املعايري املحددة .يف بداية عالقة التغطية ،تقوم املجموعة ر�سمي ًا بتوثيق العالقة
بني البند املغطى و�أداة التغطية مبا يف ذلك طبيعة املخاطر وهدف وا�سرتاتيجية �إجراء التغطية والأ�سلوب امل�ستخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية.
كما يتم يف بداية عالقة التغطية �إجراء تقييم ر�سمي ل�ضمان ارتفاع م�ستوى الفاعلية املتوقعة لأداة التغطية ملقابلة املخاطر امل�صنفة للبند املغطى .يتم تقييم عمليات التغطية
ب�صورة ر�سمية يف تاريخ كل بيانات مالية .تعترب التغطية ذات فعالية عالية �إذا كانت التغريات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية املرتبطة باملخاطر املغطاة خالل ال�سنة
املتوقع فيها مقابلة التغطية املحددة مبعدل يرتاوح بني  %80و .%125
ت�ؤخذ �أي �أرباح �أو خ�سائر تن�ش�أ عن التغريات يف القيمة العادلة للأدوات املالية امل�شتقة مبا�شرة �إلى الأرباح �أو اخل�سائر ،با�ستثناء اجلزء الفعال من تغطيات التدفقات النقدية
والتي تدرج �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى وت�صنف الحق ًا �إلى �أرباح �أو خ�سائر عندما يكون لبند التغطية ت�أثري على الأرباح �أو اخل�سائر.

تغطية القيمة العادلة

فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �شروط حما�سبة التغطية ،ف�إن �أي ربح �أو خ�سارة غري حمققة ناجتة من �إعادة قيا�س �أداة التغطية وفق ًا للقيمة العادلة يتم
�إدراجها يف «موجودات �أخرى» �أو «مطلوبات �أخرى» ويف بيان الدخل املجمع� .إن �أي �أرباح �أو خ�سائر من البند املغطى واملتعلقة باملخاطر املغطاة يتم تعديلها مقابل القيمة املدرجة
بالدفاتر للبند املغطى وت�سجل يف بيان الدخل املجمع.
تنتهي عالقة التغطية بانتهاء �صالحية �أداة التغطية �أو بيعها �أو �إلغا�ؤها �أو ممار�ستها� ،أو مل تعد م�ؤهلة للوفاء مبعايري حما�سبة التغطية.

تغطية التدفقات النقدية

عندما يتم ت�صنيف �إحدى الأدوات املالية امل�شتقة على �أنها �أداة التغطية يف تغطية تنوع التدفقات النقدية اخلا�صة ب�إحدى املخاطر املتعلقة ب�أ�صل �أو التزام حمقق �أو معاملة
متوقعة حمتملة احلدوث ب�صورة كبرية قد ت�ؤثر على الربح �أو اخل�سارة ،ف�إن اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للأداة املالية امل�شتقة يتم �إدراجه مبا�شر ًة يف الإيرادات
ال�شاملة الأخرى .ويتم ا�ستبعاد املبلغ املدرج يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ويدرج يف بيان الدخل املجمع يف نف�س ال�سنة التي ت�ؤثر فيها التدفقات املالية املغطاة على الأرباح �أو
اخل�سائر ويف نف�س بند بيان الدخل املماثل للبند املغطى .يتم �إدراج �أي جزء غري فعال من الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من القيمة العادلة للأداة امل�شتقة مبا�شر ًة يف بيان الدخل
املجمع.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
الأدوات املالية (تتمة)
القيا�س الالحق (تتمة)
تغطية التدفقات النقدية (تتمة)

عندما تنتهي �صالحية �إحدى الأدوات املالية امل�شتقة �أو يف حالة بيعها �أو �إلغا�ؤها �أو ممار�ستها� ،أو مل تعد ت�ستويف معايري حما�سبة التغطية �أو مت �إلغاء الت�صنيف ،ف�إن حما�سبة
التغطية تتوقف ب�شكل م�ستقبلي ويبقى املبلغ املدرج يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى حتى ت�ؤثر املعاملة املتوقعة على الربح �أو اخل�سارة� .إذا مل تعد املعاملة القائمة على التنب�ؤ متوقعة
احلدوث ،عند ذلك يتم �إدراج الر�صيد املدرج يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى مبا�شر ًة يف بيان الدخل املجمع.

تغطية �صايف اال�ستثمار يف عملية �أجنبية

يتم املحا�سبة عن عمليات تغطية �صايف اال�ستثمارات يف عملية �أجنبية بطريقة مماثلة لتغطية التدفقات النقدية .يتم حتقق الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من �أداة التغطية املتعلقة
باجلزء الفعال من التغطية �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى بينما يتم حتقق �أي �أرباح �أو خ�سائر متعلقة باجلزء غري الفعال يف بيان الدخل املجمع .عند بيع العملية الأجنبية،
يتم حتويل القيمة املرتاكمة لأي �أرباح �أو خ�سائر م�سجلة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إلى بيان الدخل املجمع.

ال�ضمانات املالية

متنح املجموعة يف �سياق عملها العادي �ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد وال�ضمانات والقبوالت .يتم قيد ال�ضمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة مبدئي ًا بالقيمة
العادلة -التي متثل العمولة امل�ستلمة -يف املطلوبات الأخرى .يتم �إطفاء العمولة امل�ستلمة يف بيان الدخل املجمع �ضمن بند « �صايف �إيرادات �أتعاب وعموالت» على �أ�سا�س الق�سط
الثابت على مدى فرتة ال�ضمان .يتم الحق ًا قيا�س التزام ال�ضمان وفق ًا للمبلغ امل�سجل مبدئ ًيا ناق�ص ًا الإطفاء �أو قيمة �أي التزام مايل ناجت عنه �أيهما �أكرب .يتم ت�سجيل �أية زيادة
يف االلتزام املتعلق بال�ضمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة.

عدم التحقق

يتم عدم حتقق �أ�صل مايل (بالكامل �أو جزء منه) عندما:
• تنتهي احلقوق التعاقدية يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل؛ �أو
• حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات ،ولكن باملقابل تتحمل التزاما بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخري مادي �إلى طرف �آخر مبوجب ترتيب
«القب�ض والدفع»؛ �أو
• تقوم املجموعة بتحويل احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل و�إما
 �أن حتول املجموعة كافة املخاطر واملزايا الهامة للأ�صل� ،أو �أال تقوم املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة للأ�صل ولكنها تفقد ال�سيطرة على الأ�صل.عندما تقوم املجموعة بتحويل حقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من �أ�صل ومل تقم بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�صل �أو مل تفقد ال�سيطرة على الأ�صل ،يتم ت�سجيل
الأ�صل مبقدار ا�ستمرار املجموعة يف ال�سيطرة على الأ�صل.
عندما ت�أخذ ال�سيطرة �شكل �ضمان على الأ�صل املحول ،يتم قيا�سها بالقيمة املدرجة بالدفاتر الأ�صلية للأ�صل �أو احلد الأق�صى ملبلغ املقابل الذي يجب على البنك �سداده �أيهما �أقل.
يتم عدم حتقق التزام مايل عند الإعفاء من االلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه .عند ا�ستبدال التزام مايل حايل ب�آخر من نف�س املقر�ض ب�شروط
خمتلفة ب�شكل كبري� ،أو بتعديل �شروط االلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل �أو التعديل كعدم حتقق لاللتزام الأ�صلي وحتقق اللتزام جديد ،ويدرج الفرق
يف القيم املدرجة بالدفاتر ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع.

املقا�صة

يتم �إجراء مقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية عندما يكون للمجموعة حق يلزم قانون ًيا مبقا�صة املبالغ املحققة وتنوي ت�سوية هذه املبالغ على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتقيق الأ�صل
وت�سوية االلتزام يف �آن واحد.

انخفا�ض قيمة الأدوات املالية

تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيانات مالية ب�إجراء تقييم لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أ�صل �أو جمموعة من املوجودات املالية جوهرية ب�شكل
فردي .يتعر�ض الأ�صل املايل �أو جمموعة من املوجودات املالية لالنخفا�ض يف القيمة فقط يف حالة وجود دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة نتيجة وقوع حدث �أو �أحداث
بعد التحقق املبدئي للأ�صل و�أن يكون لهذا احلدث ت�أثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صل املايل �أو جمموعة من املوجودات املالية .لأغرا�ض تقييم االنخفا�ض يف
القيمة ،يتم جتميع املوجودات املالية عند �أدنى م�ستوى يتحقق عنده تدفقات نقدية قابلة لتحديدها ب�صورة منف�صلة.
فيما يتعلق بالقرو�ض واملدينني ،يف حالة وجود دليل مو�ضوعي على خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،يتم خف�ض الأ�صل املايل �إلى املبلغ املمكن ا�سرتداده .بالن�سبة للقرو�ض واملدينني
ذات معدالت الفائدة الثابتة ،ف�إن املبلغ املمكن ا�سرتداده ميثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ا�ستناد ًا �إلى معدل الفائدة الفعلي الأ�صلي �أما بالن�سبة للقرو�ض
واملدينني ذات معدالت الفائدة املتغرية ،ف�إن املبلغ املمكن ا�سرتداده يتم خ�صمه مبعدل الفائدة الفعلي احلايل وفق ًا ملا ين�ص عليه العقد .تت�ضمن التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املبالغ املمكن ا�سرتدادها من ال�ضمانات والكفاالت.
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يتم تقييم ال�ضمانات املالية وت�سجيل خ�سارة انخفا�ض يف القيمة بطريقة مماثلة بالن�سبة للقرو�ض واملدينني .تخف�ض القيمة املدرجة بالدفاتر للأ�صل من خالل ا�ستخدام ح�ساب
خم�ص�ص ويتحقق مبلغ خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة �ضمن بيان الدخل املجمع .يف حالة زيادة �أو نق�ص مبلغ خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املقدرة ،يف �سنة الحقة ،نتيجة حدث
وقع بعد ت�سجيل انخفا�ض القيمة ،ف�إنه يتم زيادة �أو عك�س خ�سارة انخفا�ض القيمة امل�سجلة �سابق ًا وذلك من خالل تعديل ح�ساب املخ�ص�ص .يتم ت�سجيل مبلغ الزيادة �أو العك�س
يف بيان الدخل املجمع .يتم �شطب القرو�ض واملدينني بالإ�ضافة �إلى ح�ساب املخ�ص�ص املتعلق بهما يف حالة عدم وجود احتمال حقيقي ال�سرتدادها يف امل�ستقبل ومت حتقيق جميع
ال�ضمانات �أو حتويلها �إلى املجموعة .يف حالة ا�سرتداد ما مت �شطبه الح ًقا يتم ت�سجيل اال�سرتداد يف بيان الدخل املجمع.
تتطلب توجيهات بنك الكويت املركزي من املجموعة املحافظة على احلد الأدنى للمخ�ص�ص العام بن�سبة  %1للت�سهيالت النقدية املنتظمة وبن�سبة  %0.5للت�سهيالت االئتمانية
غري النقدية املنتظمة ،بال�صايف بعد بع�ض فئات ال�ضمانات.
بالن�سبة لال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان للمركز املايل بتقييم وقوع انخفا�ض جوهري يف القيمة العادلة مقارنة بتكلفة احليازة �أو وقوع
انخفا�ض متوا�صل يف القيمة .يف حالة توفر �أي من هذه امل�ؤ�شرات ،يتم حتويل اخل�سائر املرتاكمة -التي يتم قيا�سها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية ،ناق�ص ًا
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة لال�ستثمار واملحققة �سابق ًا يف بيان الدخل املجمع -من الإيرادات ال�شاملة الأخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع .ال يتم عك�س خ�سائر االنخفا�ض
يف القيمة لال�ستثمارات يف الأ�سهم من خالل بيان الدخل املجمع .يتم ت�سجيل �أي زيادة يف قيمتها العادلة ،بعد االنخفا�ض يف القيمة ،مبا�شرة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
بالن�سبة لأدوات الدين املتاحة للبيع ،تقوم املجموعة بتقييم الأدوات على م�ستوى فردي لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة .عند وجود دليل
مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة ،يتم قيا�س مبلغ اخل�سارة بالفرق بني القيمة املدرجة بالدفاتر للأداة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية .يف حالة زيادة القيمة
العادلة لأدوات الدين يف �سنة الحقة وكان من املمكن ربط هذه الزيادة ب�صورة مو�ضوعية بحدث وقع بعد حتقيق خ�سارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع ،يتم عك�س خ�سارة
انخفا�ض القيمة من خالل بيان الدخل املجمع.

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية

يتم مراجعة املوجودات غري املالية لغر�ض حتديد االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري �أحداث �أو تغريات يف الظروف �إلى عدم احتمالية ا�سرتداد القيمة املدرجة بالدفاتر .يتم �إدراج
خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة باملبلغ الذي تتجاوز معه القيمة املدرجة بالدفاتر للأ�صل قيمته املمكن ا�سرتدادها� .إن القيمة املمكن ا�سرتدادها هي القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا
التكاليف الالزمة للبيع �أو القيمة �أثناء اال�ستخدام �أيهما �أكرب.

النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة والودائع لدى البنوك ذات فرتة ا�ستحقاق �أ�صلية ال تتجاوز ثالثني يوم ًا.

قرو�ض معاد التفاو�ض عليها

يف حالة التعرث يف ال�سداد ،ت�سعى املجموعة �إلى �إعادة هيكلة القرو�ض ً
بدل من حيازة ال�ضمان .قد يت�ضمن ذلك مد ترتيبات ال�سداد واالتفاق على �شروط جديدة للقرو�ض .عند
�إعادة التفاو�ض حول بنود و�شروط هذه القرو�ض ،ت�سري بنود و�شروط الرتتيبات التعاقدية اجلديدة يف حتديد ما �إذا كانت هذه القرو�ض �ستبقى مت�أخرة الدفع .وتراجع الإدارة
القرو�ض املعاد التفاو�ض عليها با�ستمرار ل�ضمان االلتزام بكافة املعايري و�إمكانية الوفاء بدفعات ال�سداد امل�ستقبلية.

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

�إن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا جوهري ًا .ويتمثل الت�أثري اجلوهري يف قدرة املجموعة على امل�شاركة يف القرارات املالية والقرارات املتعلقة
بال�سيا�سات الت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها ولكنها ال ت�سيطر عليها �أو متار�س عليها �سيطرة م�شرتكة.
يتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة لها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،يتم �إدراج اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة يف بيان املركز
املايل املجمع بالتكلفة زائد ًا تغريات ما بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة� .إن الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني
املجموعة وال�شركة الزميلة يتم ا�ستبعادها مبقدار ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.
يتم ت�سجيل جممل ح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ما بعد احليازة من �شركتها الزميلة يف بيان الدخل املجمع كما يتم ت�سجيل ح�صتها يف حركات ما بعد احليازة يف الإيرادات
ال�شاملة الأخرى لل�شركة الزميلة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع .يتم �إدراج ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة يف القيمة املدرجة بالدفاتر لال�ستثمار وال يتم �إطفا�ؤها �أو
اختبارها ب�صورة فردية لغر�ض حتديد االنخفا�ض يف القيمة.
يتم �إجراء التعديالت ،متى �أمكن ،لكي تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة الزميلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة� .إن الفرق يف تاريخ البيانات املالية لل�شركة الزميلة
واملجموعة ال يتجاوز �شهر واحد .يتم �إجراء تعديالت لت�أثريات املعامالت �أو الأحداث اجلوهرية التي تقع بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيانات مالية بتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على �أن اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة قد انخف�ضت قيمته .ويف هذه احلالة ،حتت�سب
املجموعة مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�سرتداده لل�شركة الزميلة وقيمتها املدرجة بالدفاتر وت�سجل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.
عند فقد الت�أثري امللمو�س على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س وت�سجيل �أي ا�ستثمار متبقي وفق ًا لقيمته العادلة .يدرج �أي فرق بني القيمة املدرجة بالدفاتر لل�شركة الزميلة
عند فقد الت�أثري امللمو�س والقيمة العادلة لال�ستثمار املتبقي واملتح�صالت من البيع يف بيان الدخل املجمع.

املباين واملعدات

تدرج املباين واملعدات -بخالف الأر�ض اململوكة ملك حر -بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة .يتم حتميل اال�ستهالك على جميع املباين واملعدات
با�ستثناء الأر�ض ملك حر مبعدالت حتت�سب ل�شطب تكلفة كل �أ�صل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها.
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املباين واملعدات (تتمة)

تدرج الأر�ض ملك حر مبدئي ًا بالتكلفة .بعد التحقق املبدئي ،تدرج الأر�ض ملك حر وفق ًا للمبلغ املعاد تقييمه لها والذي ميثل القيمة العادلة يف تاريخ �إعادة التقييم ا�ستناد ًا �إلى
التقييمات من قبل املقيمني اخلارجيني امل�ستقلني .يدرج الفائ�ض �أو العجز الناجت من �إعادة التقييم ،كبند منف�صل �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى �شريطة �أال يتجاوز العجز
مبلغ الفائ�ض املحقق �سابق ًا� .إن جزء مبلغ العجز الناجت من �إعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�ض املحقق �سابق ًا يدرج يف بيان الدخل املجمع .تدرج الزيادة يف بيان الدخل املجمع
مبقدار عك�س فائ�ض �إعادة التقييم خل�سارة �إعادة التقييم املحققة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع �سابق ًا .عند اال�ستبعاد ،يتم حتويل فائ�ض �إعادة التقييم املتعلق بالأر�ض ملك
حر التي مت بيعها �إلى الأرباح املرحلة مبا�شر ًة.
يتم مراجعة القيم التخريدية والأعمار الإنتاجية وطرق اال�ستهالك ،وتعديلها متى كان ذلك مالئما ،يف نهاية كل �سنة مالية� .إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لغر�ض
احت�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:
مباين

� 5سنوات الى � 40سنة

�أثاث وتركيبات

� 3سنوات �إلى � 5سنوات

�أجهزة وبرامج كمبيوتر

� 3سنوات �إلى � 10سنوات

�سيارات

� 5سنوات �إلى � 6سنوات

يتم مراجعة القيمة املدرجة بالدفاتر للمباين واملعدات بتاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد ما �إذا كان هناك م�ؤ�شر على انخفا�ض القيمة .و�إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على
انخفا�ض القيمة ،ف�إنه يتم تخفي�ض املوجودات �إلى قيمها املمكن ا�سرتدادها ،كما يتم ت�سجيل �أي خ�سائر ناجتة عن انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .ويتم �إدراج �أي ارباح
او خ�سائر ناجتة من بيع املباين واملعدات بخالف فائ�ض اعادة تقييم االر�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�صورة منف�صلة دون وجود مادي ناجت من دمج الأعمال� .إن تكلفة املوجودات غري امللمو�سة التي مت حيازتها يف دمج
�أعمال متثل القيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة وتتحقق ب�صورة منف�صلة عن ال�شهرة.
يتم �إدراج املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي املحدد بالتكلفة ناق�ص �أي �إطفاء مرتاكم و�أي خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة .يتحقق الإطفاء على �أ�سا�س الق�سط
الثابت على مدى العمر الإنتاجي االقت�صادي لها ويتم تقييمها لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة يف حالة ما �إذا وجد م�ؤ�شر على ان املوجودات غري امللمو�سة قد تنخف�ض قيمتها.
ويتم مراجعة فرتة و�أ�سلوب الإطفاء للموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار االقت�صادية الإنتاجية املحددة يف نهاية كل تاريخ مركز مايل على الأقل .يتم مراعاة التغريات يف
الأعمار االقت�صادية الإنتاجية املتوقعة �أو النمط املتوقع ال�ستهالك املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املت�ضمنة يف الأ�صل لتعديل فرتة �أو �أ�سلوب الإطفاء ،ح�سبما هو مالئم ،حيث يتم
اعتبارها تغريات يف التقديرات املحا�سبية .يتم �إدراج م�صروف الإطفاء للموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار املحددة حتت بند «اال�ستهالك واالطفاء» يف بيان الدخل املجمع
مبا يتفق مع وظيفة الأ�صل غري امللمو�س.
ال يتم �إطفاء 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 �أثناء اال�ستخدام �أو يف حالة وجود م�ؤ�شر على �أن اال�صل غري امللمو�س قد تنخف�ض قيمته �سواء ب�صورة فردية �أو على م�ستوى وحدة �إنتاج النقد .ت�ستخدم
طريقة احت�ساب القيمة �أثناء اال�ستخدام توقعات التدفقات النقدية على مدى خم�س �سنوات ،ما ليتم تربير مدة �أطول .يتم �سنويا تقييم االعمار االنتاجية غري املحددة لتحديد
ما �إذا كان هناك ما يدعم ا�ستمرار ت�صنيفها �ضمن املوجودات ذات االعمار االنتاجية غري املحددة .بخالف ذلك ،يتم تقدير التغري يف العمر االنتاجي من غري املحدد الى
املحدد على ا�سا�س م�ستقبلي.
يتم قيا�س الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من عدم حتقق الأ�صل غري امللمو�س بالفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة املدرجة بالدفاتر لهذا لأ�صل وتتحقق يف بيان الدخل
املجمع عند عدم حتقق الأ�صل� .إن خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل غري امللمو�س املحققة يف بيان الدخل املجمع لفرتات �سابقة يتم عك�سها عند زيادة قيمته املمكن ا�سرتدادها.

مكاف�آت نهاية اخلدمة

تتحمل املجموعة م�سئولية �سداد ا�شرتاكات حمددة �إلى الربامج التنظيمية املحلية ومبالغ اجمالية وفقا لربامج املزايا املحددة الى املوظفني عند انتهاء التوظيف ،وذلك وفقا
للقوانني ال�سارية يف مكان التوظيف� .إن برنامج املزايا املحددة غري ممول .يتم حتديد القيمة احلالية اللتزام املزايا املحددة �سنوي ًا من خالل تقييمات �إكتوارية با�ستخدام
طريقة االئتمان املقدر للوحدة .يت�ضمن التقييم الإكتواري و�ضع عدة افرتا�ضات مثل حتديد معدل اخل�صم وزيادات الرواتب امل�ستقبلية ومعدالت الوفيات .ويتم مراجعة هذه
االفرتا�ضات يف تاريخ كل بيانات مالية.

برنامج اال�شرتاكات املحددة

تقوم ال�شركة التابعة الأجنبية ب�سداد ا�شرتاكات ثابتة وتلتزم ب�سداد ا�شرتاكات الى م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية طب ًقا لربنامج اال�شرتاكات املحددة وال تلتزم ب�سداد �أي
مدفوعات �أخرى فور دفع هذه اال�شرتاكات التي يتم حتققها �ضمن م�صروفات مزايا املوظفني يف بيان الدخل املجمع عند ا�ستحقاقها.
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�أ�سهم اخلزينة

تتكون �أ�سهم اخلزينة من �أ�سهم البنك التي �أ�صدرها ومت �إعادة حيازتها من قبل املجموعة ومل يتم بعد �إعادة �إ�صدارها �أو �إلغا�ؤها .يتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة با�ستخدام
طريقة التكلفة .وفق ًا لهذه الطريقة ،يتم حتميل املتو�سط املرجح لتكلفة الأ�سهم املعاد حيازتها �إلى ح�ساب مقابل �ضمن حقوق امللكية .عند �إعادة �إ�صدار �أ�سهم اخلزينة ،يتم
�إ�ضافة الأرباح �إلى بند «احتياطي �أ�سهم اخلزينة « وهو بند غري قابل للتوزيع .يتم �أي�ض ًا حتميل �أية خ�سائر حمققة �إلى نف�س احل�ساب مبقدار الر�صيد الدائن يف هذا احل�ساب.
يتم حتميل �أية خ�سائر زائدة يف الأرباح املرحلة ثم االحتياطيات .ال ت�ستحق هذه الأ�سهم �أي توزيعات �أرباح نقدية .ي�ؤدي �إ�صدار �أ�سهم املنحة �إلى زيادة عدد �أ�سهم اخلزينة على
�أ�سا�س ن�سبي وتقليل متو�سط تكلفة ال�سهم دون الت�أثري على �إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.

قيا�س القيمة العادلة

بالن�سبة لتلك املوجودات واملطلوبات املدرجة بالقيمة العادلة ،تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل .تعرف القيمة العادلة ب�أنها ال�سعر امل�ستلم من
بيع �أ�صل ما �أو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س.
ي�ستند قيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية على االفرتا�ض بحدوث معاملة بيع الأ�صل �أو نقل االلتزام يف �إحدى احلاالت التالية:
• البيع �أو النقل يف ال�سوق الرئي�سي للأ�صل �أو االلتزام� ،أو
• البيع �أو النقل يف غري ال�سوق الرئي�سي� ،أي يف ال�سوق الأكرث مالءمة للأ�صل �أو االلتزام.
يجب �أنه يكون ب�إمكان املجموعة الو�صول �إلى ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث مالءمة .يتم قيا�س القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام با�ستخدام االفرتا�ضات التي من املمكن
للم�شاركني يف ال�سوق ا�ستخدامها عند ت�سعري الأ�صل �أو االلتزام ،بافرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق �سيعملون لتحقيق م�صلحتهم االقت�صادية املثلى.
يراعي قيا�س القيمة العادلة للأدوات غري املالية قدرة امل�شارك يف ال�سوق على �إنتاج منافع اقت�صادية من خالل ا�ستخدام الأ�صل ب�أعلى و�أف�ضل م�ستوى له� ،أو من خالل بيعه �إلى
م�شارك �آخر يف ال�سوق من املحتمل �أن ي�ستخدم الأ�صل ب�أعلى و�أف�ضل م�ستوى له.
ت�ستخدم املجموعة �أ�ساليب التقييم املالئمة يف الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة مع حتقيق �أق�صى ا�ستخدام للمدخالت امللحوظة ذات ال�صلة وتقليل
ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.
تقا�س القيمة العادلة للأدوات غري املالية ا�ستنادًا �إلى التقييم الذي يجريه مقيمون م�ستقلون.
�إن القيمة العادلة للأداة املالية امل�شتقة تعادل الربح �أو اخل�سارة غري املحققة من هذه الأداة املالية امل�شتقة التي يتم قيا�سها ح�سب ال�سوق با�ستخدام �أ�سعار ال�سوق ذات ال�صلة
�أو مناذج الت�سعري الداخلية.
ت�صنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�س قيمتها العادلة والإف�صاح عنها يف البيانات املالية �ضمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة ،كما هو مبني �أدناه ،ا�ستنادًا �إلى �أقل
م�ستوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل:
• امل�ستوى � :1أ�سعار ال�سوق املعلنة (غري املعدلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة؛
ً
ملحوظا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .يتم ا�ستقاء التقييم من
• امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم يكون فيها �أقل م�ستوى من املدخالت ذي الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة
معاملة حديثة ب�شروط جتارية بحتة واملقارنة ب�أدوات مماثلة تتوفر لها �أ�سعار معرو�ضة يف ال�سوق والتي تت�ضمن م�ضاعفات ال�سعر �إلى القيمة املدرجة بالدفاتر وم�ضاعفات
�أرباح الأ�سعار و�صايف قيمة املوجودات ال�صادرة عن مدير ال�صندوق واال�سعار اخلارجية؛ و
ً
ملحوظا .تت�ضمن �أ�ساليب التقييم طريقة التدفقات النقدية
• امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم ال يكون فيها �أقل م�ستوى من املدخالت ذي الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة
املخ�صومة �أو طريقة القيمة املدرجة بالدفاتر �أو �أ�ساليب تقييم �أخرى منا�سبة من ال�شائع ا�ستخدامها من قبل امل�شاركني يف ال�سوق .تت�ضمن املدخالت اجلوهرية لأ�ساليب
التقييم �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق ومعدالت اخل�صم ومعدل النمو النهائي وخ�صم عدم ال�سيولة وتقديرات التدفقات النقدية.
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على ا�سا�س متكرر ،حتدد املجموعة ما �إذا كانت التحويالت قد حدثت بني م�ستويات اجلدول الهرمي عن
طريق �إعادة تقييم الت�صنيف (ا�ستناد ًا �إلى �أقل م�ستوى من املدخالت ذي الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة بيانات مالية.

حتقق الإيرادات

تتحقق �إيرادات وم�صروفات الفوائد على �أ�سا�س الفائدة الفعلية .عند انخفا�ض قيمة الأداة املالية امل�صنفة كقرو�ض ومدينني ،يتم حتقق �إيرادات الفوائد با�ستخدام معدل
الفائدة امل�ستخدم خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س خ�سارة انخفا�ض القيمة .تتحقق �إيرادات وم�صروفات الفوائد جلميع الأدوات املالية التي حتمل فائدة
مبا يف ذلك تلك امل�صنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر وا�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق وا�ستثمارات متاحة للبيع �ضمن �إيرادات
الفوائد يف بيان الدخل املجمع.
يتم التعامل مع الأتعاب والعموالت التي تعترب جز ًءا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي للأداة املالية كتعديل على معدل الفائدة الفعلي .يتم ت�سجيل الأتعاب والعموالت الأخرى
على مدى فرتة اخلدمة وتتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم هذه الأرباح.

ال�ضرائب

يتم احت�ساب ال�ضرائب على �أ�سا�س معدالت ال�ضرائب املطبقة واملقررة وفق ًا للقوانني والنظم والتعليمات ال�سارية يف الدول التي تعمل فيها املجموعة .تدرج �ضريبة الدخل
امل�ستحقة على الربح اخلا�ضع لل�ضريبة (ال�ضريبة احلالية) كم�صروف يف الفرتة التي فيها تتحقق الأرباح وفقا للوائح املالية املعمول بها يف البلدان املعنية التي تعمل فيها
املجموعة.
يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة بناء على الفروق امل�ؤقتة بني الأوعية ال�ضريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها املدرجة بالدفاتر لأغرا�ض البيانات املالية يف تاريخ البيانات املالية.
ب�شكل عام ،تتحقق مطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة جلميع الفروق امل�ؤقتة اخلا�ضعة لل�ضريبة .تتحقق موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة جلميع الفروق امل�ؤقتة القابلة لالقتطاع مع ترحيل
الإعفاءات ال�ضريبية غري امل�ستخدمة و�أي خ�سائر �ضريبية غري م�ستخدمة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ال�ضرائب (تتمة)

يتم �إدراج موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة �إلى احلد الذي يكون من املحتمل معه �أن يتوفر الربح اخلا�ضع لل�ضريبة والذي �سيكون متاح ًا مقابله ا�ستغالل الفروق امل�ؤقتة القابلة
لالقتطاع ،وترحيل الأر�صدة ال�ضريبية غري امل�ستخدمة واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة ،اال عندما ينتج �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجل املتعلق بالفروق امل�ؤقتة القابلة لالقتطاع عن
الت�سجيل الأويل لأ�صل �أو التزام يف معاملة ال تعترب دمج �أعمال ويف وقت املعاملة ،ال ت�ؤثر على الربح املحا�سبي �أو الأرباح �أو اخل�سائر اخلا�ضعة لل�ضريبة.
تتم مراجعة القيمة املدرجة بالدفاتر ملوجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة يف تاريخ كل بيانات مالية وتخفي�ضها �إلى احلد الذي ال يحتمل معه توافر امل�ستوى املنا�سب من االرباح الكافية
اخلا�ضعة لل�ضريبة مبا يتيح ا�ستخدام الأ�صل ال�ضريبي امل�ؤجل كليا �أو جزئيا .يتم �إعادة تقييم موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة غري امل�سجلة يف تاريخ كل بيانات مالية ويتم ت�سجيلها
�إلى احلد الذي ي�صبح من املحتمل معه �أن ت�سمح الأرباح ال�ضريبية امل�ستقبلية ب�إمكانية ا�سرتداد �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجل.
يتم �إجراء مقا�صة بني املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف حالة وجود حق قانوين يوجب �إجراء املقا�صة ملوجودات ال�ضريبة احلالية مقابل مطلوبات
�ضريبة الدخل احلالية وتتعلق ال�ضرائب امل�ؤجلة بنف�س امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لل�ضريبة ونف�س الإدارة ال�ضريبية.
يتم قيا�س موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة ومطلوبات ال�ضريبة امل�ؤجلة با�ستخدام معدالت ال�ضرائب والقوانني ال�سارية يف تاريخ البيانات املالية.

العمالت الأجنبية

ت�سجل املعامالت بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ حتديد قيمة املعامالت .ويجري حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية القائمة يف
نهاية ال�سنة �إلى الدينار الكويتي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ بيان املركز املايل.
�إن املوجودات واملطلوبات غري النقدية التي تقا�س بالتكلفة التاريخية ب�إحدى العمالت الأجنبية يتم حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة �إلى الدينار الكويتي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ حتديد قيمتها .يف حالة
املوجودات غري النقدية التي يتم ت�سجيل التغري يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،يجري �أي�ض ًا ت�سجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية ذات ال�صلة مبا�شرة
يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �أما بالن�سبة للموجودات غري النقدية الأخرى ،فيتم ت�سجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية وغري النقدية للعمليات الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ بيان املركز املايل .يتم حتويل نتائج الت�شغيل لتلك العمليات
مبتو�سط �أ�سعار ال�صرف لل�سنة .ويتم جتميع الفروق الناجتة من التحويل يف بند الإيرادات ال�شاملة الأخرى حتى ا�ستبعاد العملية الأجنبية .عند ا�ستبعاد عملية �أجنبية ،يتم �إعادة
ت�صنيف بند الإيرادات ال�شاملة الأخرى املتعلق بتلك العملية الأجنبية املحددة �إلى �أرباح �أو خ�سائر.

معلومات القطاعات

�إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يرتبط ب�أن�شطة الأعمال التي قد ت�ؤدي �إلى حتقيق �إيرادات وتكبد تكاليف .ت�ستخدم �إدارة البنك قطاعات الت�شغيل لتخ�صي�ص املوارد
وتقييم الأداء .يتم جتميع قطاعات الت�شغيل التي ترتبط مبنتجات وخدمات وفئة عمالء وخ�صائ�ص اقت�صادية مماثلة ويتم رفع تقارير عنها كقطاعات قابلة لرفع التقارير عنها
�إذا كان ذلك منا�سبا.
املوجودات واملطلوبات املحتملة
ال يتم �إدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون التدفق الوارد ملوارد تت�ضمن منافع اقت�صادية حمتم ًال.
ال يتم �إدراج املطلوبات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�صاح عنها ما مل يكن التدفق ال�صادر للموارد املت�ضمنة ملنافع اقت�صادية م�ستبعد ًا.

املوجودات ب�صفة الأمانة

�إن املوجودات املحتفظ بها ب�صفة �أمانة �أو وكالة ال تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ال تدرج �ضمن بيان املركز املايل املجمع.

ا�ستخدام التقديرات والأحكام

ت�ستند املجموعة يف التقديرات والأحكام اخلا�صة بها �إلى امل�ؤ�شرات املتاحة عند �إعداد البيانات املالية املجمعة .ولكن الظروف والأحكام احلالية حول التطورات امل�ستقبلية قد
تتغري نتيجة للتغريات �أو الظروف املتعلقة بال�سوق التي تقع خارج نطاق �سيطرة املجموعة.
�إن الأ�سا�س املتبع من قبل الإدارة لتحديد القيمة املدرجة بالدفاتر لبع�ض فئات املوجودات واملخاطر املرتبطة بها مت مناق�شته �أدناه:

قيا�س القيمة العادلة

يف حالة عدم �إمكانية قيا�س القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية امل�سجلة يف بيان املركز املايل املجمع بناء على اال�سعار املعلنة يف ا�سواق ن�شطة ،يتم قيا�س قيمتها
العادلة با�ستخدام �أ�ساليب تقييم تت�ضمن منوذج التدفقات النقدية املخ�صومة .ت�ؤخذ مدخالت هذه النماذج من ا�سواق ملحوظة �إن �أمكن اال انه يف حالة عدم امكانية ذلك،
يتطلب تقدير القيمة العادلة م�ستوى معني من االحكام التي تت�ضمن اعتبارات املدخالت مثل خماطر ال�سيولة وخماطر االئتمان والتقلبات .كما �أن �أي تغيريات يف هذه التقديرات
�أو ا�ستخدام تقديرات خمتلفة ولكنها معقولة بدرجة م�ساوية قد يكون له ت�أثري على القيمة املدرجة بالدفاتر لهذه البنود.
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يجب اال�ستناد الى احكام جوهرية من قبل االدارة عند تقدير القيمة العادلة للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات املحتملة نتيجة دمج االعمال مبا يف ذلك املوجودات غري
امللمو�سة واملطلوبات املحتملة.

ت�صنيف املوجودات املالية

تقوم الإدارة باتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة املوجودات املالية لتحديد ما �إذا كان يجب ت�صنيفها كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �أو ا�ستثمارات
حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق �أو ا�ستثمارات متاحة للبيع �أو قرو�ض ومدينني� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ي�ستلزم حتديد فيما �إذا كانت �سوق الأداة املالية امل�سعرة ن�شطة �أم ال �إ�صدار �أحكام
وذلك ا�ستنادا �إلى تقييم �شروط احلجم/ال�سوق وتوفر �أ�سعار جاهزة ومنتظمة.

انخفا�ض القيمة

تقوم املجموعة مبعاملة اال�ستثمارات املتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها� ،أو �إذا ظهر دليل
مو�ضوعي �آخر على انخفا�ض القيمة� .إن حتديد االنخفا�ض «الكبري» �أو «املتوا�صل» يتطلب �أحكام هامة ويت�ضمن عوامل تقييم ت�شمل قطاع الأعمال وظروف ال�سوق والتدفقات
النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم.
تقوم املجموعة بتقدير ما �إذا قد تعر�ضت املوجودات غري امللمو�سة ذات االعمار االنتاجية غري املحددة النخفا�ض القيمة على �أ�سا�س �سنوي على الأقل .ويتطلب ذلك تقدير القيمة
ناق�صا التكاليف حتى البيع لوحدات انتاج النقد التي مت توزيع املوجودات غري امللمو�سة ذات االعمار االنتاجية غري املحددة عليها� .إن تقدير
اثناء اال�ستخدام او القيمة العادلة ً
القيمة اثناء اال�ستخدام يتطلب من املجموعة تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من وحدة انتاج النقد وكذلك اختيار معدل خ�صم منا�سب الحت�ساب القيمة احلالية
لتلك التدفقات النقدية.
تقوم املجموعة مبراجعة القرو�ض واملدينني على �أ�سا�س منتظم لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .وب�صفة خا�صة يجب و�ضع تقدير
جوهري من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�صات املطلوبة .تلك التقديرات ت�ستند بال�ضرورة �إلى االفرتا�ضات
حول عدة عوامل تت�ضمن درجات متفاوتة من الأحكام املحا�سبية وعدم الت�أكد.

 .3معلومات القطاعات
تنتظم املجموعة يف قطاعات ت�شرتك يف �أن�شطة اعمال تدر �إيرادات وتتكبد م�صروفات .يتم مراجعة هذه القطاعات ب�صورة منتظمة من قبل رئي�س متخذي القرارات الت�شغيلية
لتخ�صي�ص املوارد وتقييم االداء .وقد قامت الإدارة لأغرا�ض �إعداد التقارير حول قطاعات الأعمال ب�إعادة جتميع العمليات خالل ال�سنة الى قطاعات الت�شغيل التالية:
الأعمال امل�صرفية التجارية

وت�شمل جمموعة كاملة من ت�سهيالت االئتمان والودائع واخلدمات امل�صرفية املتعلقة بها واملقدمة �إلى
عمالئها من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.

الأعمال امل�صرفية للأفراد

وت�شمل جمموعة كاملة من املنتجات واخلدمات املقدمة �إلى العمالء والتي تت�ضمن القرو�ض وبطاقات
االئتمان والودائع و�إدارة الرثوات.

اخلزينة واال�ستثمارات

وت�شمل خدمات اخلزينة املقدمة �إلى العمالء و�أن�شطة �إدارة املوازنات مبا يف ذلك �أن�شطة ال�سوق النقدي
وامل�شتقات واال�ستثمار يف العقارات و�إدارة املوجودات والت�أثري املتبقي لت�سعري حتويل الأموال فيما بني
القطاعات.

23

البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2017

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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 .3معلومات القطاعات (تتمة)
2017

الأعمال امل�صرفية
التجارية
(�ألف دينار كويتي)

الأعمال امل�صرفية
للأفراد
(�ألف دينار كويتي)

اخلزينة
واال�ستثمارات
(�ألف دينار كويتي)

املجموع
(�ألف دينار كويتي)

�صايف �إيرادات الفوائد

70,144

41,463

825

112,432

�إيرادات الت�شغيل

91,642

52,826

12,524

156,992

نتائج القطاع

32,070

26,911

10,519

69,500

م�صروف غري موزع

)(29,639

ربح ال�سنة قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة

39,861

موجودات القطاع
موجودات غري موزعة

80,419

اجمايل املوجودات

4,361,726

مطلوبات القطاع

938,318

1,798,645

989,623

3,726,586

مطلوبات غري موزعة

62,401

اجمايل املطلوبات

3,788,987

2016

الأعمال امل�صرفية
التجارية
(�ألف دينار كويتي)

الأعمال امل�صرفية
للأفراد
(�ألف دينار كويتي)

اخلزينة
واال�ستثمارات
(�ألف دينار كويتي)

املجموع
(�ألف دينار كويتي)

�صايف �إيرادات الفوائد

74,286

37,764

)(2,864

109,186

�إيرادات الت�شغيل

96,083

49,557

1,877

147,517

نتائج القطاع

44,064

22,206

)(690

65,580

م�صروف غري موزع

)(28,590

ربح ال�سنة قبل ال�ضرائب ومكاف�أة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة

36,990

موجودات القطاع

2,690,538

556,060

968,540

4,215,138

موجودات غري موزعة

69,675

اجمايل املوجودات

4,284,813

مطلوبات القطاع
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2,582,104

610,431

1,088,772

4,281,307

1,047,270

1,562,489

1,062,056

3,671,815

مطلوبات غري موزعة

57,195

اجمايل املطلوبات

3,729,010

املعلومات اجلغرافية

يبني اجلدول التايل �إيرادات الت�شغيل وموجودات القطاع للمجموعة من العمليات الدولية:
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�إيرادات الت�شغيل

32,226

37,374

موجودات القطاع

850,906

874,892

� .4إدارة املخاطر
مقدمة

ترتبط املخاطر ب�أن�شطة املجموعة لكن تُدار عن طريق عملية التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ستمرة وفق ًا حلدود املخاطر وال�ضوابط الأخرى� .إن هذه الطريقة يف �إدارة املخاطر
ذات �أهمية كبرية ال�ستمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح .ويتحمل كل فرد يف املجموعة م�سئولية التعر�ض للمخاطر يف �إطار م�سئولياته .قامت املجموعة بتطوير �أطر �شاملة الدارة
كافة املخاطر املادية .وتت�ضمن هذه الأطر حتديد وقيا�س ومراقبة كافة املخاطر املادية يف جميع �أنحاء املجموعة .متثل �إدارة املخاطر �أحد عنا�صر �إجراء اتخاذ القرار وذلك
فيما يتعلق بجميع �أنواع املخاطر بحيث تتمكن املجموعة من �إدارة املخاطر املقدرة �ضمن م�ستويات مقبولة.
تتم مراقبة املخاطر وال�سيطرة عليها ب�صورة رئي�سية ا�ستناد ًا �إلى احلدود املو�ضوعة من قبل املجموعة .تعك�س هذه احلدود ا�سرتاتيجية العمل ومناخ ال�سوق الذي تعمل فيه
املجموعة بالإ�ضافة �إلى م�ستوى املخاطر الذي ت�ستطيع املجموعة �أن تقبله ،مبا يف ذلك الرتكيز على قطاعات �أعمال وجغرافية خمتارة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تراقب املجموعة وتقي�س القدرة
ال�شاملة على حتمل املخاطر فيما يتعلق ب�إجمايل التعر�ض للمخاطر عرب كافة �أنواع املخاطر والأن�شطة.

تخ�ضع عمليات الفروع وال�شركة التابعة الأجنبية �أي�ض ًا ملتطلبات رقابية يف نطاقات االخت�صا�ص التي تعمل فيها .تن�ص هذه القوانني �أي�ضا على م�ستويات كفاية ر�أ�س املال لدى الفروع �أو ال�شركة
التابعة والتي يجب �أن حتافظ عليها بالإ�ضافة �إلى تعليمات رقابية �أخرى للحد من خماطر العجز والتعرث يف تلبية املطلوبات غري املتوقعة التي ميكن �أن تن�ش�أ.
يتم تقييم قائمة املخاطر قبل �إبرام معامالت التغطية التي يتم اعتمادها من قبل امل�ستوى االداري املخت�ص داخل املجموعة .وفيما يلي و�صف م�ستويات املخاطر املقبولة لدى املجموعة بالإ�ضافة
الى املخاطر املحددة واملنهجية املتبعة لإدارة تلك املخاطر:

�أ) خماطر االئتمان

تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر �إخفاق �أحد �أطراف �أداة مالية يف الوفاء بالتزامه ويت�سبب بذلك يف تكبد طرف �آخر خل�سارة مالية� .إن الأدوات املالية املعر�ضة لهذه املخاطر والأهداف
وال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة ب�إدارة وقيا�س هذه املخاطر مو�ضحة يف ق�سم �إدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.

�إن احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل يتمثل يف القيمة املدرجة بالدفاتر لكل �أ�صل مايل يف بيان املركز املايل املجمع.
ين�ش�أ تركز خماطر االئتمان يف حالة تواجد �أطراف مقابلة تقوم بتنفيذ ب�أن�شطة مماثلة �أو �أن�شطة يف نف�س القطاع اجلغرايف �أو حني تكون لهم خ�صائ�ص اقت�صادية مماثلة مما يجعل قدرتهم
على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تت�أثر بالتغريات يف الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو غريها .ي�شمل هذا ً
اي�ضا التعر�ض ملخاطر االئتمان بالن�سبة ملقرت�ض فردي �أو جمموعة من املقرت�ضني
املرتابطني� .إن تركز خماطر االئتمان يعترب م�ؤ�شر ًا حل�سا�سية �أداء املجموعة الن�سبية للتطورات التي ت�ؤثر على قطاع �أعمال �أو جغرايف بعينه� .إن احلد الأق�صى لرتكز خماطر االئتمان بالن�سبة
لطرف مقابل واحد �أو جمموعة مرتابطة من الأطراف املقابلة حمدود بن�سبة  %15من ر�أ�س املال ال�شامل لدى املجموعة ح�سبما تقره التعليمات الرقابية.
وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ال�صادرة بتاريخ  18دي�سمرب  1996ب�ش�أن قواعد ولوائح ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية ،قامت املجموعة بت�شكيل جلنة داخلية تت�ألف من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص بالبنك لدرا�سة وتقييم الت�سهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل على حدة من عمالء املجموعة .ويتعني على هذه اللجنة الوقوف على �أي مواقف غري عادية مرتبطة مبركز العميل
وامل�صاعب املحتمل مواجهتها والتي من املحتمل �أن ت�ؤدي �إلى ت�صنيف الدين املمنوح له على �أنه غري منتظم ،ومن ثم حتديد م�ستوى املخ�ص�صات املطلوبة لتلك املديونية.

الأدوات املالية امل�شتقة

تنح�صر خماطر االئتمان الناجتة من الأدوات املالية امل�شتقة على تلك امل�شتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم قيده ببيان املركز املايل املجمع.

خماطر االلتزامات املرتبطة باالئتمان

توفر املجموعة لعمالئها �ضمانات مالية قد تتطلب من املجموعة �سداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء .يتم حت�صيل هذه املدفوعات من العمالء على �أ�سا�س �شروط ال�ضمانات املالية .تعر�ض هذه
ال�ضمانات املجموعة ملخاطر مماثلة للقرو�ض وال�سلف ويتم تخفيف هذه املخاطر من خالل نف�س �إجراءات و�سيا�سات الرقابة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
� .4إدارة املخاطر (تتمة)
�أ) خماطر االئتمان (تتمة)
خماطر تركز االئتمان

�إن تركزات القطاع اجلغرايف وقطاع الأعمال اخلا�صة باملوجودات املالية واملطلوبات املحتملة ذات ال�صلة مبخاطر االئتمان هي كما يلي:
2017

2016

املطلوبات املحتملة
املتعلقة باالئتمان
�ألف دينار كويتي

املوجودات
�ألف دينار كويتي

املوجودات
�ألف دينار كويتي

املطلوبات املحتملة
املتعلقة باالئتمان
�ألف دينار كويتي

املنطقة اجلغرافية:
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

3,904,264

814,573

3,830,644

832,569

�أوروبا

106,100

56,297

125,926

66,035

ا�سيا واملحيط الهادي

96,980

191,381

76,406

210,562

باقي دول العامل

92,081

17,703

79,357

27,979

4,199,425

1,079,954

4,112,333

1,137,145

قطاع الأعمال:
جتارة وت�صنيع

367,989

132,820

457,245

249,029

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

546,507

285,628

688,008

314,862

�إن�شاءات وعقارات

757,498

408,558

810,722

447,577

جهات حكومية وجهات ذات �صلة

927,825

-

787,484

-

�شخ�صية

929,766

908

918,820

754

�أخرى

669,840

252,040

450,054

124,923

4,199,425

1,079,954

4,112,333

1,137,145

جممل احلد الأق�صى للتعر�ض للمخاطر واجلدارة االئتمانية للأدوات املالية

يو�ضح اجلدول التايل احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل املجمع ،وذلك دون احت�ساب �أي �ضمانات �أو تعزيزات ائتمانية �أخرى .مت عر�ض
احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان باملجمل ،قبل �أثر التخفيف عن طريق ا�ستخدام اتفاقيات املقا�صة وال�ضمانات الرئي�سية.
يو�ضح اجلدول �أدناه �أي�ض ًا التعر�ض ملخاطر االئتمان ح�سب اجلدارة االئتمانية للموجودات املالية ح�سب الفئة والت�صنيف واحلالة:
غري مت�أخرة �أو منخف�ضة القيمة
2017
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فئة مقبولة
فئة قيا�سية
فئة عالية
�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي

مت�أخرة مبا يف ذلك
منخف�ضة القيمة ب�صورة جممل احلد الأق�صى
للتعر�ض للمخاطر
فردية
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي

�أر�صدة لدى البنوك
�سندات خزانة حكومة دولة الكويت
�سندات بنك الكويت املركزي
قرو�ض و�سلف
 قرو�ض ل�شركات وبنوك قرو�ض لعمالء�أوراق دين مالية متاحة للبيع وحمتفظ حتى
اال�ستحقاق (�إي�ضاح )11
موجودات �أخرى

457,329

9,581

-

-

466,910

344,590

-

-

-

344,590

125,595

-

-

-

125,595

2,040,890

181,047

120,960

145,474

2,488,371

522,080

35,068

79

29,467

586,694

144,872

-

-

-

144,872

38,950

1,545

829

1,069

42,393

املجموع

3,674,306

227,241

121,868

176,010

4,199,425

غري مت�أخرة �أو منخف�ضة القيمة
2016

فئة عالية
�ألف دينار كويتي

فئة قيا�سية
�ألف دينار كويتي

فئة مقبولة
�ألف دينار كويتي

مت�أخرة مبا يف ذلك
منخف�ضة القيمة ب�صورة جممل احلد الأق�صى
للتعر�ض للمخاطر
فردية
�ألف دينار كويتي
�ألف دينار كويتي

�أر�صدة لدى البنوك

461,320

5,137

-

-

466,457

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

223,142

-

-

-

223,142

�سندات بنك الكويت املركزي

173,715

-

-

-

173,715

قرو�ض و�سلف
 -قرو�ض ل�شركات وبنوك

2,151,404

90,885

114,066

137,945

2,494,300

 -قرو�ض لعمالء

516,300

-

-

18,784

535,084

�أوراق دين مالية متاحة للبيع (�إي�ضاح )11

181,079

-

-

-

181,079

موجودات �أخرى

36,659

557

662

678

38,556

املجموع

3,743,619

96,579

114,728

157,407

4,112,333

كما يف  31دي�سمرب � ،2017سجلت القرو�ض املت�أخرة والتي مل تنخف�ض قيمتها مبلغ � 37,115ألف دينار كويتي ( 31دي�سمرب � 85,864 :2016ألف دينار كويتي) وهي
يوما� ،أما القرو�ض املت�أخرة لفرتة ما بني  45الى  90يوم فبلغت قيمتها � 124,226ألف دينار كويتي ( 31دي�سمرب � 38,479 :2016ألف
القرو�ض املت�أخرة ملدة �أقل من ً 45
دينار كويتي) .وقدرت القيمة العادلة لل�ضمانات املحتفظ بها من قبل املجموعة للقرو�ض املت�أخرة كما يف  31دي�سمرب  2017مببلغ � 64,493ألف دينار كويتي ( 31دي�سمرب
� 68,921 :2016ألف دينار كويتي).
�إن جممل التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلق باملطلوبات املحتملة يقدر مببلغ � 1,079,954ألف دينار كويتي (� 1,137,145 :2016ألف دينار كويتي).
ي�ستند ت�صنيف القرو�ض للعمالء �إلى فئات عالية وقيا�سية ومقبولة املو�ضحة �أعاله �إلى اجلودة االئتمانية الداخلية للأطراف املقابلة وموا�صفات املخاطر املقدرة وقبول وتوافر
ال�ضمانات وفق ًا لنموذج الت�صنيف الداخلي لدى املجموعة� .إن منوذج ت�صنيف خماطر املقرت�ضني ي�أخذ يف اعتباره عدة عوامل رئي�سية من بينها اجتاهات االعمال واالدارة
والبيانات املالية وال�ضمانات وغريها واملرجحة كما ينبغي للو�صول �إلى الت�صنيف .ويتم مراقبة التغريات/والتعديالت يف الت�صنيفات �سنويا .وقد قام البنك بتحديد ت�صنيف
ملخاطر القرو�ض للأفراد من خالل طرح بطاقة قيا�س خماطر االئتمان للأفراد والتي تت�ضمن اي�ضا نظام �آيل ملعاجلة القرو�ض وبطاقات االئتمان .ي�ستند ت�صنيف الأر�صدة لدى
البنوك والقرو�ض للبنوك واال�ستثمارات يف �أدوات الدين املتاحة للبيع �إلى الت�صنيف اخلارجي للأطراف املقابلة.
مت عر�ض القيمة العادلة لل�ضمان الذي حتتفظ به املجموعة للقرو�ض وال�سلف مت�أخرة ال�سداد (مبا يف ذلك تلك التي انخف�ضت قيمتها ب�شكل فردي) �ضمن االي�ضاح  .10وقد
اتخذت املجموعة الإجراءات القانونية املنا�سبة ل�ضمان ا�سـرتداد ال�ضمان متى لـزم ذلـك.
عند ت�سجيل الأدوات املالية بالقيمة العادلة ،ف�إن املبالغ املبينة �أعاله متثل خماطر االئتمان احلالية ولي�س احلد الأق�صى للمخاطر التي قد تنتج يف امل�ستقبل نتيجة التغريات يف
القيم.

ال�ضمان والتعزيزات االئتمانية الأخرى

�إن مبلغ ونوع ال�ضمان الالزم ي�ستند �إلى تقييم خماطر االئتمان للطرف املقابل .يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق مبدى قبول �أنواع ال�ضمان وم�ؤ�شرات التقييم.
ت�شمل الأنواع الرئي�سية لل�ضمانات التي يتم احل�صول عليها النقد والأوراق املالية والر�سوم على املمتلكات العقارية وال�ضمانات املقابلة.
�إن �سيا�سة املجموعة هي اتخاذ �إجراءات قانونية لتفعيل ال�ضمانات متى �أتيحت هذه ال�ضمانات ال�سرتداد م�ستحقات البنك طب ًقا للقانون.
�إن مبلغ � 1,276,777ألف دينار كويتي (� 1,275,350 :2016ألف دينار كويتي) من بني اجمايل القرو�ض وال�سلف القائمة مكفول ب�ضمان تبلغ قيمته � 2,049,990ألف دينار
كويتي (� 2,082,734 :2016ألف دينار كويتي).
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
� .4إدارة املخاطر (تتمة)
ب) خماطر ال�سيولة

�إن ال�سيولة هي القدرة امل�ستمرة على ا�ستيعاب االلتزامات امل�ستحقة وم�سحوبات الودائع ومتويل منو املوجودات وعمليات الت�شغيل والوفاء بااللتزامات التعاقدية من خالل الو�صول
غري املحدود �إلى التمويل باملعدالت ال�سوقية املعقولة.
�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر ب�أن تواجه املجموعة �صعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزامات تتعلق ب�أدوات مالية .كما قد تنتج خماطر ال�سيولة �أي�ض ًا من عدم القدرة على بيع
�أ�صل مايل ب�سرعة ب�سعر قريب من قيمته العادلة� .إن الأدوات املالية التي تتعر�ض لهذه املخاطر والأهداف وال�سيا�سات والإجراءات لإدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت �شرحها يف
ق�سم �إدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق املطلوبات املالية على املجموعة ا�ستناد ًا �إلى التزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�صومة .بالن�سبة لدفعات ال�سداد التي تخ�ضع لإ�شعارات
ف�إنها تعامل كما لو �أن الإ�شعارات قد متت فور ًا.

املطلوبات املالية

�أقل من �شهر
�ألف دينار كويتي

من �شهر �إلى �سنة
�ألف دينار كويتي

�أكرث من �سنة واحدة
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

2017

امل�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

254,252

354,529

801

609,582

ودائع العمالء

802,148

1,413,495

768,494

2,984,137

�أوراق متو�سطة الأجل

-

-

173,856

173,856

مطلوبات �أخرى

-

49,042

-

49,042

1,056,400

1,817,066

943,151

3,816,617

التزامات ومطلوبات طارئة

272,196

497,059

310,699

1,079,954

جممل امل�شتقات التي مت ت�سويتها

92,376

126,564

-

218,940

2016

امل�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

287,442

334,328

128,186

749,956

ودائع العمالء

817,772

1,428,967

695,997

2,942,736

مطلوبات �أخرى

-

44,739

-

44,739

1,105,214

1,808,034

824,183

3,737,431

التزامات ومطلوبات طارئة

134,771

488,040

514,334

1,137,145

جممل امل�شتقات التي مت ت�سويتها

146,274

246,988

-

393,262

يلخ�ص اجلدول �أدناه قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة .مت حتديد تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س الفرتة املتبقية يف تاريخ بيان املركز املايل
حتى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي با�ستثناء اال�ستثمارات يف �أ�سهم امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر واال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع واال�ستثمار يف
�شركة زميلة واملباين واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة واملوجودات الأخرى وودائع العمالء حتت الطلب واملطلوبات االخرى التي مت حتديدها ا�ستناد ًا �إلى تقدير الإدارة اخلا�ص
ب�أعمال الت�سييل.
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ميكن �أن تختلف تواريخ اال�ستحقاق الفعلية عن تواريخ اال�ستحقاق املو�ضحة �أدناه حيث رمبا يكون لدى املقرت�ض احلق يف �سداد التزاماته مقدم ًا مع �سداد �أو عدم �سداد غرامات
ال�سداد املبكر ورمبا يكون من ال�ضروري �سداد ودائع العمالء قبل مواعيد ا�ستحقاقها.

�إن قائمة اال�ستحقاقات كما يف  31دي�سمرب  2017كانت كما يلي:
�أقل من �شهر
�ألف دينار كويتي

من �شهر �إلى �سنة
�ألف دينار كويتي

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

�أكرث من خم�س �سنوات
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

463,337

32,182

-

-

495,519

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

-

95,000

229,090

20,500

344,590

�سندات بنك الكويت املركزي

49,595

76,000

-

-

125,595

قرو�ض و�سلف

474,119

1,286,101

831,149

483,696

3,075,065

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

2,814

71,160

69,262

39,309

182,545

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

-

-

-

19,556

19,556

مباين ومعدات

-

-

-

53,675

53,675

موجودات غري ملمو�سة

-

-

-

17,294

17,294

موجودات �أخرى

-

46,666

1,221

-

47,887

�إجمايل املوجودات

989,865

1,607,109

1,130,722

634,030

4,361,726

املطلوبات
م�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى

250,679

345,145

620

-

596,444

ودائع العمالء

796,680

1,381,679

66,364

694,626

2,939,349

�أوراق متو�سطة الأجل

-

-

149,712

-

149,712

مطلوبات �أخرى

-

77,413

26,069

-

103,482

�إجمايل املطلوبات

1,047,359

1,804,237

242,765

694,626

3,788,987

�إن قائمة اال�ستحقاقات كما يف  31دي�سمرب  2016كانت كما يلي:
�أقل من �شهر
�ألف دينار كويتي

من �شهر �إلى �سنة
�ألف دينار كويتي

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

�أكرث من خم�س �سنوات
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

398,938

95,740

-

-

494,678

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

8,696

117,485

90,961

6,000

223,142

�سندات بنك الكويت املركزي

69,715

104,000

-

-

173,715

قرو�ض و�سلف

422,436

1,309,041

831,368

466,539

3,029,384

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

5,696

152,232

45,004

34,973

237,905

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

-

-

-

18,263

18,263

مباين ومعدات

-

-

-

46,695

46,695

موجودات غري ملمو�سة

-

-

-

17,698

17,698

موجودات �أخرى

-

42,109

1,224

-

43,333

�إجمايل املوجودات

905,481

1,820,607

968,557

590,168

4,284,813

املطلوبات
م�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

286,675

327,113

120,983

-

734,771

ودائع العمالء

813,810

1,401,743

172,837

511,518

2,899,908

مطلوبات �أخرى

-

69,712

24,619

-

94,331

�إجمايل املطلوبات

1,100,485

1,798,568

318,439

511,518

3,729,010
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
� .4إدارة املخاطر (تتمة)
ج) خماطر ال�سوق
ج . 1.خماطر �أ�سعار الفائدة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من احتمال �أن ت�ؤثر التغريات يف معدالت الفائدة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة لأداة مالية .قام جمل�س الإدارة بو�ضع حدود
على فجوات �أ�سعار الفائدة لل�سنوات املن�صو�ص عليها .كما �أنه يتم مراقبة املراكز على �أ�سا�س يومي وكذلك ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التغطية ل�ضمان احلفاظ على املراكز يف
نطاق احلدود املقررة� .إن الأدوات املالية املعر�ضة لهذه املخاطر وكذلك �أهداف و�سيا�سات و�إجراءات �إدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�سم �إدارة املخاطر من التقرير
ال�سنوي.
�إن احل�سا�سية �إلى التغري يف �سعر الفائدة على بيان الدخل املجمع للمجموعة هي ت�أثري التغريات املقدرة يف �أ�سعار الفائدة على �صايف �إيرادات الفائدة ل�سنة واحدة ا�ستناد ًا �إلى
املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدالت املتغرية املحتفظ بها يف  31دي�سمرب  ،2017ومبا ي�شتمل على ت�أثري �أدوات التغطية .يتم احت�ساب ح�سا�سية تغري �سعر الفائدة بالن�سبة
حلقوق امللكية ب�إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع ذات �أ�سعار الفائدة الثابتة ،مبا يف ذلك ت�أثري �أية عمليات تغطية مرتبطة بها كما يف  31دي�سمرب  2017بالن�سبة لت�أثريات
التغريات املقدرة يف �أ�سعار الفائدة .يتم حتليل احل�سا�سية ح�سب ا�ستحقاق الأ�صل �أو املبادلة.
يو�ضح اجلدول التايل ت�أثري التغري مبعدل  25نقطة �أ�سا�سية يف �أ�سعار الفائدة مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة.
الت�أثري (�ألف دينار كويتي)
2017

العملة

2016

�صايف الربح

حقوق امللكية

�صايف الربح

حقوق امللكية

الدينار الكويتي

1,523

53

1,899

87

الدوالر الأمريكي

367

252

190

38

اجلنيه امل�صري

52

48

76

69

ج . 2.خماطر العمالت الأجنبية

�إن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار العمالت الأجنبية .وقد قام جمل�س الإدارة بو�ضع حدود ملراكز العمالت ح�سب كل
عملة .ويتم مراقبة املراكز على �أ�سا�س يومي ويتم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التغطية ل�ضمان املحافظة على املراكز يف نطاق احلدود املقررة� .إن الأدوات املالية املدرجة بالعمالت
الأجنبية معر�ضة لهذه املخاطر وكذلك �أهداف و�سيا�سات و�إجراءات �إدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�سم �إدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.

تغطية �صايف اال�ستثمار يف العمليات الأجنبية

يقوم البنك بتغطية جزء من خماطر العمالت املرتبطة باجلنيه امل�صري ل�صايف ا�ستثماره يف العمليات الأجنبية (البنك الأهلي الكويتي – م�صر �ش.م.م ).عن طريق بع�ض
املوجودات النقدية بالدوالر الأمريكي واملحتفظ بها من قبل البنك الأهلي الكويتي – م�صر .يتم حتويل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من �إعادة حتويل هذه املوجودات النقدية �إلى
بيان الدخل ال�شامل املجمع ملقا�صة الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من حتويل اجلزء من �صايف اال�ستثمار يف البنك الأهلي الكويتي – م�صر.
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فيما يلي الت�أثري على �صايف ربح ال�سنة ،نتيجة التغري بن�سبة  %5يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ب�سبب التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية ،مع
االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:
الت�أثري (�ألف دينار كويتي)

العملة

2017

2016

الدوالر الأمريكي

14

141

اجلنيه امل�صري

13

17

اليورو

1

7

�أخرى

9

55

ج . 3.خماطر �أ�سعار الأ�سهم

�إن خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستويات م�ؤ�شرات الأ�سهم وقيمة �أ�سعار الأ�سهم الفردية .تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم
من ا�ستثمار البنك املحتفظ به يف دفاتر خا�صة� .إن الأدوات املالية املعر�ضة لهذه املخاطر وكذلك �أهداف و�سيا�سات و�إجراءات �إدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�سم
�إدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.
فيما يلي الت�أثري على بيان الدخل املجمع (كنتيجة ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم على اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر واالنخفا�ض الإ�ضايف يف قيمة
اال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع والتي تعر�ضت لالنخفا�ض يف القيمة) وعلى حقوق امللكية (نتيجة التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم املتاحة للبيع) كما يف
 31دي�سمرب ،ب�سبب التغري بن�سبة  %5يف م�ؤ�شرات الأ�سهم ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:
الت�أثري (�ألف دينار كويتي)
2017

2016

�صايف الربح

حقوق امللكية

�صايف الربح

حقوق امللكية

�أ�سواق الأوراق املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي

42

315

154

222

�أ�سواق �أخرى للأوراق املالية

-

41

-

960

ج . 4.خماطر املدفوعات مقدماً

�إن خماطر املدفوعات مقدم ًا هي خماطر �أن تتكبد املجموعة خ�سارة مالية ب�سبب قدوم عمالئها والأطراف املقابلة على ال�سداد �أو طلب ال�سداد قبل �أو بعد التاريخ املتوقع مثل
القرو�ض وال�سلف ذات املعدالت الثابتة عند انخفا�ض �أ�سعار الفائدة� .إن معظم املوجودات املالية لدى املجموعة حتمل فائدة مبعدالت متغرية كما �أن معظم املطلوبات املالية
التي حتمل فائدة لها فرتات ا�ستحقاق �أقل من �سنة وعليه ف�إن املجموعة ال تتعر�ض ملخاطر جوهرية بالن�سبة للمدفوعات مقدم ًا� .إن الأدوات املالية املعر�ضة لهذه املخاطر وكذلك
�أهداف و�سيا�سات و�إجراءات �إدارة وقيا�س هذه املخاطر مبينة يف ق�سم �إدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.

د) خماطر الت�شغيل

�إن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سارة الناجتة من تعطل الأنظمة �أو ب�سبب اخلط�أ الب�شري �أو الغ�ش �أو الأحداث اخلارجية .عندما تف�شل �ضوابط الرقابة يف القيام بعملها ميكن
للمخاطر الت�شغيلية �أن ت�ؤدي �إلى �أ�ضرار خا�صة بال�سمعة ويكون لذلك �أثار قانونية �أو ت�شريعية �أو ت�ؤدي �إلى اخل�سارة املالية .ال ميكن للمجموعة �أن تتوقع جتنب جميع املخاطر
الت�شغيلية ولكن من خالل �إطار الرقابة ومن خالل املتابعة واال�ستجابة للمخاطر املحتملة ،ت�ستطيع املجموعة �أن تدير هذه املخاطر .تت�ضمن �أدوات الرقابة ف�صل الواجبات
ب�صورة فعالة وو�ضع �إجراءات للدخول على الأنظمة والتفوي�ض واملطابقة ون�شر الوعي بني العاملني و�إجراءات التقييم مبا يف ذلك ا�ستخدام التدقيق الداخلي� .إن الأدوات املالية
املعر�ضة لهذه املخاطر وكذلك �أهداف و�سيا�سات و�إجراءات �إدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�سم �إدارة املخاطر من التقرير ال�سنوي.
يقوم ق�سم �إدارة املخاطر ب�إدارة املخاطر الت�شغيلية طبق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي امل�ؤرخة يف  14نوفمرب  1996فيما يتعلق بالإر�شادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية
والتعليمات امل�ؤرخة يف  13دي�سمرب  2003فيما يتعلق باملمار�سات ال�سليمة لإدارة ومتابعة املخاطر الت�شغيلية لدى البنوك.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2017
� .5إدارة ر�أ�س املال
تتمث�ل الأه�داف الرئي�س�ية للمجموع�ة م�ن �إدارة ر�أ��س امل�ال يف الت�أك�د م�ن الت�زام املجموع�ة مبتطلب�ات ر�أ��س امل�ال املفرو�ض�ة خارج ًي�ا واحتف�اظ املجموع�ة مبع�دالت
ر�أ�س�مال جي�دة وقوي�ة به�دف دع�م �أعماله�ا وحتقي�ق �أعل�ى قيم�ة يح�ص�ل عليه�ا امل�س�اهمون.
تراق�ب املجموع�ة بن�ش�اط قاع�دة ر�أ��س امل�ال لديه�ا لتغطي�ة املخاط�ر املت�ضمن�ة يف الأعم�ال .وتت�م مراقب�ة كفاي�ة ر�أ��س امل�ال ل�دى املجموع�ة با�س�تخدام ع�دة تدابير
منه�ا القواع�د والن�س�ب املو�ضوع�ة م�ن قب�ل جلن�ة ب�ازل اخلا�ص�ة بالإ�ش�راف عل�ى الأعم�ال امل�صرفي�ة (قواع�د ومع�دالت بن�ك الت�س�ويات الدولي�ة) والت�ي يطبقه�ا
بن�ك الكوي�ت املرك�زي يف الإ�ش�راف عل�ى املجموع�ة.
يحت�س�ب ر�أ��س امل�ال الرقاب�ي للمجموع�ة ومع�دالت كفاي�ة ر�أ��س امل�ال طبق�ا لتعليم�ات جلن�ة ب�ازل  IIIال�ص�ادرة ع�ن بن�ك الكوي�ت املرك�زي بوا�س�طة التعمي�م /2ر ب،
ر ب �أ 2014/336/بتاري�خ  24يوني�و  2014كم�ا ه�و مبين �أدن�اه:
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

التعر�ض املرجح باملخاطر

3,342,467

3,183,705

ر�أ�س املال املطلوب

451,233

429,801

ر�أ�س املال املتاح
ر�أ�س املال ال�شريحة 1

535,441

523,976

ر�أ�س املال العادي من ال�شريحة 1

535,441

523,976

ال�شريحة  1الإ�ضافية

-

-

ر�أ�س املال ال�شريحة 2

40,421

38,473

�إجمايل ر�أ�س املال

575,862

562,449

معدل كفاية ر�أ�س املال العادي من ال�شريحة 1

%16.02

%16.46

معدل كفاية ر�أ�س املال  -ال�شريحة 1

%16.02

%16.46

�إجمايل معدل كفاية ر�أ�س املال

%17.23

%17.67

يحت�سب معدل الرفع املايل للمجموعة طب ًقا للتعميم رقم /2ب �س 2014/342/امل�ؤرخ يف � 21أكتوبر  2014كما هو مبني �أدناه:
2017

�ألف دينار كويتي
ر�أ�س املال ال�شريحة 1

535,441

523,976

�إجمايل التعر�ض للمخاطر

5,199,678

5,071,614

معدل الرفع املايل

%10.30

%10.33

مت �إدراج الإف�صاحات الإ�ضافية املتعلقة بكفاية ر�أ�س املال طب ًقا للتعميمات املذكورة �أعاله �ضمن ق�سم «�إدارة املخاطر» بالتقرير ال�سنوي.
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2016

�ألف دينار كويتي

 .6قيا�س القيمة العادلة
الأدوات املالية

تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتك�ون املوج�ودات املالي�ة م�ن النق�د والأر�ص�دة ل�دى البن�وك و�س�ندات خزان�ة حكوم�ة دول�ة الكوي�ت و�س�ندات بن�ك الكوي�ت املرك�زي والقرو��ض وال�س�لف
واال�س�تثمارات يف الأوراق املالي�ة وبع��ض املوج�ودات الأخ�رى وامل�ش�تقات .وتتك�ون املطلوب�ات املالي�ة م�ن امل�س�تحق للبن�وك وامل�ؤ�س�س�ات املالي�ة الأخ�رى وودائ�ع
العملاء والأوراق متو�س�طة االج�ل وبع��ض املطلوب�ات الأخ�رى.
ت�صنف القيمة العادلة للأدوات املالية كما يلي:

�أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

تت�أل�ف االدوات املالي�ة املدرج�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن اال�س�تثمارات يف اوراق مالي�ة وامل�ش�تقات .وق�د مت االف�ص�اح ع�ن القيم�ة العادل�ة بالإ�ضاف�ة �إل�ى �أ�س�اليب التقيي�م
لال�س�تثمارات يف �أوراق مالي�ة وامل�ش�تقات �ضم�ن االي�ض�اح  11و  24عل�ى الت�وايل.

�أدوات مالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة

�إن القيم�ة العادل�ة لل�أدوات املالي�ة املدرج�ة بالتكلف�ة املطف��أة ال تختل�ف ب�ص�ورة مادي�ة ع�ن قيمته�ا املدرج�ة بالدفات�ر �أخ�ذا يف االعتب�ار �أن �أغل�ب ه�ذه املوج�ودات
واملطلوب�ات ،با�س�تثناء الأوراق متو�س�طة االج�ل ،ذات فترات ا�س�تحقاق ق�صيرة الأج�ل او يت�م �إع�ادة ت�س�عريها مبا�ش�رة بن�اء عل�ى حرك�ة ا�س�عار الفائ�دة يف ال�س�وق،
وت�س�تخدم فق�ط لأغرا��ض االف�ص�اح .وق�د مت ت�صني�ف القيم�ة العادل�ة له�ذه االدوات املالي�ة �ضم�ن امل�س�توى  3بن�اء عل�ى التدفق�ات النقدي�ة املخ�صوم�ة �أخ�ذا يف
االعتب�ار �أن مع�دل اخل�ص�م ه�و �أه�م املدخلات الت�ي تعك��س خماط�ر االئتم�ان للأط�راف املقابل�ة .يت�م حتدي�د القيم�ة العادل�ة لل�أوراق متو�س�طة الأج�ل مببل�غ
� 151,241أل�ف دين�ار كويت�ي (�إي�ض�اح  )15وامل�صنف�ة �ضم�ن امل�س�توى  1ا�س�تناد ًا �إل�ى الأ�س�عار املعرو�ض�ة يف ال�س�وق.

�أدوات غري مالية

تت�ضم�ن الأدوات املدرج�ة بالقيم�ة العادل�ة ،بخلاف الأدوات املالي�ة ،االر��ض مل�ك ح�ر (امل�صنف�ة �ضم�ن املب�اين واملع�دات) والت�ي مت قيا��س قيمته�ا العادل�ة با�س�تخدام
مدخلات التقيي�م اجلوهري�ة بن�اء عل�ى بيان�ات ال�س�وق غير امللحوظ�ة ومت ت�صنيفه�ا �ضم�ن امل�س�توى  3م�ن اجل�دول الهرم�ي للقيم�ة العادل�ة.
يف حال�ة قيا��س الأر��ض مل�ك ح�ر با�س�تخدام من�وذج التكلف�ة ،كان �ص�ايف القيم�ة املدرج�ة بالدفات�ر كم�ا يف  31دي�س�مرب  2017ليبل�غ  17,275دين�ار كويت�ي
دي�س�مرب � 17,285 :2016أل�ف دين�ار كويت�ي).
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 .7معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متث�ل املعاملات الت�ي مت�ت م�ع بع��ض الأط�راف ذات عالق�ة (�أع�ض�اء جمل��س الإدارة والإدارة العلي�ا للمجموع�ة و�أف�راد عائالته�م م�ن الدرج�ة الأول�ى وال�ش�ركات
الت�ي ميثل�ون املالكين الرئي�س�يني له�ا �أو الت�ي ي�س�تطيعون ممار�س�ة ت�أثير ملمو��س عليه�ا وال�ش�ركة الزميل�ة للمجموع�ة) والذي�ن كان�وا عملاء للمجموع�ة خلال
ال�س�نة� .إن �ش�روط ه�ذه املعاملات تت�م املوافق�ة عليه�ا م�ن قب�ل �إدارة املجموع�ة.
يف ال�س�ياق االعم�ال املعت�اد ،ل�دى الأط�راف ذات عالق�ة املذك�ورة ودائ�ع ل�دى املجموع�ة وت�س�هيالت ائتماني�ة ممنوح�ة له�م م�ن قب�ل املجموع�ة� .إن الأر�ص�دة املدرج�ة
�ضم�ن البيان�ات املالي�ة املجمع�ة ه�ي كم�ا يل�ي:
العدد

املبـلغ

عدد الأطراف ذات عالقة
2017

2017

2016

2017

2016

�ألف دينار
كويتي

2016

�ألف دينار
كويتي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
قرو�ض و�سلف

6

5

4

2

42,306

46,581

ودائع العمالء

14

13

16

16

42,987

30,196

ا�ستثمارات يف اوراق مالية

-

-

1

1

2,914

2,612

حمفظة مدارة من قبل املجموعة

-

-

1

1

623

19

التزامات ومطلوبات طارئة

-

-

3

3

20,893

21,551

�إن القرو�ض وال�سلف �إلى �أطراف ذات عالقة مكفولة بالكامل ب�ضمانات.
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 .7معامالت مع �أطراف ذات عالقة (تتمة)
العدد

املبـلغ

عدد الأطراف ذات عالقة
2017

2017

2016

2017

2016

2016

�ألف دينار
كويتي

�ألف دينار
كويتي

االدارة العليا
قرو�ض و�سلف

16

17

-

-

343

363

ودائع العمالء

19

23

4

6

551

583

حمفظة مدارة من قبل املجموعة

1

1

2

1

155

77

التزامات ومطلوبات طارئة

1

1

-

-

1

1

ال�شركة الزميلة
ودائع العمالء

1

1

1

1

245

245

�إن اي�رادات الفوائ�د وم�صروف�ات الفوائ�د تت�ضم�ن مبل�غ � 1,981أل�ف دين�ار كويت�ي (� 1,759 :2016أل�ف دين�ار كويت�ي) ومبل�غ � 941أل�ف دين�ار كويت�ي (:2016
� 788أل�ف دين�ار كويت�ي) عل�ى الت�وايل يتعل�ق مبعاملات م�ع �أط�راف ذات عالق�ة.

مكاف�أة موظفي االدارة العليا

فيما يلي مكاف�أة موظفي االدارة العليا:
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

رواتب ومزايا �أخرى

3,062

3,353

مزايا ما بعد التوظيف

173

211

3,235

3,564

 .8نقد و�أر�صدة لدى البنوك
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

نقد يف ال�صندوق ويف ح�ساب جاري لدى بنوك �أخرى

45,482

67,256

�أر�صدة وودائع لدى بنوك مركزية

301,806

147,102

ودائع لدى البنوك

148,231

280,320

495,519

494,678

�إن االر�صدة والودائع لدى بنوك مركزية تت�ضمن االر�صدة والودائع لدى البنوك املركزية يف دولة الكويت واالمارات العربية املتحدة وم�صر.

� .9سندات خزانة حكومة دولة الكويت و�سندات بنك الكويت املركزي
�إن ه�ذه االدوات املالي�ة مدرج�ة بالتكلف�ة املطف��أة وت�ص�در م�ن بن�ك الكوي�ت املرك�زي نياب�ة ع�ن وزارة املالي�ة �أو حل�س�ابه اخلا��ص ،ويت�م حيازته�ا م�ن ال�س�وق
الرئي�س�ي م�ن قب�ل املجموع�ة .حتم�ل ه�ذه الأدوات املالي�ة مع�دل فائ�دة ثاب�ت حت�ى اال�س�تحقاق.
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 .10قرو�ض و�سلف
ال�شرق االو�سط
و�شمال افريقيا
�ألف دينار كويتي

اوروبا
�ألف دينار كويتي

ا�سيا واملحيط
الهادي باقي دول العامل
كويتي
�ألف دينار
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

2017

�شركات وبنوك

2,246,922

71,215

80,086

90,148

2,488,371

افراد

586,694

-

-

-

586,694
3,075,065

2016

�شركات وبنوك

2,302,318

80,267

54,762

56,233

2,493,580

افراد

535,804

-

-

-

535,804
3,029,384

�إن القرو�ض وال�سلف التي مت حتديد انخفا�ض قيمتها على �أ�سا�س فردي مع احت�ساب خم�ص�ص حمدد ذي �صلة ،والقيمة العادلة لل�ضمان املحتفظ به مو�ضحة �أدناه:
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

جممل القرو�ض وال�سلف

55,043

83,283

خم�ص�ص حمدد خل�سائر االئتمان

31,794

42,321

القيمة العادلة لل�ضمانات املحتفظ بها

11,860

29,460

فيما يلي مطابقة خم�ص�ص خ�سائر االئتمان مقابل القرو�ض وال�سلف:
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

يف  1يناير

231,190

212,232

فروق حتويل عمالت

)(191

)(2,847

�صايف املبالغ امل�شطوبة خالل ال�سنة

)(65,987

)(28,450

املحمل لل�سنة

57,819

50,255

يف  31دي�سمرب

222,831

231,190

خم�ص�ص عام

191,037

188,869

خم�ص�ص حمدد

31,794

42,321

�إن املبلغ املحمل لل�سنة �أعاله يت�ضمن خم�ص�ص عام مببلغ � 25,336ألف دينار كويتي (� 21,488 :2016ألف دينار كويتي).
يق��در امل�س�ترد لل�س��نة م��ن الت�س��هيالت غ�ير النقدي��ة مببل��غ � 297أل��ف دين��ار كويت��ي ( :2016املحم��ل � 558أل��ف دين��ار كويت��ي) ومت �إدراج �إجم��ايل
املخ�ص���ص املت��اح مببل��غ � 17,128أل��ف دين��ار كويت��ي ( 17,470 :2016ال��ف دين��ار كويت��ي) �ضم��ن املطلوب��ات الأخ��رى (�إي�ض��اح .)16
بالن�س��بة للإف�صاح��ات املتعلق��ة ب���إدارة خماط��ر االئتم��ان ،وترك��ز االئتم��ان ،وج��ودة االئتم��ان وفق��ا للفئ��ة ،وعوام��ل تخفي��ف خماط��ر االئتم��ان ،يرج��ى
االط�لاع عل��ى االي�ض��اح رق��م �-4أ.
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 .11ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

متاحة للبيع

155,055

214,821

حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق

27,395

23,084

القيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

95

-

يف  31دي�سمرب

182,545

237,905

يتم تقييم الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة و�إدراجها على النحو التايل:
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل االرباح او اخل�سائر

�أ�ساليب التقييم
واملدخالت الرئي�سية

2017

�ألف دينار كويتي

2016

�ألف دينار كويتي

ا�ستثمارات متاحة للبيع
2017

�ألف دينار كويتي

2016

�ألف دينار كويتي

امل�ستوى :1
الأ�سهم

�سعر ال�شراء املعلن

95

-

3,007

4,860

اوراق الدين املالية
 -حكومية

�سعر ال�شراء املعلن

-

-

34,133

20,232

 -غري حكومية

�سعر ال�شراء املعلن

-

-

19,716

62,974

امل�ستوى :2
الأ�سهم

م�ضاعفات ال�سوق

-

-

10,045

8,352

اوراق الدين املالية
 -حكومية

�سعر خارجي

-

-

30,846

33,904

 -غري حكومية

�سعر خارجي

-

-

32,782

40,885

�صناديق مدارة

على ا�سا�س �صايف قيمة املوجودات

-

-

8,994

20,511

امل�ستوى :3
الأ�سهم

منوذج التدفقات النقدية املخ�صومة/
خ�صم توزيعات االرباح

-    

-    

15,532

23,103

95

-

155,055

214,821

�إن الت�أثير عل�ى بي�ان املرك�ز امل�ايل املجم�ع او بي�ان حق�وق ملكي�ة امل�س�اهمني املجم�ع يعتبر غير م�ادي عن�د وق�وع تغير بن�س�بة  %5يف متغيرات املخاط�ر ذات ال�صل�ة
امل�س�تخدمة لقيا��س القيم�ة العادل�ة لال�س�تثمارات �ضم�ن امل�س�توى  2و  3م�ن اجل�دول الهرم�ي للقيم�ة العادل�ة.
36

مل يتم �إجراء �أي تغيريات مادية يف �أ�ساليب التقييم امل�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اوراق مالية مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
�إن احلركة يف اال�ستثمار يف اوراق مالية �ضمن امل�ستوى مو�ضحة �أدناه:
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

الر�صيد االفتتاحي

23,103

32,436

اال�ستبعاد

)(8,408

)(6,690

التحويل بني امل�ستويات

-

383

التغري يف القيمة العادلة

872

)(1,976

انخفا�ض القيمة

)(35

)(1,050

15,532

23,103

متث�ل التدفق�ات النقدي�ة ومع�دالت اخل�ص�م وتوزيع�ات االرب�اح املق�درة الت�ي ميك�ن احلف�اظ عليه�ا مدخلات جوهري�ة بالن�س�بة لال�س�تثمارات يف اوراق مالي�ة امل�صنف�ة
�ضم�ن امل�س�توى  3م�ن اجل�دول الهرم�ي للقيم�ة العادل�ة �أخ�ذا يف االعتب�ار �أن ارتف�اع التدفق�ات النقدي�ة او توزيع�ات االرب�اح املق�درة او انخفا��ض مع�دالت اخل�ص�م
ق�د ي��ؤدي �إل�ى ارتف�اع القيم�ة العادل�ة له�ذه اال�س�تثمارات.

 .12ا�ستثمار يف �شركة زميلة
يحتف�ظ البن�ك بح�ص�ة ملكي�ة بن�س�بة  %40يف �ش�ركة كري�دت ون القاب�ض�ة ��ش.م.ك«( .كري�دت ون») ،وه�ي �ش�ركة قاب�ض�ة غير م�س�عرة م�ؤ�س�س�ة يف الكوي�ت وت�ضطل�ع
بتق�دمي الت�س�هيالت االئتماني�ة �إل�ى العملاء عل�ى �أ�سا��س بي�ع الب�ضائ�ع واخلدم�ات بالأق�س�اط الآجل�ة م�ن خلال �ش�ركتها التابع�ة.
فيما يلي ملخ�ص للمعلومات املالية:
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

املوجودات املتداولة

51,470

50,537

املوجودات غري املتداولة

69,631

59,683

املطلوبات املتداولة

70,385

62,907

املطلوبات غري املتداولة

1,069

899

حقوق امللكية

49,647

46,414

الإيرادات

14,686

14,123

�صايف الربح

5,433

6,428
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 .13موجودات غري ملمو�سة
ترخي�ص اخلدمات
امل�صرفية
�ألف دينار كويتي

الودائع الرئي�سية
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

يف  1يناير 2017

13,723

3,975

17,698

االطفاء املحمل لل�سنة

-

)(364

)(364

تعديل حتويل عمالت اجنبية

)(32

)(8

)(40

�صايف القيمة املدرجة بالدفاتر كما يف  31دي�سمرب 2017

13,691

3,603

17,294

يف  1يناير 2016

31,315

9,902

41,217

االطفاء املحمل لل�سنة

-

)(722

)(722

تعديل حتويل عمالت اجنبية

)(17,592

)(5,205

)(22,797

�صايف القيمة املدرجة بالدفاتر كما يف  31دي�سمرب 2016

13,723

3,975

17,698

مت تخ�صي��ص املوج�ودات غير امللمو�س�ة للمجموع�ة ال�ى البن�ك الأهل�ي الكويت�ي  -م�ص�ر ��ش.م.م .ميث�ل ترخي��ص اخلدم�ات امل�صرفي�ة الأ�ص�ل غير امللمو��س ذي
العم�ر االنتاج�ي غير املح�دد ،ويت�م اختب�اره �س�نويا لغر��ض حتدي�د انخفا��ض القيم�ة م�ن خلال تقدي�ر املبل�غ املمك�ن ا�سترداده للبن�ك الأهل�ي الكويت�ي  -م�ص�ر
با�س�تخدام طريق�ة احت�س�اب القيم�ة اثن�اء اال�س�تخدام .ي�س�تند ح�س�ابات املجموع�ة للقيم�ة �أثن�اء اال�س�تخدام �إل�ى توقع�ات التدفق�ات النقدي�ة املعتم�دة� ،أخ�ذ ًا يف
االعتب�ار ظ�روف ال�س�وق يف م�ص�ر وو�ض�ع ال�س�وق للبن�ك الأهل�ي الكويت�ي  -م�ص�ر .وق�د مت خ�ص�م توقع�ات التدفق�ات النقدي�ة قب�ل ال�ضرائ�ب بن�س�بة :2016( %30
 )%25م�ع ا�س�تخدام مع�دل من�و نهائ�ي بن�س�بة  .)%4.9 :2016( %3.9قام�ت املجموع�ة كذل�ك ب�إج�راء حتلي�ل احل�سا�س�ية ع�ن طري�ق تنوي�ع عوام�ل املدخلات
بن�س�بة  .%3ا�س�تناد ًا �إل�ى ه�ذا التحلي�ل ،ال توج�د م�ؤ�ش�رات عل�ى �أن املوج�ودات غير امللمو�س�ة ق�د تعر�ض�ت لالنخفا��ض يف القيم�ة.
متثل الودائع الرئي�سية � ً
أ�صل غري ملمو�س ذي عمر حمدد ويتم �إطفا�ؤه على ا�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي له وهو � 12سنة.

 .14موجودات �أخرى
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

فائدة م�ستحقة

28,328

23,397

�أخرى

19,559

19,936

47,887

43,333

 .15قرو�ض متو�سطة الأجل

خلال ال�س�نة ،ق�ام البن�ك بتطبي�ق برنام�ج �س�ندات ي�ورو متو�س�طة الأج�ل ري�ج ا��س بقيم�ة  1.5ملي�ار دوالر امريك�ي .مبوج�ب ه�ذا الربنام�ج ،جن�ح البن�ك يف
�إ�ص�دار �س�ندات م�ن الدرج�ة الأول�ى غير مكفول�ة ب�ضم�ان («ال�س�ندات») مببل�غ  500ملي�ون دوالر �أمريك�ي مل�دة خم��س �س�نوات وت�س�تحق ال�س�داد يف �أبري�ل � .2022إن
ال�س�ندات مدرج�ة يف بور�ص�ة �أيرلن�دا وحتم�ل كوب�ون ثاب�ت بن�س�بة � %3.50س�نوي ًا ت�س�تحق عل�ى �أ�سا��س ن�ص�ف �س�نوي .مت �إ�ص�دار ه�ذه ال�س�ندات بن�س�بة %99.569
م�ن القيم�ة الأ�س�مية.
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 .16مطلوبات �أخرى
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

فائدة م�ستحقة

28,555

23,008

م�صروفات م�ستحقة متعلقة باملوظفني

17,220

14,271

م�صروفات م�ستحقة ودائنون

17,296

15,263

خم�ص�صات ت�سهيالت غري نقدية (�إي�ضاح )10

17,128

17,470

�أخرى

23,283

24,319

103,482

94,331

 .17حقوق امللكية
�أ .يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من � 1,619,166,234سهم (� 1,619,166,234 :2016سهم) بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد.
ق�ام امل�س�اهمون يف اجتم�اع اجلمعي�ة العمومي�ة ال�س�نوية املنعق�د يف  18مار��س  2017باملوافق�ة عل�ى �إ�ص�دار توزيع�ات �أرب�اح نقدي�ة بقيم�ة  11فل��س ل�كل �س�هم لل�س�نة
املنتهي�ة يف  31دي�س�مرب  31( 2016دي�س�مرب  :2015توزيع�ات �أرب�اح نقدي�ة بقيم�ة  10فل��س ل�كل �س�هم) وق�د مت دفعه�ا الح ًق�ا� .إن �أ�س�هم اخلزين�ة ال ت�س�تحق �أي
توزيع�ات �أرب�اح نقدي�ة.
ب�	.إن الر�صيد يف ح�ساب عالوة �إ�صدار الأ�سهم غري قابل للتوزيع.
ج .وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات مت حتويل ن�سبة  %10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك قبل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتق�دم العلم�ي و�ضريب�ة دع�م العمال�ة الوطني�ة وال�زكاة �إل�ى االحتياط�ي الإجب�اري .يج�وز للبن�ك اتخ�اذ ق�رار ب�إيق�اف ه�ذه التحويلات ال�س�نوية عندم�ا ي�ص�ل
االحتياط�ي �إل�ى  %50م�ن ر�أ��س امل�ال املدف�وع.
�إن توزيع هذا االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لدفع توزيعات �أرباح بن�سبة  %5من ر�أ�س املال يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرتاكمة بت�أمني هذا احلد.
د .يتطلب النظام الأ�سا�سي للبنك �أن يتم حتويل مبلغ ال يقل عن  %10من ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك �سنوي ًا �إلى االحتياطي العام .ويتم هذا
التحوي�ل قب�ل مكاف��أة �أع�ض�اء جمل��س الإدارة وح�ص�ة م�ؤ�س�س�ة الكوي�ت للتق�دم العلم�ي و�ضريب�ة دع�م العمال�ة الوطني�ة وال�زكاة� .إن ه�ذا االحتياط�ي وم�ا يزي�د ع�ن
تكلف�ة ا�س�هم اخلزين�ة مت�اح للتوزي�ع.
هـ .ا�سهم اخلزينة واحتياطي ا�سهم اخلزينة
2017

2016

عدد اال�سهم املحتفظ بها

12,952,609

12,643,580

ن�سبة اال�سهم املحتفظ بها

% 0.80

% 0.78

القيمة ال�سوقية (الف دينار كويتي)

3,769

3,730

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

305

319

�إن ر�صي��د ح�س��اب احتياط��ي �أ�س��هم اخلزين��ة غ�ير مت��اح للتوزي��ع .ف�ض�لا ع��ن ذل��ك ،ف���إن املبل��غ املكاف��ئ لتكلف��ة �أ�س��هم اخلزين��ة غ�ير مت��اح
للتوزيع من االحتياطي العام خالل فرتة حيازة هذه اال�سهم.
و .اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  12فل�س لكل �سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2017دي�سمرب  11 :2016فل�س لكل �سهم) ،ويخ�ضع
هذا االقرتاح ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.
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 .17حقوق امللكية (تتمة)
ز�	.إن احلركة يف االحتياطيات االخرى هي كما يلي:
احتياطي اعادة
تقييم عقار
�ألف دينار كويتي

احتياطي حتويل عمالت
اجنبية
�ألف دينار كويتي

احتياطي برنامج مزايا
املوظفني
�ألف دينار كويتي

اجمايل االحتياطيات
االخرى
�ألف دينار كويتي

يف  1يناير 2016

8,956

)(78

)(103

8,775

خ�سائر �شاملة اخرى لل�سنة

)(437

)(12,969

)(61

)(13,467

كما يف  31دي�سمرب 2016

8,519

)(13,047

)(164

)(4,692

خ�سائر �شاملة اخرى لل�سنة

)(686

)(868

)(113

)(1,667

كما يف  31دي�سمرب 2017

7,833

)(13,915

)(277

)(6,359

� .18إيرادات فوائد
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�أر�صدة لدى البنوك

6,594

6,091

�أوراق دين مالية

19,607

20,232

قرو�ض و�سلف

162,764

153,085

188,965

179,408

 .19م�صروفات فوائد
2017

م�ستحق �إلى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

12,627

15,233

ودائع عمالء:

40

 -ودائع حتت الطلب

8,343

6,262

 -ودائع حمددة الأجل

51,439

48,727

�أوراق متو�سطة الأجل

4,124

-

76,533

70,222

� .20صايف �إيرادات �أتعاب وعموالت
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�إيرادات �أتعاب وعموالت

32,864

33,983

م�صروفات �أتعاب وعموالت

)(3,817

)(3,666

29,047

30,317

تت�ضم��ن �إي��رادات الأتع��اب والعم��والت مبل��غ � 1,208أل��ف دين��ار كويت��ي (� 1,383 :2016أل��ف دين��ار كويت��ي) م��ن الأن�ش��طة عل��ى �س��بيل الأمان��ة
والت��ي حتتف��ظ فيه��ا املجموع��ة مبوج��ودات �أو تق��وم املجموع��ة باال�س��تثمار فيه��ا نياب��ة ع��ن عمالئه��ا.

 .21ال�ضرائب
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

341

310

�ضريبة دعم العمالة الوطنية

948

860

الزكاة

379

344

�ضرائب على املواقع الأجنبية

1,948

2,589

3,616

4,103

 .22ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مب�ساهمي البنك
حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة عن طريق ق�سمة �صايف ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
2017

2016

�صايف ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك (�ألف دينار كويتي)

35,661

32,472

املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم البنك امل�صدرة واملدفوعة

1,619,166,234

1,619,166,234

ناق�ص ًا :املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم اخلزينة

)(12,744,710

)(12,117,112

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة

1,606,421,524

1,607,049,122

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مب�ساهمي البنك (فل�س)

22

20
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 .23التزامات ومطلوبات طارئة
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

قبوالت

24,105

29,036

خطابات اعتماد

152,259

147,918

�ضمانات

903,590

960,191

1,079,954

1,137,145

متث��ل الأر�ص��دة �أع�لاه املبال��غ التعاقدي��ة غ�ير القابل��ة للإلغ��اء ل�ل�أدوات املالي��ة للمجموع��ة خ��ارج امليزاني��ة العمومي��ة الت��ي ُتل��زم املجموع��ة بالقي��ام
بالدف��ع نياب��ة ع��ن العم�لاء يف حال��ة �إج��راء حم��دد� .إن املبال��غ التعاقدي��ة متث��ل خماط��ر ائتم��ان ،بفر���ض �أن املبال��غ بالكام��ل تعت�بر مبال��غ مدفوع��ة
مقدم��ا و�أن �أي �ضم��ان �أو ت�أم�ين �آخ��ر يعت�بر وك�أن��ه ال قيم��ة ل��ه .وم��ع ذل��ك ،ف���إن �إجم��ايل املبل��غ التعاق��دي لاللتزام��ات بتق��دمي االئتم��ان ال ميث��ل
بال�ض��رورة املتطلب��ات النقدي��ة امل�س��تقبلية ،حي��ث �إن كث�ير ًا م��ن ه��ذه االلتزام��ات ق��د تنته��ي �صالحيته��ا �أو تنته��ي مدته��ا دون �أن يت��م متويله��ا� .إن
�إجم��ايل االلتزام��ات مبن��ح االئتم��ان بتاري��خ بي��ان املرك��ز امل��ايل يبل��غ � 312,683أل��ف دين��ار كويت��ي (� 426,814 :2016أل��ف دين��ار كويت��ي).

 .24الأدوات املالية امل�شتقة
ت�س�تخدم املجموع�ة ،يف �س�ياق اعماله�ا املعت�اد ،الأدوات املالي�ة امل�ش�تقة لإدارة خماط�ر تعر�ضه�ا للتقلب�ات يف �أ�س�عار الفائ�دة والعملات الأجنبي�ة� .إن املعاملات امل�ش�تقة
ت��ؤدي بدرج�ات متفاوت�ة �إل�ى خماط�ر االئتم�ان وخماط�ر ال�س�وق.
طريق�ة املجموع�ة يف قيا��س خماط�ر االئتم�ان املتعلق�ة بامل�ش�تقات ه�ي تكلف�ة ا�س�تبدال عق�ود ب�أ�س�عار ال�س�وق احلالي�ة يف حال�ة اخف�اق �أح�د الأط�راف املقابل�ة يف
الوف�اء بالتزامات�ه التعاقدي�ة يف �أو قب�ل تاري�خ ال�س�داد وه�ي تقت�ص�ر عل�ى القيم�ة العادل�ة املوجب�ة لل�أدوات الت�ي تك�ون يف �صال�ح املجموع�ة.
تن�ش��أ خماط�ر ال�س�وق م�ن تقلب�ات �أ�س�عار الفائ�دة و�أ�س�عار العملات الأجنبي�ة مم�ا ي�ؤث�ر عل�ى قيم�ة العق�د .ولأغرا��ض �إدارة املخاط�ر والرقاب�ة عل�ى ه�ذه الأن�ش�طة،
قام�ت املجموع�ة بو�ض�ع �إج�راءات وح�دود مت املوافق�ة عليه�ا م�ن قب�ل جمل��س الإدارة.
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يو�ض�ح اجل�دول �أدن�اه القيم�ة العادل�ة لل�أدوات املالي�ة امل�ش�تقة امل�س�جلة كموج�ودات �أو مطلوب�ات بالإ�ضاف�ة �إل�ى قيمته�ا التعاقدي�ة� .إن القيم�ة التعاقدي�ة املدرج�ة
باملجم�ل ،ه�ي قيم�ة الأ�ص�ل امل�ايل للم�ش�تقات �أو ال�س�عر املرجع�ي �أو امل�ؤ�ش�ر الأ�سا�س�ي ومتث�ل الأ�سا��س لقيا��س التغيرات يف قيم�ة امل�ش�تقات .متث�ل القي�م التعاقدي�ة
حج�م املعاملات القائم�ة يف نهاي�ة ال�س�نة وال تعط�ي م�ؤ�ش�ر ًا ملخاط�ر االئتم�ان �أو خماط�ر ال�س�وق.
2017

2016

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي
املطلوبات

املوجودات

املوجودات

القيم التعاقدية

املطلوبات

القيم التعاقدية

م�شتقات حمتفظ بها للتغطية:
تغطيات القيمة العادلة
مبادالت �أ�سعار الفائدة

237

403

74,653

241

1

73,966

حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

314

54

218,940

332

1,313

365,971

مبادالت �أ�سعار الفائدة

-

-

-

-

1,453

13,883

خيارات عمالت

-

-

-

619

619

13,408

551

457

293,593

1,192

3,386

467,228

مت تقييم جميع عقود امل�شتقات بالقيمة العادلة على �أ�سا�س املدخالت املعرو�ضة يف ال�سوق ويتم ت�صنيفها �ضمن امل�ستوى .2

عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة
�إن عق�ود حتوي�ل العملات الأجنبي�ة الآجل�ة ه�ي اتفاقي�ات تعاقدي�ة ل�ش�راء �أو بي�ع �أو حتوي�ل �أداة مالي�ة حم�ددة ب�س�عر وتاري�خ حم�دد يف امل�س�تقبل .والعق�ود الآجل�ة
ه�ي عق�ود يت�م تخ�صي�صه�ا ليت�م التعام�ل عليه�ا يف غير �س�وق الأوراق املالي�ة ويت�م �س�دادها عل�ى �أ�سا��س املجم�ل.
مبادالت
�إن مب�ادالت �أ�س�عار الفائ�دة ه�ي اتفاقي�ات تعاقدي�ة بين طرفين وميك�ن �أن تت�ضم�ن تب�ادل فائ�دة �أو تب�ادل ك ًال م�ن املبال�غ الرئي�س�ية والفوائ�د لفترة ثابت�ة م�ن
الوق�ت ا�س�تناد ًا �إل�ى ال�ش�روط التعاقدي�ة.
خيارات
اخلي�ارات ه�ي اتفاقي�ات تعاقدي�ة تنق�ل احل�ق ،ولي��س االلت�زام ،للم�شتري �إم�ا ب�ش�راء �أو بي�ع مبل�غ حم�دد لأداة مالي�ة ب�س�عر ثاب�ت �إم�ا يف تاري�خ م�س�تقبلي ثاب�ت �أو
يف �أي وق�ت خلال فترة حم�ددة.
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