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تقرير جمل�س الإدارة
بيان الدخل
خالل عام  ،2018ارتفعت الأرباح ال�صافية ملجموعة البنك الأهلي الكويتي �إلى  42.1مليون دينارا كويتيا ،بن�سبة منو بلغت  %18.1نتيجة منو الأرباح
الت�شغيلية التي جتاوزت حاجز املائة مليون دينار كويتي لأول مرة يف تاريخ البنك منذ ت�أ�سي�سه لت�صل �إلى  103.7مليون دك .وبلغت ربحية ال�سهم
 26فل�سا ون�سبة العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني .%7.27
كما ارتفع �صايف �إيرادات الفوائد للمجموعة بن�سبة  %8.4لي�صل �إلى  121.8مليون دينارا كويتيا ،ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى اال�سرتاتيجيات
الفعالة لإدارة �سعر الفائدة وزيادة م�ساهمة البنك الأهلي الكويتي – م�صر .وارتفعت الإيرادات من غري الفوائد لت�صل �إلى  47مليون دك حمققة زيادة
بن�سبة  %5.4باملقارنة مع  .2017وو�صل �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية �إلى  168.8مليون دك حمققا منوا بن�سبة  %7.5باملقارنة مع .2017
�أما امل�صاريف الت�شغيلية فقد و�صلت �إلى  65.1مليون دك بزيادة بلغت ن�سبتها  %10باملقارنة مع عام  ،2017حيث قام البنك باال�ستثمار يف البنية
التحتية التكنولوجية وتدريب وتطوير املوظفني ،يف حني بلغ معدل التكلفة �إلى الدخل  %38.6باملقارنة مع  %37.7يف عام .2017
وخالل العام ،بلغت املخ�ص�صات  /خ�سائر انخفا�ض القيمة  56.2مليون دك والتي ت�شمل املخ�ص�صات االحرتازية متا�شيا مع نهج املجموعة املتحفظ
ملواجهة �أي حاالت طارئة بال�سوق .وقد كانت تكلفة املخ�ص�صات لعام  2018وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي �أعلى من متطلبات اخل�سائر االتئمانية
املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9وح�سب توجيهات بنك الكويت املركزي.
وب�شكل عام ا�ستمرت املجموعة يف حتقيق نتائج مالية قوية مع منو يف الإيرادات الت�شغيلية الأ�سا�سية التي توزعت بني خمتلف قطاعات الأعمال واملناطق
اجلغرافية.
املركز املايل
بلغ �إجمايل موجودات املجموعة على امل�ستوى املجمع  4.5مليار دك حمققا منوا بن�سبة  %4.3باملقارنة مع عام  ،2017كما بلغ �صايف القرو�ض وال�سلف
 3.03مليار دك .وا�ستمرت املجموعة يف الرتكيز على املحافظة على اجلودة النوعية للمحفظة االئتمانية .وو�صل معدل القرو�ض غري املنتظمة �إلى
� .%1.78أما ودائع العمالء فقد زادت مببلغ  175مليون دك باملقارنة مع  2017لت�صل �إلى  3.1مليار دك يف عام  .2018وخالل العام مت �إ�صدار �سندات
ر�أ�سمالية دائمة من ال�شريحة الأولى مببلغ  300مليون دوالر �أمريكي لتعزيز القاعدة الر�أ�سمالية للمجموعة.
هذا ،وقد التزمت املجموعة بكافة املعدالت الرقابية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل العام.
التوزيع املقرتح
�أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع مبلغ  22.5مليون دك من الأرباح على امل�ساهمني والذي ميثل  14فل�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 مراقبي احل�سابات امل�ستقلني �إلى ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع.
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  2018وبيانات 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
 2018وعن �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.
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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
�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.
اخل�سائر االئتمانية على الت�سهيالت االئتمانية
ً
�إن االعرتاف بخ�سائر االئتمان للقرو�ض وال�سلف والت�سهيالت االئتمانية غري النقدية (ي�شار �إليها معا بـ “الت�سهيالت االئتمانية”) للعمالء ميثل خ�سائر
االئتمان املتوقعة املحددة وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  :9الأدوات املالية والتي يتم حتديدها وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي �أو املخ�ص�ص
املطلوب احت�سابه وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي كما هو مبني يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاح  2.9حول البيانات املالية املجمعة� ،أيهما �أعلى.
�إن االعرتاف بخ�سائر االئتمان املتوقعة �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  9التزام ًا بتعليمات بنك الكويت املركزي ميثل �سيا�سة جديدة ومعقدة والتي
تتطلب �أحكام ًا جوهرية عند تنفيذيها .تعتمد خ�سائر االئتمان املتوقعة على الأحكام التي تقوم الإدارة بو�ضعها عند تقييم م�ستوى خماطر االئتمان
عند التحقق املبدئي والزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان الحق ًا يف تاريخ التقارير املالية لت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية �إلى فئات خمتلفة وحتديد
توقيت حدوث التعرث وو�ضع مناذج لتقييم احتمالية تعرث العمالء وتقدير التدفقات النقدية من �إجراءات اال�سرتداد �أو حتقق ال�ضمانات� .إن االعرتاف
باملخ�ص�ص املحدد للت�سهيل االئتماين منخف�ض القيمة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ي�ستند �إلى القواعد املقررة من قبل بنك الكويت املركزي
ب�ش�أن احلد الأدنى للمخ�ص�ص الذي يتم االعرتاف به �إلى جانب �أي خم�ص�ص �إ�ضايف معرتف به ا�ستناد ًا �إلى تقييم الإدارة للتدفقات النقدية التعاقدية
املتعلقة بالت�سهيل االئتماين.
نظر ًا لأهمية الت�سهيالت االئتمانية وما يرتبط بذلك من االحتمالية يف التقديرات والأحكام عند احت�ساب االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إن ذلك الأمر يعترب
من �أمور التدقيق الرئي�سية.

3

البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2018

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)

اخل�سائر االئتمانية على الت�سهيالت االئتمانية (تتمة)
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم و�ضع وتنفيذ �أدوات الرقابة على املدخالت واالفرتا�ضات التي ت�ستخدمها املجموعة يف و�ضع النماذج
وحوكمتها و�أدوات الرقابة للمراجعة التي يتم تنفيذها من قبل الإدارة يف حتديد مدى كفاية خ�سائر االئتمان.
فيما يتعلق بخ�سائر االئتمان املتوقعة ا�ستناد ًا �إلى املعيار الدويل للتقارير املالية  9وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ،قمنا باختيار عينات للت�سهيالت
االئتمانية القائمة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة وحتققنا من مدى تنا�سب حتديد املجموعة للزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان والأ�سا�س
املرتتب على ذلك لت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية �إلى مراحله خمتلفة .بالن�سبة لعينة الت�سهيالت االئتمانية ،حتققنا من مدى تنا�سب معايري املجموعة
لتحديد املراحل وقيمة التعر�ض عند التعرث واحتمالية التعرث ومعدل اخل�سارة عند التعرث مبا يف ذلك �أهلية وقيمة ال�ضمان املحت�سب يف مناذج خ�سائر
االئتمان املتوقعة امل�ستخدمة من قبل املجموعة لتحديد خ�سائر االئتمان املتوقعة .كما حتققنا من مدى تنا�سب خمتلف املدخالت واالفرتا�ضات امل�ستخدمة
من قبل �إدارة املجموعة لتحديد خ�سائر االئتمان املتوقعة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،فيما يتعلق مبتطلبات بنك الكويت املركزي الحت�ساب املخ�ص�ص ،قمنا بتقييم املعايري اخلا�صة بتحديد ما �إذا كان هناك �أي متطلبات
الحت�ساب �أي خ�سائر ائتمانية وفقا للتعليمات ذات ال�صلة وما �إذا كان يتم احت�سابها عند املطالبة بذلك وفق ًا لتلك التعليمات .بالن�سبة للعينات التي مت
اختيارها ،حتققنا مما �إذا كانت كافة �أحداث االنخفا�ض يف القيمة قد مت حتديدها من قبل �إدارة املجموعة .وبالن�سبة للعينات التي مت اختيارها والتي
تت�ضمن �أي�ض ًا الت�سهيالت االئتمانية منخف�ضة القيمة ،قمنا بتقدير قيمة ال�ضمانات وحتققنا من احت�ساب خ�سائر االئتمان.

4

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 مدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2018

�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 ،2018
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  2018بعد 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�ؤولون عن احلوكمة م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية �إعداد البيانات املالية للمجموعة.
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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)

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.
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.
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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)

م�س�ؤوليات مراقبي احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
ً
• التو�صل �إلى مدى مالئمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي والقيام ،ا�ستنادا �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 فقط 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 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 2014
ورقم  /2ر 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  2018على 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  2018على 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�
العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو يف �إرن�ست ويونغ
 15يناير 2019

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 2018
�إي�ضاحات

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

8

702,233

495,519

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

9

257,161

344,590

�سندات بنك الكويت املركزي

9

127,646

125,595

قرو�ض و�سلف

4,10

3,025,992

3,075,065

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

11

289,917

182,545

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

12

21,896

19,556

55,710

53,675

موجودات غري ملمو�سة

13

16,865

17,294

موجودات �أخرى

14

51,008

47,887

4,548,428

4,361,726

مباين ومعدات

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

501,134

596,444

ودائع العمالء

3,114,504

2,939,349

�أوراق متو�سطة الأجل

15

150,612

149,712

مطلوبات �أخرى

16

105,813

103,482

3,872,063

3,788,987

�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

)(5,053

احتياطيات

17

319,042

306,249

584,803

572,010

حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي البنك
�أوراق ر�أ�سمالية م�ستدامة ال�شريحة 1

17

90,750

-

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

812

729

�إجمايل حقوق امللكية

676,365

572,739

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

4,548,428

4,361,726

طالل حممد ر�ضا بهبهاين
رئي�س جمل�س الإدارة
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

مي�شال العقاد
الرئي�س التنفيذي للمجموعة
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بيان الدخل املجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�إي�ضاحات

2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�إيرادات فوائد

18

221,067

188,965

م�صروفات فوائد

19

)(99,285

)(76,533

121,782

112,432

31,148

29,047

�صايف �أرباح حتويل عمالت �أجنبية

5,053

4,625

�صايف �أرباح ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

3,922

4,943

�إيرادات توزيعات �أرباح

2,614

1,999

ح�صة يف نتائج �شركة زميلة

3,220

2,173

�إيرادات ت�شغيل �أخرى

1,076

1,773

�إيرادات الت�شغيل

168,815

156,992

م�صروفات موظفني

)(35,327

)(34,161

م�صروفات ت�شغيل �أخرى

)(24,882

)(21,182

ا�ستهالك و�إطفاء

)(4,932

)(3,835

م�صروفات الت�شغيل

)(65,141

)(59,178

ربح الت�شغيل لل�سنة

103,674

97,814

)(56,179

)(57,953

47,495

39,861

)(4,693

)(3,616

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

)(593

)(495

�صايف ربح ال�سنة

42,209

35,750

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

خم�ص�ص /خ�سائر انخفا�ض القيمة

20

21

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

22

اخلا�ص بــ:
م�ساهمي البنك

42,115

35,661

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

94

89

42,209

35,750

 26فل�س

 22فل�س

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

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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23

بيان الدخل ال�شامل املجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

		

2018

�صايف ربح ال�سنة

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

42,209

35,750

بنود لن يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى بيان الدخل املجمع:
�أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى:
 -ت�أثري �صايف التغريات يف القيمة العادلة

)(6,431

� -إعادة قيا�س التزامات املزايا املحددة

148

)(115

� -إعادة قيا�س �أر�ض ملك حر

261

)(685

)(6,022

)(800

-

بنود يتم �أو �سوف يتم �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إلى بيان الدخل املجمع:
�أدوات الدين املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى:
 -ت�أثري �صايف التغريات يف القيمة العادلة

)(2,873

-

 -خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة

)(31

-

� -إعادة �إدراج �صايف ربح البيع

)(102

-

)(3,006

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
� -إعادة �إدراج �صايف ربح البيع يف بيان الدخل

-

)(4,830

� -إعادة �إدراج انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل

-

431

 -ت�أثري التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

5,027

)(3,006

628

حتويل عمالت اجنبية:
� -صايف فروق التحويل الناجتة من حتويل عمليات �أجنبية

130

)(876

اجمايل اخل�سائر ال�شاملة الأخرى لل�سنة

)(8,898

)(1,048

اجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

33,311

34,702

اخلا�ص بـ:
م�ساهمي البنك

33,228

34,619

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

83

83

33,311

34,702

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اخلا�صة مب�ساهمي البنك

�أرباح
مرحلة
�ألف دينار
كويتي

التغريات
املرتاكمة
يف القيمة
العادلة
�ألف دينار
كويتي

احتياطيات
احتياطي
�أ�سهم
احتياطي احتياطي �أ�سهم خزينة �أخرى
خزينة
(�إي�ضاح � )17إجباري �إختياري (�إي�ضاح �( )17إي�ضاح )17
�ألف دينار
�ألف دينار �ألف دينار �ألف دينار �ألف دينار
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
كويتي
74,585
74,585
-

75,032
75,032
-

)(5,053
)(5,053
-

عالوة
�إ�صدار
�أ�سهم
�ألف دينار
كويتي

108,897

-

108,897

-

-

-

ر�أ�س املال
�ألف دينار
كويتي

161,917

-

161,917

-

-

-

تعديل االنتقال لتطبيق املعيار
الدويل للتقارير املالية  9يف
 1يناير �( 2018إي�ضاح )2.11

يف  1يناير ( 2018معاد �أدراجه)

الإحتياطيات

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

-

�أوراق
ر�أ�سمالية
م�ستدمية
ال�شريحة 1
�ألف دينار
كويتي

531
531

-

-

-

-

-

-

8,065

)(6,359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(19,275

-

)(19,275

-

)(19,275

)(43

-

-

)(19,275

-

)(8,932

)(292

احل�ص�ص
غري
امل�سيطرة
�ألف دينار
كويتي
10,616
436
11,052
)(9,418
)(9,418

-

-

جمموع
حقوق امللكية
�ألف دينار
كويتي
144,310
)(728
143,582
42,115
42,115

يف  1يناير 2018

306,249
)(292
305,957
42,115
)(8,887
33,228

8,065

572,010
)(292
571,718
42,115
)(8,887
33,228

)(6,359

-

-

-

729

729
94
)(11
83

-

-

572,739

572,447
42,209
)(8,898
33,311

التحويل الى االحتياطيات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,750

-

676,365

)(868

-

-

90,750
90,750

812

-

-

-

-

متح�صالت من الإ�صدار

تكاليف املعاملة عند الإ�صدار
-

-

-

-

)(868

4,466

-

-

)(868

4,466

-

)(868

-

-

161,917

156,579

)(5,828

319,042

1,677

584,803

-

-

108,897

�أوراق ر�أ�سمالية م�ستدمية ال�شريحة 1

-

)(5,053

يف  31دي�سمرب 2018
79,498

8,065

79,051

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�صايف ربح ال�سنة
�إيرادات (خ�سائر) �شاملة �أخرى
لل�سنة
�إجمايل الإيرادات (اخل�سائر)
ال�شاملة للفرتة
توزيعات ارباح مدفوعة
(�إي�ضاح � 17أ)
التحويل نتيجة بيع ا�ستثمارات يف
�أ�سهم مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

			

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
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البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

			

اخلا�صة مب�ساهمي البنك
الإحتياطيات
احتياطي
�إجباري
�ألف دينار
كويتي

ر�أ�س املال
�ألف دينار
كويتي

احتياطي
�إختياري
�ألف دينار
كويتي

التغريات
املرتاكمة
يف القيمة
العادلة �ألف
ديناركويتي

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

-

-

-

-

-

توزيعات ارباح مدفوعة
(�إي�ضاح � 17أ)

-

-

-

289,301

-

(خ�سائر) �إيرادات �شاملة
�أخرى لل�سنة

555,157

-

-

646

-

-

555,803

-

-

35,661

-

35,661

-

35,661

-

35,661

-

-

89

)(1,667

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

35,750

625

-

)(1,042

-

)(1,042

-

)(6

-

)(1,048

-

34,619

-

34,619

)(1,667

83

625

34,702

-

-

572,739

-

-

)(7,562
144,310

)(17,671

-

�أ�سهم خزينة م�شرتاه
(�إي�ضاح  17هـ)

)(17,671

-

)(17,671

-

)(17,671

)(95

306,249

)(95
572,010

-

729

)(95

-

3,781

-

3,781

-

-

-

75,032

-

74,585

8,065

)(6,359

10,616

-

-

حتويل الى االحتياطيات

كما يف  31دي�سمرب 2017

-

-

161,917

-

-

108,897

)(5,053

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

13

البيانات المالية المجمعة  31ديسمبر 2018

بيان التدفقات النقدية املجمع
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�إي�ضاحات

2018

�ألف دينار كويتي

�أن�شــطة الت�شغيل
�صايف ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
تعديالت لـ:
�صايف ربح بيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم
�إيرادات توزيعات �أرباح
ح�صة يف نتائج �شركة زميلة
ا�ستهالك و�إطفاء
خم�ص�صات /خ�سائر انخفا�ض القيمة
ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل
التغيريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل
ودائع لدى البنـوك

4,932

3,835

56,179

57,953

102,670

92,647

103,252

)(17,530

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

87,429

)(121,448

�سندات بنك الكويت املركزي

)(2,051

48,120

قرو�ض و�سلف

)(6,554

)(103,972

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

)(3,129

)(95

موجودات �أخرى

)(3,510

)(4,371

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

)(95,139

)(138,212

ودائع العمـالء

176,324

40,132

مطلوبات �أخرى

)(741

9,155

�ضرائب مدفوعة

)(3,315

)(3,886

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة الت�شغيل

355,236

)(199,460

47,495

21

�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ا�ستثمارات يف �أ�سهم
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم
توزيعات �أرباح م�ستلمة من ا�ستثمار يف �شركة زميلة
�شراء مباين ومعـدات
�إيرادات توزيعات �أرباح م�ستلمة
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من �أن�شـطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
�صايف املتح�صالت من �إ�صدار �أوراق ر�أ�سمالية ال�شريحة 1
متح�صالت من �إ�صدار �أوراق متو�سطة الأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة

17

39,861

)(102

)(4,830

)(2,614

)(1,999

)(3,220

)(2,173

)(294,705

)(126,216

181,163

186,345

880

880

)(6,388

)(11,162

2,614

1,999

)(116,436

51,846

89,882

-

149,712

)(19,275

)(17,671

�شراء �أ�سهم خزينة

14

2017

�ألف دينار كويتي

-

)(95

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شـطة التمويل

70,607

131,946

فروق حتويل عمالت �أجنبية

826

)(927

�صايف الزيادة( /النق�ص) يف النقـد والنقد املعادل

310,233

)(16,595

النقـد والنقد املعادل يف  1ينايـر

320,435

337,030

النقـد والنقد املعادل يف  31دي�سـمرب
يتكون النقد والنقد املعادل من:
نقد يف ال�صندوق ويف احل�ساب اجلاري لدى بنوك �أخرى

630,668

320,435

60,985

45,482

يوما)
�أر�صدة وودائع لدى بنوك مركزية (ذات فرتة ا�ستحقاق �أ�صلية ال تتجاوز مدتها ثالثني ً

343,129

203,036

يوما)
ودائع لدى البنوك (ذات فرتة ا�ستحقاق �أ�صلية ال تتجاوز مدتها ثالثني ً

226,554

71,917

630,668

320,435

بلغت الفوائد امل�ستلمة � 232,091ألف دينار كويتي ( 185,018 :2017دينار كويتي) وبلغت الفوائد املدفوعة � 105,095ألف دينار كويتي (� 71,179 :2017ألف دينار كويتي).
�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  25ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .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  15يناير � .2019إن اجلمعية العمومية
ال�سنوية للم�ساهمني لها �صالحية تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد �إ�صدارها.

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
� 2.1أ�سا�س الإعداد

مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا للوائح حكومة دولة الكويت املطبقة مل�ؤ�س�سات اخلدمات املالية التي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي .وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة
املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية با�ستثناء متطلبات قيا�س واالف�صاح عن خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة للت�سهيالت االئتمانية
مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  :9الأدوات املالية .وبناء ًا عليه ،ف�إن خم�ص�ص خ�سائر االئتمان على الت�سهيالت االئتمانية ميثل خ�سائر االئتمان املتوقعة املحت�سبة طبق ًا
للمعيار الدويل للتقارير املالية  9التزام ًا بتعليمات بنك الكويت املركزي ،واملخ�ص�صات املحت�سبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي �أيهما �أعلى.
يتم �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء “اال�ستثمارات يف �أوراق مالية” و“الأر�ض ملك حر” و“العقارات اال�ستثمارية” 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.

� 2.2أ�سا�س التجميع

تت�ألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للبنك كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة 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 املجمعة .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:
• ال�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 االعرتاف ب�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 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
� 2.2أ�سا�س التجميع (تتمة)

فيما يلي ال�شركات التابعة للمجموعة:
ح�صة امللكية الفعلية كما يف
ا�سم ال�شركة
�شركة االهلي كابيتال لال�ستثمار �ش.م.ك( .مقفلة)
البنك الأهلي الكويتي  -م�صر �ش.م.م،.
(«البنك الأهلي الكويتي  -م�صر»)

بلد الت�أ�سي�س

الأن�شطة الرئي�سية

 31دي�سمرب 2018

 31دي�سمرب 2017

الكويت

ا�ستثمار

%99.6

%99.6

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

 2.3التغريات 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 املعايري اجلديدة ذات ال�صلة
باملجموعة والتي ت�سري اعتبارا من  1يناير  ،2018وفيما يلي طبيعة و�أثر كل تعديل من تلك التعديالت:

املعيار الدويل للتقارير املالية  :9الأدوات املالية

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9االدوات املالية ال�صادر يف يوليو  2014بتاريخ تطبيق مبدئي يف  1يناير  2018با�ستثناء متطلبات خ�سائر االئتمان
املتوقعة للت�سهيالت االئتمانية وفق ًا ملا ورد يف الإي�ضاح � .2.9إن متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  9متثل تغيريا جوهريا عن معيار املحا�سبة الدويل  39االدوات املالية:
االعرتاف والقيا�س .يطرح املعيار اجلديد تغيريات �أ�سا�سية يف املحا�سبة عن املوجودات املالية وبع�ض �أوجه املحا�سبة عن املطلوبات املالية.
مل تقم املجموعة ب�إعادة �إدراج املعلومات املقارنة ل�سنة  2017فيما يتعلق بالأدوات املالية التي تقع يف نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية  .9وبالتايل ،ف�إن املعلومات املقارنة ل�سنة
 2017ال تعك�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  9ولي�ست قابلة للمقارنة باملعلومات املعرو�ضة ل�سنة  .2018مت ت�سجيل الفروق يف القيمة املدرجة بالدفاتر للموجودات
املالية الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9مبا�شرة �ضمن الأرباح املرحلة كما يف  1يناير  2018ومت الإف�صاح عنها بالإي�ضاح .2.11
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فيما يلي ملخ�ص التغريات الرئي�سية على ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة والناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية :9

ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يت�ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  9ثالث فئات لت�صنيف املوجودات املالية :املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة ،وبالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة
الأخرى ،وبالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر .ت�ستند طريقة ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9ب�شكل عام �إلى منوذج الأعمال
الذي يتم من خالله �إدارة املوجودات وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية اخلا�صة بها .ي�ستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية  9حمل فئات الت�صنيف احلالية وفق ًا ملعيار
املحا�سبة الدويل  39كمحتفظ بها حتى اال�ستحقاق ،او قرو�ض ومدينني ،او متاحة للبيع .وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9مل يعد يعمل البنك على ف�صل امل�شتقات املت�ضمنة
يف الأ�صل املايل الرئي�سي .وبدال من ذلك ،يتم ت�صنيف الأدوات املالية املختلطة ككل لأغرا�ض الت�صنيف .مت عر�ض ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة املتعلقة بت�صنيف وقيا�س
املوجودات املالية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية � 9أدناه يف الإي�ضاح .2.6
مل يتم �إجراء �أي تغيري جوهري على ت�صنيف املطلوبات املالية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  .9وبالتايل ،فال يوجد ت�أثري جوهري.

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
يحل منوذج “خ�سائر االئتمان املتوقعة” �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  9حمل منوذج “اخل�سائر املتكبدة” �ضمن معيار املحا�سبة الدويل  .39ينطبق منوذج انخفا�ض القيمة
اجلديد على املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة وموجودات العقود واال�ستثمارات يف الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى؛ ولكن ال ينطبق
على اال�ستثمارات يف �أوراق مالية .ت�ستند خ�سائر االئتمان �إلى خ�سائر االئتمان املتوقعة املرتبطة باحتماالت التعرث خالل فرتة � 12شهر التالية ما مل تكن هناك زيادة ملحوظة يف
خماطر االئتمان منذ تاريخ اال�ستحداث .ويف حالة ا�ستيفاء الأ�صل املايل لتعريف االنخفا�ض يف القيمة االئتمانية للموجودات امل�شرتاة �أو امل�ستحدثة ،ت�ستند خ�سائر االئتمان �إلى
التغري يف خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر الأ�صل .كما يجب على املجموعة احت�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان للت�سهيالت االئتمانية وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي
فيما يتعلق بت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية واحت�ساب املخ�ص�صات .ويتم االعرتاف بانخفا�ض قيمة الت�سهيالت االئتمانية مقابل خ�سائر االئتمان املتوقعة املحت�سبة وفقا للمعيار
الدويل للتقارير املالية  9التزام ًا بتعليمات بنك الكويت املركزي �أو املخ�ص�صات املطلوبة وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي �أيهما �أعلى.
مت عر�ض ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة واملتعلقة بانخفا�ض قيمة املوجودات املالية �ضمن الإي�ضاح .2.9

حما�سبة التحوط
اختارت املجموعة تطبيق منوذج حما�سبة التحوط العام الوارد �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  9طبقا للأنواع الثالثة لآليات حما�سبة التحوط الواردة �ضمن معيار املحا�سبة
الدويل  .39ومع ذلك ،يتوافر قدر �أكرب من املرونة بالن�سبة لأنواع املعامالت امل�ؤهلة ملحا�سبة التحوط ال�سيما فيما يتعلق بتو�سيع نطاق �أنواع الأدوات امل�ؤهلة ك�أدوات حتوط و�أنواع
بنود املخاطر للبنود غري املالية امل�ؤهلة ملحا�سبة التحوط� .إ�ضافة �إلى ذلك ،مت حتديث اختبار الفعالية وا�ستبداله مببد�أ “العالقة االقت�صادية” .كما �أن �إجراء تقييم فعالية
التحوط ب�أثر رجعي مل يعد مطلوبا .مت عر�ض تطبيق حما�سبة التحوط وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9يف الق�سم � 2.8أدناه.

املعيار الدويل للتقارير املالية  :15الإيرادات من عقود مع العمالء

مت �إ�صدار املعيار الدويل للتقارير املالية  15يف مايو  ،2014وي�سري للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2018يت�ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  15منوذج مكون
من  5خطوات ينطبق على الإيرادات الناجتة من عقود مع العمالء� .إن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  15والتعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية التي
ت�سري للفرتة ال�سنوية املحا�سبية التي تبد�أ اعتبارا من  1يناير  2018مل يكن لها �أي ت�أثري مادي على ال�سيا�سات املحا�سبية او املركز او الأداء املايل للمجموعة.
�إن التعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية التي ت�سري للفرتة ال�سنوية املحا�سبية التي تبد�أ اعتبارا من  1يناير  2018مل يكن لها �أي ت�أثري مادي على ال�سيا�سات
املحا�سبية او املركز او الأداء املايل للمجموعة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.4معايري /تعديالت �صادرة ولكن مل ت�سر بعد

املعيار الدويل للتقارير املالية  :16عقود الت�أجري
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف يناير  2016املعيار الدويل للتقارير املالية “ 16عقود الت�أجري” وقام بتحديد تاريخ �سريانه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد 1
يناير � .2019أدى املعيار الدويل للتقارير املالية � 16إلى �أن يقوم امل�ست�أجرون باملحا�سبة عن �أغلب عقود االيجار �ضمن نطاق املعيار بنف�س الطريقة املتبعة للمحا�سبة عن عقود
الت�أجري التمويلي والتي يتم املحا�سبة عنها حاليا وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل “ 17عقود الت�أجري” .يقوم امل�ست�أجرون باالعرتاف بالأ�صل “املرتبط بحق اال�ستخدام” وااللتزام

املايل املتعلق به يف امليزانية العمومية .ويتم �إطفاء الأ�صل على مدى فرتة عقد االيجار ،ويتم قيا�س االلتزام املايل بالتكلفة املطف�أة .ت�ستمر طريقة حما�سبة امل�ؤجر عن عقود
الت�أجري مماثلة الى حد كبري وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل  .17بناءا على التقييم الكمي الذي �أجرته املجموعة .ف�إن ت�أثري املعيار الدويل للتقارير املالية  16على البيانات املالية
املجمعة للمجموعة ال يعترب مادي ًا.

 2.5القيا�س واالعرتاف املبدئي باملوجودات املالية واملطلوبات املالية

يتم االعرتاف بالأ�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.
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.

 2.6ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية

حتدد املجموعة فئة ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية با�ستثناء �أدوات حقوق امللكية وامل�شتقات ،ا�ستنادا �إلى اجلمع بني منوذج الأعمال الذي يتم من خالله �إدارة املوجودات،
وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات.

 2.6.1تقييم منوذج الأعمال واختبار حتقق مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة فقط
تقييم منوذج الأعمال
حتدد املجموعة منوذج �أعمالها عند امل�ستوى الذي يعك�س على النحو الأف�ضل كيفية �إدارتها ملجموعات املوجودات املالية لتحقيق الأغرا�ض من الأعمال .ال يتم تقييم منوذج �أعمال
املجموعة على �أ�سا�س كل �أداة على حدة ولكن على م�ستوى �أعلى من املحافظ املجمعة وي�ستند �إلى عوامل ملحوظة مثل:
 كيفية تقييم �أداء منوذج الأعمال واملوجودات املالية املحتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال وكيفية رفع التقارير حول �أدائها �إلى موظفي الإدارة العليا للمن�ش�أة؛ و املخاطر التي ت�ؤثر على �أداء منوذج الأعمال (واملوجودات املالية املحتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال) وبالأخ�ص طريقة �إدارة تلك املخاطر.كما �أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت املبيعات املتوقع تعترب من العوامل املهمة يف تقييم املجموعة.
ي�ستند تقييم منوذج الأعمال �إلى ال�سيناريوهات املتوقعة ب�صورة معقولة دون و�ضع منوذج “ال�سيناريو الأ�سو�أ” �أو “�سيناريو حاالت ال�ضغط” يف االعتبار .يف حالة حتقيق التدفقات
النقدية بعد التحقق املبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأ�صلية للبنك ،لن يغري البنك من ت�صنيف املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال ،ولكنه �سيدرج
هذه املعلومات عند تقييم املوجودات املالية امل�ستحدثة �أو امل�شرتاة م�ؤخر ًا يف الفرتات الالحقة.
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اختبار حتقق مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة فقط
عندما يكون منوذج الأعمال مرتبط ًا باالحتفاظ باملوجودات لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية �أو حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا
كانت التدفقات النقدية للأدوات املالية ت�ستويف اختبار حتقق مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة فقط.
لأغرا�ض هذا االختبارُ ،يعرف “�أ�صل املبلغ” بالقيمة العادلة للأ�صل املايل عند التحقق املبدئي وقد يتغري على مدى عمر الأ�صل املايل (على �سبيل املثال ،يف حالة �أن ميثل
مدفوعات لأ�صل املبلغ �أو �إطفاء الق�سط/اخل�صم).
�إن العنا�صر الأكرث �أهمية للفائدة يف �أي ترتيب �إقرا�ض �أ�سا�سي تتمثل ب�صورة منوذجية يف مراعاة القيمة الزمنية للأموال وخماطر االئتمان وخماطر الإقرا�ض الأ�سا�سية الأخرى
وهام�ش الربح .والختبار حتقق مدفوعات �أ�صل املبلغ والعائد فقط ،تقوم املجموعة بتطبيق �أحكام ،وتراعي العوامل ذات ال�صلة مثل العملة املدرج بها الأ�صل املايل وفرتة حتقق
معدل الربح عن هذا الأ�صل.
على النقي�ض ،ف�إن ال�شروط التعاقدية التي ت�سمح بالتعر�ض لأكرث من االنك�شاف للمخاطر �أو التقلب يف التدفقات النقدية التعاقدية غري املرتبطة برتتيب �إقرا�ض �أ�سا�سي ال تتيح
تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل يف مدفوعات �أ�صل املبلغ والعائد عن املبلغ القائم فقط .ويف مثل هذه احلاالت ،ينبغي �أن يتم قيا�س الأ�صل املايل بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
�أو اخل�سائر.
تقوم املجموعة ب�إعادة الت�صنيف فقط عند تغري منوذج الأعمال املرتبط ب�إدارة تلك املوجودات .وتتم �إعادة الت�صنيف اعتبارا من بداية فرتة البيانات املالية الأولى التالية
للتغيري .من املتوقع �أن تكون مثل هذه التغريات متكررة ب�شكل كبري ومل يقع �أي منها خالل الفرتة.

 2.6.2املوجودات املالية

تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية عند االعرتاف املبدئي وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية � 9ضمن الفئات الآتية:
• التكلفة املطف�أة،
• القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى،
• القيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر

التكلفة املطف�أة

تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية كمدرجة بالتكلفة املطف�أة يف حالة ا�ستيفائها كال ال�شرطني التاليني وال يتم ت�صنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر:
• �أن يتم االحتفاظ بالأ�صل �ضمن «منوذج �أعمال» الغر�ض منه االحتفاظ باملوجودات لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
• �أن ت�ؤدي ال�شروط التعاقدية للأ�صل املايل يف تواريخ حمددة �إلى تدفقات نقدية تتمثل يف مدفوعات لأ�صل املبلغ والفوائد فقط لأ�صل املبلغ القائم.
يتم الحقا قيا�س املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة وفقا للتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي املعدل بخ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت .وت�سجل
�إيرادات الفوائد و�أرباح /خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية وانخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .كما ت�سجل �أي �أرباح او خ�سائر عند عدم االعرتاف يف بيان الدخل املجمع.
يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة �أخذا يف االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة على احليازة والأتعاب والتكاليف التي تعترب جزء ًا �أ�سا�سي ًا من معدل الفائدة الفعلي .يدرج الإطفاء �ضمن
“�إيرادات الفوائد” يف بيان الدخل املجمع .كما يتم االعرتاف باخل�سائر الناجتة من انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع حتت بند “خم�ص�ص /خ�سائر انخفا�ض القيمة”.
ي�ستمر تطبيق �سيا�سة املجموعة للت�صنيف والقيا�س املبدئي للموجودات املالية امل�صنفة كمحتفظ بها حتى اال�ستحقاق والقرو�ض واملدينني قبل  1يناير  2018ب�صورة مماثلة
للمطبقة على املوجودات كمدرجة بالتكلفة املطف�أة وفقا للمو�ضح �أعاله.
تقوم املجموعة بت�صنيف النقد والأر�صدة لدى البنوك و�سندات حكومة دولة الكويت ،و�سندات بنك الكويت املركزي ،والقرو�ض وال�سلف وبع�ض املوجودات الأخرى كمدرجة
بالتكلفة املطف�أة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.6ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تتمة)
 2.6.2املوجودات املالية (تتمة)

القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

�أدوات الدين املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
تقوم املجموعة بقيا�س �أدوات الدين املالية وفقا للقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى يف حالة ا�ستيفاء ال�شرطني التاليني:
� 1أن ت�ستويف ال�شروط التعاقدية للأ�صل املايل اختبار �أ�صل املبلغ والفائدة فقط.
� 2أن يتم االحتفاظ بالأداة �ضمن منوذج �أعمال يهدف �إلى حت�صيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.
يتم الحق ًا قيا�س �أدوات الدين املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى وفقا للقيمة العادلة مع االعرتاف بالأرباح واخل�سائر الناجتة من التغريات
يف القيمة العادلة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد و�أرباح وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية يف بيان الدخل املجمع .عند عدم االعرتاف ،ف�إن
الأرباح او اخل�سائر املرتاكمة املعرتف بها �سابقا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى يعاد ت�صنيفها من الإيرادات ال�شاملة الأخرى الى بيان الدخل املجمع.

�أدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
ً
عند االعرتاف املبدئي ،قد تختار املجموعة ت�صنيف بع�ض اال�ستثمارات يف الأ�سهم على نحو غري قابل للإلغاء ك�أدوات حقوق ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل الإيرادات
ال�شاملة الأخرى عندما ت�ستويف تعريف حقوق امللكية طبقا ملعيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية :العر�ض وال يتم االحتفاظ بها لغر�ض املتاجرة .يتم حتديد مثل هذا
الت�صنيف على �أ�سا�س كل �أداة على حدة.
يتم الحقا قيا�س �أدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى وفق ًا للقيمة العادلة .ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيم العادلة مبا يف ذلك
بند �أرباح وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .كما يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح يف بيان الدخل املجمع عندما يثبت احلق يف ا�ستالم
املدفوعات� ،إال يف حالة عندما ت�ستفيد املجموعة من هذه املتح�صالت كا�سرتداد جلزء من تكلفة الأداة .ويف هذه احلالة ،يتم االعرتاف بهذه الأرباح يف الإيرادات ال�شاملة
الأخرى .ال تخ�ضع �أدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إلى تقييم انخفا�ض القيمة .عند عدم االعرتاف ،يتم �إعادة ت�صنيف الأرباح
�أو اخل�سائر املرتاكمة من احتياطي القيمة العادلة �إلى الأرباح املرحلة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية.
�إن املوجودات املالية غري امل�شتقة قبل  1يناير  2018امل�صنفة ك ـ “متاحة للبيع” يتم قيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويتم االعرتاف ب�أي �أرباح او خ�سائر ناجتة من خالل الإيرادات
ال�شاملة الأخرى .عند ا�ستبعاد الأ�صل ،او انخفا�ض قيمته ،يتم حتويل تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة ذات ال�صلة الى بيان الدخل املجمع.

القيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر �إذا مت �شرائها �أو �إ�صدارها ب�صورة رئي�سية لغر�ض حتقيق �أرباح ق�صرية الأجل
من خالل �أن�شطة املتاجرة �أو عندما ت�شكل جزء ًا من حمفظة �أدوات مالية مدارة ب�صورة جممعة وتت�ضمن �صناديق مدارة ،يف حالة توافر دليل على وجود منط حديث لتحقق
الأرباح ق�صرية الأجل.
�إ�ضافة �إلى املو�ضح �أعاله ،قد تلج�أ املجموعة عند االعرتاف املبدئي �إلى القيام على نحو غري قابل للإلغاء بت�صنيف الأ�صل املايل الذي ال ي�ستويف متطلبات القيا�س وفقا للتكلفة
املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ك�أ�صل مايل مدرج بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر �إذا كان ذلك من �ش�أنه �أن ي�ستبعد �أو يحد ب�صورة
ملحوظة من �أي فروق حما�سبية قد تن�ش�أ.
بتم الحق ًا �إعادة ت�صنيف املوجودات املالية امل�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح او اخل�سائر وفقا للقيمة العادلة ،مع االعرتاف بالأرباح واخل�سائر الناجتة من
التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع .يتم االعرتاف بايرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح يف بيان الدخل املجمع وفقا ل�شروط العقد ،او عندما يثبت احلق يف ا�ستالمها.

عمليات �إعادة الت�صنيف

ال يتم �إعادة ت�صنيف املوجودات املالية الحقا لالعرتاف املبدئي ،با�ستثناء يف الفرتة التي تلي قيام املجموعة بتغيري منوذج الأعمال امل�سئول عن �إدارة املوجودات املالية.
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 2.6.3املطلوبات املالية

يتم قيا�س املطلوبات املالية ب�صورة رئي�سية ب�صفتها “مطلوبات مالية غري مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر” ،وتتكون من امل�ستحق �إلى البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى ،وودائع العمالء ،و�أوراق مالية متو�سطة الأجل ،وبع�ض املطلوبات الأخرى .لي�س لدى املجموعة �أي “مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر”.
يتم الحق ًا قيا�س املطلوبات املالية غري مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر كمدرجة بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم احت�ساب
التكلفة املطف�أة �أخذا يف االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة لال�صدار والتكاليف التي تعترب جزء ًا �أ�سا�سي ًا من معدل الفائدة الفعلي.

ال�ضمانات املالية
يف �إطار �سياق الأعمال الطبيعي ،متنح املجموعة �ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وحواالت مقبولة .يتم مبدئي ًا االعرتاف بال�ضمانات املالية يف البيانات املالية
املجمعة بالقيمة العادلة -متثل الأق�ساط امل�ستلمة -حتت بند مطلوبات �أخرى .يتم �إطفاء الأق�ساط امل�ستلمة يف بيان الدخل املجمع حتت بند “�صايف �إيرادات �أتعاب وعموالت”
على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى عمر ال�ضمان .يتم الحق ًا قيا�س التزام ال�ضمان باملبلغ املعرتف به مبدئي ًا ناق�صا الإطفاء او قيمة �أي التزام مايل قد ين�ش�أ عنها �أيهما �أعلى.
ويتم االعرتاف ب�أي زيادة يف االلتزام املتعلق بال�ضمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة.

 2.7عدم االعرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية

يتم عدم االعرتاف ب�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 يتم تعديل �شروط �أ�صل مايل ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا قد وقع اختالف جوهري يف التدفقات النقدية للأ�صل املعدل .يف حالة وقوع اختالف جوهري يف
التدفقات النقدية ،ف�إن احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�صل املايل الأ�صلي تعترب منتهية ال�صالحية .ويف هذه احلالة ،يتم عدم االعرتاف بالأ�صل املايل الأ�صلي
ويتم االعرتاف ب�أ�صل مايل جديد بالقيمة العادلة.
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
االعرتاف بالأ�صل مبقدار ا�ستمرار املجموعة يف امل�شاركة يف الأ�صل.
عندما ت�أخذ امل�شاركة امل�ستمرة �شكل �ضمان على الأ�صل املحول ،يتم قيا�سها بالقيمة الدفرتية الأ�صلية للأ�صل �أو احلد الأق�صى ملبلغ املقابل الذي يجب على البنك �سداده �أيهما �أقل.
يتم عدم االعرتاف بالتزام 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 اعرتاف بااللتزام الأ�صلي واالعرتاف بالتزام
جديد ،ويدرج الفرق يف القيم الدفرتية ذات ال�صلة يف بيان الدخل املجمع.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.8الأدوات املالية امل�شتقة والتحوط
الأدوات املالية امل�شتقة والتحوط
ً
تت�ضمن امل�شتقات مبادالت �أ�سعار الفائدة وعقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة واخليارات .يتم االعرتاف بهذه الأدوات املالية امل�شتقة مبدئيا 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 ملعامالت التحوط التي ال تفي
ب�شروط حما�سبة التحوط 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.
�إن الأداة امل�شتقة املت�ضمنة هي �أداة خمتلطة تت�ضمن �أي�ضا عقد رئي�سي غري م�شتق ي�ؤدي �إلى اختالف بع�ض التدفقات النقدية لأداة جممعة بطريقة مماثلة للم�شتقات امل�ستقلة.
ت�ؤدي الأداة امل�شتقة املت�ضمنة �إلى تعديل كلي �أو جزئي يف التدفقات النقدية على نحو قد ال يكون مطلوب ًا مبوجب العقد على �أن يتم التعديل مقابل معدل فائدة معني� ،أو �سعر الأداة
املالية �أو �أ�سعار ال�سلع او �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية �أو م�ؤ�شرات �أو معدالت الأ�سعار� ،أو الت�صنيف االئتماين �أو امل�ؤ�شر االئتماين� ،أو متغريات �أخرى� .شريطة �أنه يف حالة
املتغريات غري املالية ال تقت�صر هذه التعديالت على �أحد �أطراف العقد� .إن الأداة امل�شتقة املرتبطة ب�أداة مالية ولكن قابلة للتعديل مبوجب عقد على نحو م�ستقل عن هذه الأداة،
او لها طرف مقابل خمتلف عن تلك الأداة ،فال تعترب �أداة م�شتقة مت�ضمنة ،ولكن �أداة مالية م�ستقلة.
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.

حما�سبة التحوط
لغر�ض �إدارة خماطر معينة ،تقوم املجموعة بتطبيق حما�سبة التحوط للمعامالت التي ت�ستويف معايري معينة .وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9ويف بداية عالقة التحوط،
تت�ضمن �سيا�سة التحوط الر�سمية املوثقة للمجموعة حتديد �أداة التحوط ،والبند �أو املعاملة الذي يتم التحوط له وطبيعة املخاطر التي يتم التحوط منها و�أ�سلوب املجموعة يف
تقييم مدى قدرة عالقة التحوط على حتقيق متطلبات فاعلية التحوط (مبا يف ذلك حتليل م�صادر فاعلية التحوط وكيفية حتديد معدل التحوط) .تت�أهل عالقة التحوط ملحا�سبة
التحوط عندما ت�ستويف كافة متطلبات الفاعلية االتية:
• هناك “عالقة اقت�صادية” بني بند التحوط و�أداة التحوط
• لي�س ملخاطر االئتمان “ت�أثري مهيمن على تغريات القيمة” الناجتة من العالقة االقت�صادية
• تكون ن�سبة التحوط املرتبطة بعالقة التحوط مماثلة لتلك الناجتة من نوعية بند التحوط والذي تقوم املجموعة بالتحوط منه فعلي ًا وقدر �أداة التحوط التي ت�ستخدمها
املجموعة فعلي ًا للتحوط من بند التحوط.
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 ويعاد ت�صنيفها الحق ًا �إلى الأرباح �أو اخل�سائر عند ا�ستبعاد �أداة التحوط.
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�إن يتم املحا�سبة عن �أدوات التحوط التي ت�ستويف كافة معايري الت�أهل ملحا�سبة التحوط وفقا للمو�ضح �أدناه:

حتوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوط القيمة العادلة التي تتوافر فيها �شروط حما�سبة التحوط ،ف�إن �أي ربح �أو خ�سارة غري حمققة ناجتة من �إعادة قيا�س �أداة التحوط وفق ًا للقيمة العادلة يتم
�إدراجها يف “موجودات �أخرى” �أو “مطلوبات �أخرى” ويف بيان الدخل املجمع� .إن �أي �أرباح �أو خ�سائر من البند الذي يتم التحوط له واملتعلقة باملخاطر املتحوط منها يتم تعديلها
مقابل القيمة الدفرتية للبند الذي يتم التحوط له وت�سجل يف بيان الدخل املجمع.
تنتهي عالقة التحوط بانتهاء �صالحية �أداة التحوط �أو بيعها �أو �إلغا�ؤها �أو ممار�ستها� ،أو مل تعد م�ؤهلة للوفاء مبعايري حما�سبة التحوط.

حتوط التدفقات النقدية
عندما يتم ت�صنيف �إحدى الأدوات املالية امل�شتقة على �أنها �أداة التحوط يف التحوط من 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 الذي يتم التحوط لها على
الأرباح �أو اخل�سائر ويف نف�س بند بيان الدخل املماثل للبند الذي يتم التحوط له .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.
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 التحوط �أو مت �إلغاء الت�صنيف ،ف�إن حما�سبة
التحوط 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.

حتوط �صايف اال�ستثمار يف عملية �أجنبية
يتم املحا�سبة عن عمليات حتوط �صايف اال�ستثمارات يف عملية �أجنبية بطريقة مماثلة لتحوط التدفقات النقدية .يتم االعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر الناجتة من �أداة التحوط
املتعلقة باجلزء الفعال من التحوط �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى بينما يتم االعرتاف ب�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.

 2.9انخفا�ض قيمة املوجودات املالية

تقوم املجموعة باالعرتاف بخ�سائر االئتمان املتوقعة للقرو�ض واملدينني والت�سهيالت االئتمانية غري النقدية يف �صورة �ضمانات بنكية وخطابات �ضمان وحواالت بنكية مقبولة
والتزامات غري م�سحوبة قابلة وغري قابلة للإلغاء (ي�شار اليها مع ًا ب ـ “الت�سهيالت االئتمانية”) واال�ستثمار يف �أوراق الدين املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة او بالقيمة العادلة من
خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،واملوجودات املالية الأخرى املقا�سة بالتكلفة املطف�أة.
�إن الأر�صدة لدى بنك الكويت املركزي وال�سندات ال�صادرة من بنك الكويت املركزي وحكومة دولة الكويت تعترب منخف�ضة املخاطر وميكن ا�سرتدادها بالكامل وبالتايل فلم يتم
قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة لها� .إن اال�ستثمارات يف �أ�سهم ال تتعر�ض خل�سائر االئتمان املتوقعة.
يتم االعرتاف بانخفا�ض قيمة الت�سهيالت االئتمانية مقابل خ�سائر االئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي �أو املخ�ص�صات
املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية واحت�ساب املخ�ص�صات املتعلقة بها (“تعليمات بنك الكويت املركزي”).
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.9انخفا�ض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
خ�سائر االئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي

تطبق املجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة .تنتقل املوجودات بني املراحل الثالث الآتية ا�ستنادا الى التغري يف اجلودة االئتمانية منذ
االعرتاف املبدئي.
املرحلة  :1خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهر ًا
بالن�سبة للتعر�ض للمخاطر التي ال ي�صحبها زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي ،يتم االعرتاف بجزء من خ�سائر االئتمان املتوقعة املرتبطة ب�أحداث
احتماالت التعرث التي حتدث خالل � 12شهر التالية.
املرحلة  :2خ�سائر االئتمان على مدار عمر الأداة – دون �أي انخفا�ض ائتماين
بالن�سبة للتعر�ض ملخاطر االئتمان التي ي�صاحبها زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي ولكنها لي�ست منخف�ضة القيمة االئتمانية ،يتم االعرتاف بخ�سائر
االئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة.
املرحلة  :3خ�سائر االئتمان على مدار عمر الأداة – مع التعر�ض لالنخفا�ض االئتماين
تقي�س املجموعة خم�ص�صات اخل�سائر مببلغ يكافئ ن�سبة  % 100من �صايف التعر�ض �أي بعد خ�صم مبلغ التعر�ض لل�ضمانات املحددة وفقا لقواعد بنك الكويت املركزي.
بالن�سبة خل�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة فهي خ�سائر االئتمان املتوقعة التي تنتج من كافة �أحداث التعرث املحتملة على مدار العمر املتوقع للأداة املالية .وتعترب
خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهر ًا جزء من خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة والتي تنتج من �أحداث التعرث املحتملة خالل فرتة االثني ع�شر �شهر ًا
بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة .حتت�سب كل من خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة وخ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار االثني ع�شر �شهر ًا �إما على �أ�سا�س فردي �أو
جممع تبعا لطبيعة املحفظة الأ�سا�سية للأدوات املالية.
با�ستثناء الت�سهيالت االئتمانية للأفراد ،ينتقل الت�سهيالت االئتمانية من املرحلة  2الى املرحلة  1بعد فرتة � 12شهر من تاريخ انتهاء كافة الظروف التي �أدت الى ت�صنيف
الت�سهيالت االئتمانية �ضمن املرحلة � .2إن انتقال الت�سهيالت االئتمانية من املرحلة � 3إلى املرحلة  2او املرحلة  1يخ�ضع ملوافقة بنك الكويت املركزي.

عند تقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر الأداة لاللتزامات غري امل�سحوبة ،تقوم املجموعة بتقدير اجلزء املتوقع من االلتزام الذي �سيتم �سحبه على مدى العمر املتوقع
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي .ويف هذه احلالة ،يتم احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة بناءا على مرحلة الت�سهيالت االئتمانية.

حتديد مراحل االنخفا�ض يف القيمة
يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا وجد ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي من خالل مقارنة املخاطر يف حالة التعرث خالل
العمر املتبقي املتوقع من تاريخ البيانات املالية املجمعة مع املخاطر يف حالة التعرث عند االعرتاف املبدئي .تتمثل املعايري الكمية امل�ستخدمة لتحديد االزدياد امللحوظ يف خماطر
االئتمان يف جمموعة من ال�ضوابط املطلقة ذات ال�صلة .وتعترب كافة املوجودات املالية التي يت�أخر ال�سداد لها ملدة  30يوم ًا انها تعاين من ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ
االعرتاف املبدئي وتنتقل �إلى املرحلة  2حتى لو مل ت�شري املعايري الأخرى �إلى االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان.
يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،تقوم املجموعة �أي�ضا بتقييم ما �إذا تعر�ض الأ�صل املايل او جمموعة من املوجودات املالية �إلى انخفا�ض القيمة االئتمانية .تعترب املجموعة
الأ�صل املايل منخف�ض القيمة االئتمانية يف حالة وقوع حدث او �أكرث يكون له ت�أثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للأ�صل املايل او يف حالة الت�أخر يف ال�سداد ملدة
 90يوم ًا عن املواعيد التعاقدية املحددة .لأغرا�ض قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة ،يتم ت�صنيف كافة املوجودات املالية منخف�ضة القيمة االئتمانية يف املرحلة � .3إن الدليل على
انخفا�ض القيمة االئتمانية ي�ستند الى بيانات ملحوظة عما يلي:
• تدهور جوهري يف ت�صنيف خماطر االئتمان للمقرت�ض اخذا يف االعتبار الزيادة الن�سبية يف احتماالت التعرث
• تال�شي ال�سوق الن�شط للأوراق املالية نتيجة لل�صعوبات املالية
• احل�سابات املهيكلة التي تت�ضمن وجود احلد الأدنى لال�ستقطاعات او عند التوقيع على اتفاقية معلقة �أو �إذا كان احل�ساب املهيكل يت�ضمن خم�ص�ص حمدد.
• امل�ؤ�شرات النوعية يف حالة حمفظة خدمات االفراد مثل عمليات االحتيال من العمالء او وفاة العميل.
يف حالة عدم وجود ازدياد ملحوظ ملخاطر االئتمان او عدم انخفا�ض القيمة االئتمانية املتعلقة با�صل مايل او جمموعة موجودات مالية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة منذ
التحقق املبدئي ،يتم ت�صنيف هذه املوجودات �ضمن املرحلة .1
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قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة
خ�سائر االئتمان املتوقعة هي التقديرات املرجحة باالحتماالت خل�سائر االئتمان وتقا�س بالقيمة احلالية لكافة �أوجه العجز النقدي خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي للأداة املالية.
ميثل العجز النقدي الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة �إلى املجموعة طبقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها .ت�شتمل العنا�صر الرئي�سية لقيا�س خ�سائر
االئتمان املتوقعة الحتماالت التعرث واخل�سائر الناجتة من التعرث واملخاطر يف حالة التعرث.
�إن احتماالت التعرث هي احتمال تعرث امللتزم يف الوفاء بالتزاماته يف امل�ستقبل .تتطلب العملية تقدير احتماالت التعرث على مدى � 12شهر وعلى مدى عمر الأداة وذلك ح�سب
تخ�صي�ص املرحلة املحدد للملتزم .وينبغي �أن يعك�س عامل احتمالية التعرث طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9تقدير املجموعة جلودة املوجودات امل�ستقبلية .يتم حتديد
احتمالية التعرث عن ال�سداد على مدار دورة الأ�صل من خالل حملل املخاطر اخلا�ص بوكالة �ستاندرد اند بورز ا�ستنادا �إلى الت�صنيفات االئتمانية الداخلية/اخلارجية .كما تقوم
املجموعة بتحويل هيكل �شروط ال�سداد املرتبطة باحتمالية التعرث عن ال�سداد على مدار دورة الأ�صل �إلى احتمالية التعرث عن ال�سداد على مدار مرحلة زمنية با�ستخدام النماذج
والآليات املنا�سبة .ميثل احلد الأدنى الحتمال التعرث  % 1للت�سهيالت االئتمانية التمويلية مرتفعة املخاطر االئتمانية (غري اال�ستثمارية) ،ون�سبة  % 0.75للت�سهيالت االئتمانية
منخف�ضة املخاطر االئتمانية (اال�ستثمارية) با�ستثناء الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة �إلى احلكومة والبنوك امل�صنفة كا�ستثمارية من خالل وكاالت ت�صنيف ائتماين خارجية،
بالإ�ضافة الى معامالت التمويل املتعلقة بالقرو�ض اال�ستهالكية وال�سكنية (مع ا�ستبعاد بطاقات االئتمان).
�إن املخاطر يف حالة التعرث تتمثل يف تقدير املخاطر املحتمل مواجهتها عند وقوع تعرث يف امل�ستقبل �أخذا يف االعتبار التغريات املتوقعة يف املخاطر بعد تاريخ البيانات املالية
املجمعة ،مبا يف ذلك �سداد �أ�صل املبلغ والربح �سواء يف املواعيد املقررة مبوجب العقد �أو خالف ذلك ،واالنخفا�ض املتوقع يف الت�سهيالت التي تلتزم بها املجموعة .وفقا ملتطلبات
بنك الكويت املركزي ،تطبق املجموعة معامل حتويل االئتمان بن�سبة  % 100على الت�سهيالت النقدية وغري النقدية امل�ستخدمة .بالن�سبة للت�سهيالت غري امل�ستخدمة ،يتم تطبيق
معامل حتويل االئتمان بناءا على متطلبات بنك الكويت املركزي ب�ش�أن معدل الرفع املايل وال�صادرة يف � 21أكتوبر .2014
�إن اخل�سائر الناجتة من التعرث هي تقدير اخل�سائر املحتملة يف حالة وقوع تعرث يف ال�سداد يف وقت معني .ويتم احت�سابها كن�سبة من املخاطر يف حالة التعرث .تقوم املجموعة
بتقدير عوامل اخل�سائر الناجتة من التعرث بناءا على معدالت اال�سرتداد التاريخية للمطالبات من الأطراف املتعرثة .ت�أخذ مناذج اخل�سائر الناجتة من التعرث يف اعتبارها هيكل
املطالبة وال�ضمانات و�أولوية املطالبة والقطاع الذي يعمل به الطرف املقابل وتكاليف ا�سرتداد �أي �ضمان يعترب جزء ًا �أ�سا�سيا من الأ�صل املايل� .أ�صدر بنك الكويت املركزي قائمة
بالكفاالت امل�ؤهلة واحلد الأدنى لال�ستقطاعات املطبقة لتحديد اخل�سائر الناجتة من التعرث.
�إ�ضافة الى الت�سهيالت االئتمانية ذات الأولوية والثانوية غري املكفولة ب�ضمانات ،يتم تطبيق احلد الأدنى من معامل اخل�سائر الناجتة من التعرث بن�سبة  % 50و  % 75لهذه
الت�سهيالت على التوايل.
�إن الفرتة الق�صوى التي يتم خاللها حتديد خ�سائر االئتمان متثل الفرتة التعاقدية للأ�صل املايل مبا يف ذلك بطاقات االئتمان والت�سهيالت الدوارة الأخرى ما مل يكن للمجموعة
حق قانوين يف ا�ستدعائها يف وقت مبكر با�ستثناء املوجودات املالية املدرجة �ضمن امل�ستوى 2؛ حيث ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها احلد الأدنى ملدة اال�ستحقاق جلميع الت�سهيالت
االئتمانية ملدة � 7سنوات (با�ستثناء التمويل اال�ستهالكي وبطاقات االئتمان وت�سهيالت الإ�سكان ال�شخ�صي التي يقوم بتنظيمها بنك الكويت املركزي بناءا على الرواتب) ما مل
يكون للت�سهيالت االئتمانية مدة ا�ستحقاق تعاقدية غري قابلة للتمديد ،وتكون الدفعة النهائية اقل من  % 50من اجمايل قيمة الت�سهيل املمنوح .بالن�سبة للتمويل اال�ستهالكي
من جهة وبطاقات االئتمان وت�سهيالت الإ�سكان ال�شخ�صي من جهة �أخرى �ضمن املرحلة  ،2حتدد املجموعة احلد الأدنى ملدة اال�ستحقاق ملدة � 5سنوات و � 15سنة على التوايل.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.9انخفا�ض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
خ�سائر االئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي (تتمة)
اال�ستعانة باملعلومات امل�ستقبلية
تقوم املجموعة ب�إدراج املعلومات امل�ستقبلية يف تقديرها ملدى زيادة املخاطر االئتمانية لأداة ما ب�صورة ملحوظة منذ االعرتاف املبدئي وقيا�سها خل�سائر االئتمان املتوقعة .قامت
املجموعة ب�إجراء حتليل تاريخي وقامت بتحديد املتغريات االقت�صادية الأ�سا�سية التي ت�ؤثر على املخاطر االئتمانية واخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكل حمفظة يف دولة الكويت �أو يف
�أي دولة �أخرى يتم منح الت�سهيل فيها .يتم تطبيق التعديالت ذات ال�صلة املرتبطة باالقت�صاد الكلي ال�ستنباط التغريات عن ال�سيناريوهات االقت�صادية .ويعك�س ذلك التوقعات
املعقولة وامل�ؤيدة ل�شروط االقت�صاديات الكلية امل�ستقبلية التي ال يتم ا�ستنباطها يف نطاق �أ�سا�س ح�سابات خ�سائر االئتمان املتوقعة.
عر�ض خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة يف بيان املركز املايل املجمع
يتم عر�ض خم�ص�صات اخل�سائر املرتبطة بخ�سائر االئتمان املتوقعة كاقتطاع من جممل القيمة الدفرتية للموجودات املالية وذلك بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة وفق ًا للتكلفة
املطف�أة .ويف حالة �أدوات الدين املقا�سة وفقا للقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،يعر�ض خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى دون
�أي تخفي�ض يف القيمة الدفرتية للأ�صل املايل يف بيان املركز املايل املجمع .ويف حالة بطاقات االئتمان والت�سهيالت الدوارة التي تت�ضمن قر�ض والتزام غري م�سحوب ،تعر�ض
خ�سائر االئتمان املتوقعة مع القر�ض .ويتم االعرتاف بخ�سائر االئتمان املتوقع اللتزامات القرو�ض وخطابات االعتماد وعقود ال�ضمانات املالية �ضمن املطلوبات الأخرى .كما تقوم
املجموعة باالعرتاف مببلغ خ�سائر االئتمان املتوقعة يف بيان الدخل املجمع.
ال�شطب
ت�ستمر ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9مماثلة لتلك املتبعة وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل  .39يتم �شطب املوجودات املالية كليا �أو جزئيا فقط
عندما تتوقف املجموعة عن ال�سعي لال�سرتداد� .إذا كان املبلغ الذي �سيتم �شطبه �أكرب من خم�ص�ص خ�سائر اخل�سائر املرتاكمة ،يتم التعامل مع الفرق �أوال ك�إ�ضافة الى املخ�ص�ص
ويطبق مقابل جممل مبلغ القيمة الدفرتية .ويتم �إ�ضافة �أي ا�سرتدادات الحقة �ضمن خ�سائر االئتمان املتوقعة.

خم�ص�ص الت�سهيالت االئتمانية وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي

بالن�سبة للقرو�ض وال�سلف ،يف حالة وجود دليل مو�ضوعي على خ�سائر انخفا�ض القيمة ،يتم تخفي�ض الأ�صل املايل الى قيمته املمكن ا�سرتدادها .بالن�سبة للقرو�ض وال�سلف ذات
معدالت الفوائد الثابتة ،ميثل املبلغ املمكن ا�سرتداده القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي .وبالن�سبة للقرو�ض وال�سلف
ذات معدالت الفائدة املتغرية ،يخ�صم املبلغ املمكن ا�سرتداده مقابل معدل الفائدة الفعلي احلايل املحدد مبوجب عقد .تت�ضمن التدفقات النقدية امل�ستقبلية املبالغ املمكن
ا�سرتدادها من ال�ضمانات والكفاالت.
يتم تقييم ال�ضمانات املالية وت�سجيل خ�سائر انخفا�ض القيمة بنف�س الطريقة املتبعة لتقييم القرو�ض وال�سلف .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ا�ستخدام ح�ساب
املخ�ص�ص ويتم االعرتاف مببلغ خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .يف حالة زيادة او نق�ص خ�سائر انخفا�ض القيمة املتوقعة يف �سنة الحقة ،نتيجة حدث وقع بعد
االعرتاف بانخفا�ض القيمة ،يتم زيادة او عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها �سابق ًا او من خالل تعديل ح�ساب املخ�ص�ص .وي�سجل مبلغ الزيادة او العك�س يف بيان الدخل
املجمع .ويتم �شطب القرو�ض وال�سلف وح�ساب املخ�ص�ص ذي ال�صلة يف حالة عدم وجود �أي دليل واقعي على �إمكانية ا�سرتدادها يف امل�ستقبل ،ويتم احل�صول على كافة ال�ضمانات
او حتويلها الى املجموعة .ويف حالة ا�سرتداد �أي بند مت �شطبه �سابقا ،ي�سجل الر�صيد امل�سرتد يف بيان الدخل املجمع.
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يجب على املجموعة احت�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة على الت�سهيالت االئتمانية وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية وح�ساب
املخ�ص�صات .يتم ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية كمت�أخرة يف حالة عدم ا�ستالم املدفوعات يف تاريخ ال�سداد التعاقدي� ،أو �إذا جتاوز الت�سهيل املحددات املتفق عليها �سلفا .يتم
ت�صنيف الت�سهيل االئتماين كمت�أخر ومنخف�ض القيمة يف حالة الت�أخر يف �سداد الفائدة /الربح او �أ�صل املبلغ ملدة �أكرث من  90يوم ًا وكانت القيمة الدفرتية للت�سهيل �أكرب من
قيمته املتوقع ا�سرتدادها� .إن القرو�ض املت�أخرة ولكن غري منخف�ضة القيمة وتلك منخف�ضة القيمة يتم ادارتها ومراقبتها كت�سهيالت غري منتظمة ويتم ت�صنيفها بني الفئات الأربع
التالية والتي يتم اال�ستعانة بها لتحديد املخ�ص�صات .كما يتم �إدارة ومراقبة القرو�ض املت�أخرة وغري منخف�ضة القيمة والقرو�ض املت�أخرة ومنخف�ضة القيمة كالت�سهيالت الغري
منتظمة ويتم ت�صنيفها بني الفئات الأربع التالية والتي يتم اال�ستعانة بها لتحديد املخ�ص�صات.
الفئة

اخل�صائ�ص

املخ�ص�صات املحددة %

غري منتظمة

غري منتظم ملدة  180-91يوم

%20

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

غري منتظم ملدة  365-181يوم

%50

ديون معدومة

غري منتظم ملدة �أكرث من  365يوم

%100

�إ�ضافة الى ما تقدم ،تقوم املجموعة بت�صنيف العمالء �ضمن قائمة املراقبة ا�ستنادا الى تعليمات بنك الكويت املركزي .ويجوز �أن تدرج املجموعة ت�سهيل ائتماين يف �أحد الفئات
ال�سابقة �أعاله بناء ًا على احكام الإدارة املتعلقة بالو�ضع املايل و/او غري املايل للعميل.
تتطلب تعليمات بنك الكويت املركزي من املجموعة احت�ساب املخ�ص�ص العام بن�سبة  % 1للت�سهيالت النقدية املنتظمة ،ون�سبة  % 0.5للت�سهيالت النقدية غري املنتظمة بال�صايف
بعد خ�صم بع�ض فئات ال�ضمان التي ال تخ�ضع ملخ�ص�ص معني.
ا�ستمرت املجموعة يف تطبيق �سيا�ستها الحت�ساب انخفا�ض قيمة الت�سهيالت االئتمانية قبل  1يناير  2018وفق ًا للمو�ضح �أعاله.
قبل  1يناير  ،2018يتم قيا�س خ�سائر انخفا�ض القيمة للموجودات املالية املتاحة للبيع بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية ناق�ص ًا �أي خ�سائر لالنخفا�ض يف قيمة
الأ�صل املايل واملعرتف بها �سابقا يف بيان الدخل املجمع� .إذا انخف�ضت خ�سائر انخفا�ض قيمة �أداة مالية يف فرتة الحقة ،ال يتم عك�س اخل�سائر امل�سجلة �سابقا من خالل بيان
الدخل املجمع ،بل ت�سجل كزيادة يف احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة .بالن�سبة لأدوات الدين املالية ،ف�إن الزيادة يف القيمة العادلة التي تتعلق ب�صورة مو�ضوعية
بحدث وقع بعد خ�سائر انخفا�ض القيمة ،فيتم عك�سها من خالل بيان الدخل املجمع.

 2.10انخفا�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 الدفرتية .يتم �إدراج خ�سارة
االنخفا�ض يف القيمة باملبلغ الذي تتجاوز معه القيمة الدفرتية 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.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.11االنتقال

مت تطبيق التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9ب�أثر رجعي با�ستثناء املو�ضح �أدناه:
�أ) مل يتم �إعادة �إدراج الفرتات املقارنة .ومت االعرتاف بالفروق يف القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9
�ضمن الأرباح املرحلة واالحتياطيات كما يف  1يناير  .2018وعليه ،ف�إن املعلومات املعرو�ضة ل�سنة  2017ال تعك�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  9وبالتايل ف�إنها
غري قابلة للمقارنة باملعلومات املعرو�ضة ل�سنة  2017وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية .9
ب) مت �إجراء التقييمات التالية ا�ستنادا �إلى احلقائق والظروف القائمة يف تاريخ التطبيق املبدئي:
• حتديد منوذج االعمال الذي يتم االحتفاظ بالأ�صل من خالله،
• ت�صنيف و�إلغاء الت�صنيفات ال�سابقة لبع�ض املوجودات املالية واملطلوبات املالية املحددة كمقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر،
• ت�صنيف بع�ض اال�ستثمارات �ضمن �أدوات حقوق امللكية غري املحتفظ بها للمتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى،
• يف حالة انخفا�ض خماطر االئتمان املتعلقة ب�أدوات الدين يف تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9تفرت�ض املجموعة �أن خماطر
االئتمان املتعلقة بالأ�صل مل تتعر�ض الرتفاع جوهري منذ االعرتاف املبدئي.
فيما يلي ت�أثري هذا التغيري يف ال�سيا�سة املحا�سبية كما يف  1يناير :2018
�أرباح مرحلة
�ألف دينار كويتي

احتياطي القيمة العادلة
�ألف دينار كويتي

ت�أثري �إعادة الت�صنيف و�إعادة القيا�س:
�صناديق مدارة م�صنفة من متاحة للبيع �إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

)(75

75

الت�أثري على االعرتاف بخ�سائر االئتمان املتوقعة طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9للموجودات املالية بخالف الت�سهيالت االئتمانية:
موجودات دين مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

)(361

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة (مقتطعة من القيمة الدفرتية)

)(292

�إجمايل الت�أثري يف تاريخ التطبيق املبدئي

)(728

361
436

مل يكن لدى املجموعة �سابق ًا �أي خم�ص�ص انخفا�ض يف القيمة لأوراق الدين املالية واملحتفظ بها حتى اال�ستحقاق طبقا ملعيار املحا�سبة الدويل .39
يعر�ض اجلدول التايل مطابقة فئات الت�صنيف اال�صلية والقيمة الدفرتية وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل  39وفئات القيا�س اجلديدة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9
للموجودات املالية للمجموعة كما يف  1يناير .2018
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املوجودات املالية

الت�صنيف طبقا
ملعيار املحا�سبة
الدويل 39
�ألف دينار كويتي

الت�صنيف طبقا
للمعيار الدويل
للتقارير املالية 9

القيمة الدفرتية طبقا
ملعيار املحا�سبة
الدويل 39
�ألف دينار كويتي

ت�أثري االنتقال لتطبيق
املعيار الدويل للتقارير
املالية 9
�ألف دينار كويتي

القيمة الدفرتية
طبقا للمعيار
الدويل للتقارير
املالية 9
�ألف دينار كويتي

نقد و�أر�صدة لدى البنوك

قرو�ض ومدينون

التكلفة املطف�أة

495,519

)(251

495,268

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

قرو�ض ومدينون

التكلفة املطف�أة

344,590

-

344,590

�سندات بنك الكويت املركزي

قرو�ض ومدينون

التكلفة املطف�أة

125,595

-

125,595

قرو�ض و�سلف

قرو�ض ومدينون

التكلفة املطف�أة

3,075,065

-

3,075,065

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية:
� -أوراق دين مالية

حمتفظ بها حتى
اال�ستحقاق

التكلفة املطف�أة

27,395

27,357

)(38

� -أوراق دين مالية

متاحة للبيع

القيمة العادلة من
خالل الإيرادات
ال�شاملة الأخرى

117,477

-

117,477

� -أ�سهم

القيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو
اخل�سائر

القيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو
اخل�سائر

95

-

95

� -أ�سهم

متاحة للبيع

القيمة العادلة من
خالل الإيرادات
ال�شاملة الأخرى

28,584

-

28,584

� -صناديق مدارة

متاحة للبيع

القيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو
اخل�سائر

8,994

موجودات �أخرى

قرو�ض ومدينون

التكلفة املطف�أة

موجودات �أخرى

-

8,994

47,887

)(3

47,884

4,271,201

)(292

4,270,909

مل ي�ؤد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية � 9إلى �أي تغيري يف ت�صنيف �أو قيا�س املطلوبات املالية.

 2.12النقد 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.

 2.13قرو�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.
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 2.14ا�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 املادي 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 االعرتاف مبجمل ح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ما بعد احليازة من �شركتها الزميلة يف بيان الدخل املجمع كما يتم االعرتاف بح�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 الدفرتية 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 الدفرتية وتعرتف باملبلغ يف بيان الدخل املجمع.
عند فقد الت�أثري اجلوهري على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س �أي ا�ستثمار متبقي واالعرتاف به وفق ًا لقيمته العادلة .يدرج �أي فرق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة
عند فقد الت�أثري اجلوهري والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به واملتح�صالت من البيع يف بيان الدخل املجمع.

 2.15املباين 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
بخالف 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 له.
تدرج الأر�ض ملك حر مبدئي ًا بالتكلفة .بعد االعرتاف 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 املعرتف به �سابق ًا .يتم االعرتاف بجزء مبلغ العجز الناجت من �إعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�ض املعرتف به �سابق ًا يف بيان الدخل املجمع .يتم االعرتاف بالزيادة
يف بيان الدخل املجمع مبقدار عك�س فائ�ض �إعادة التقييم خل�سارة �إعادة التقييم املعرتف بها �سابق ًا يف بيان الدخل ال�شامل املجمع .عند اال�ستبعاد ،يتم حتويل فائ�ض �إعادة
التقييم املتعلق بالأر�ض ملك حر التي مت بيعها �إلى الأرباح املرحلة مبا�شر ًة.

30

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

يتم مراجعة القيمة الدفرتية 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 االعرتاف ب�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.

 2.16موجودات 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 ويتم االعرتاف بها 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 .يتم االعرتاف بالإطفاء 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 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 “�إ�ستهالك و�إطفاء” 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 االعرتاف بالأ�صل غري امللمو�س بالفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية لهذا لأ�صل ويتم االعرتاف به يف بيان الدخل
املجمع عند عدم االعرتاف بالأ�صل� .إن خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل غري امللمو�س املعرتف بها يف بيان الدخل املجمع لفرتات �سابقة يتم عك�سها عند زيادة قيمته املمكن
ا�سرتدادها.
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 2.17عقار ا�ستثماري

العقار اال�ستثماري هو عقار يتم االحتفاظ به �إما الكت�ساب �إيرادات ت�أجري �أو لرفع قيمته الر�أ�سمالية �أو لكال الغر�ضني ولكن لي�س للبيع يف �سياق الأعمال الطبيعي .يقا�س العقار
اال�ستثماري بالتكلفة عند االعرتاف املبدئي ويقا�س الحق ًا بالقيمة العادلة مع االعرتاف ب�أي تغيري فيها يف بيان الدخل املجمع .تت�ضمن التكلفة امل�صروفات املتعلقة مبا�شر ًة
بحيازة العقار اال�ستثماري .ويتم حتديد القيمة العادلة للعقار اال�ستثماري من قبل مقيمني لديهم م�ؤهالت مهنية معروفة منا�سبة .يتم االعرتاف ب�أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن
بيع العقار اال�ستثماري يف بيان الدخل املجمع .ويف حالة تغري ا�ستخدام العقار املعاد ت�صنيفه ك�أر�ض ومباين ومعدات ،ت�صبح قيمته العادلة يف تاريخ �إعادة الت�صنيف تكلفة العقار
لأغرا�ض املحا�سبة الالحقة .يتم �إدراج العقار اال�ستثماري كجزء من «موجودات �أخرى» .ويتم تقييم العقار اال�ستثماري بوا�سطة طريقة ر�سملة الإيرادات وبالتايل يتم ت�صنيفه
�ضمن امل�ستوى  3من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.

 2.18مكاف�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 جممعة.

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 االعرتاف بها �ضمن م�صروفات مزايا املوظفني يف بيان الدخل املجمع عند ا�ستحقاقها.

� 2.19أ�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.

 2.20قيا�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 �أن يكون ب�إمكان املجموعة الو�صول �إلى ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث مالئمة .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�صاحلهم 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.
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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.
يتم تقييم العقار اال�ستثماري ا�ستنادا �إلى تقييمات يتم �إجرا�ؤها من قبل مقيمني لديهم م�ؤهالت مهنية معروفة ذات �صلة وخربة حديثة مبوقع وفئة العقارات اال�ستثمارية التي
يتم تقييمها .يعك�س التقييم ظروف ال�سوق يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
�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؛و
ً
ملحوظا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .يتم ا�ستقاء التقييم
• امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم يكون فيها �أقل م�ستوى من املدخالت ذي الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة
من 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 الدفرتية وم�ضاعفات �أرباح
الأ�سعار و�صايف قيمة املوجودات ال�صادرة عن مدير ال�صندوق واال�سعار اخلارجية؛و
ً
• امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم ال يكون فيها �أقل م�ستوى من املدخالت ذي الت�أثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة ملحوظا .تت�ضمن �أ�ساليب التقييم طريقة التدفقات النقدية
املخ�صومة �أو طريقة القيمة الدفرتية �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 انعدام 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 جممعة.

 2.21االعرتاف بالإيرادات

يتم االعرتاف ب�إيرادات وم�صروفات الفوائد على �أ�سا�س الفائدة الفعلية .عند انخفا�ض قيمة الأداة املالية امل�صنفة كقرو�ض ومدينني ،يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد با�ستخدام
معدل الفائدة امل�ستخدم خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س خ�سارة انخفا�ض القيمة .يتم االعرتاف ب�إيرادات وم�صروفات الفوائد جلميع الأدوات املالية التي
حتمل فائدة مبا يف ذلك تلك امل�صنفة كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أواخل�سائر وا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطف�أة وا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى �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 االعرتاف بالأتعاب والعموالت الأخرى
على مدى فرتة اخلدمة ويتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم هذه الأرباح.
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 2.22ال�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 تن�ش�أ فيها الأرباح وفقا للوائح املالية املعمول بها يف البلدان املعنية التي تعمل فيها املجموعة.

يتم االعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة بناء على الفروق امل�ؤقتة بني الأوعية ال�ضريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية لأغرا�ض البيانات املالية يف تاريخ البيانات املالية .ب�شكل
عام ،يتم االعرتاف مبطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة جلميع الفروق امل�ؤقتة اخلا�ضعة لل�ضريبة .يتم االعرتاف مبوجودات 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.
يتم االعرتاف مبوجودات 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
االعرتاف الأويل ب�أ�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 الدفرتية 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.

 2.23العمالت 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 املجمع.
�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 التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،يجري �أي�ض ًا االعرتاف بفروق حتويل العمالت الأجنبية ذات ال�صلة
مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى �أما بالن�سبة للموجودات غري النقدية الأخرى ،فيتم االعرتاف بفروق 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 الأرباح �أو اخل�سائر.
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 2.24املوجودات واملطلوبات املحتملة

ال يتم �إدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع االقت�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.

 2.25املوجودات ب�صفة الأمانة

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

 2.26ا�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 الدفرتية 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 �إمكانية 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 لها ت�أثري على القيمة الدفرتية لها .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 املجموعة بتحديد ت�صنيف املوجودات املالية ا�ستنادا �إلى تقييم منوذج الأعمال الذي يتم االحتفاظ باملوجودات من خالله وتقييم ما �إذا كانت ال�شروط التعاقدية للأ�صل
املايل تتمثل يف مدفوعات لأ�صل املبلغ والفائدة فقط على �أ�صل املبلغ القائم .راجع �إي�ضاح  2.6حول ت�صنيف املوجودات املالية لالطالع على مزيد من املعلومات.
قبل  1يناير  ،2018كانت املجموعة تقوم 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 عند حيازة املوجودات املالية� .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.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.26ا�ستخدام التقديرات والأحكام (تتمة)
انخفا�ض قيمة الأدوات املالية
يتطلب قيا�س خ�سائر انخفا�ض القيمة طبقا لكل من املعيار الدويل للتقارير املالية  9ومعيار املحا�سبة الدويل  39لكافة فئات املوجودات املالية �إ�صدار الأحكام وخ�صو�ص ًا تقدير
مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية وقيم ال�ضمانات عند حتديد خ�سائر انخفا�ض القيمة وتقييم االزدياد امللحوظ يف خ�سائر االئتمان .يتم حتديد هذه التقديرات عن
طريق عدة عوامل وميكن �أن ت�ؤدي التغيريات فيها �إلى م�ستويات خمتلفة من املخ�ص�صات.
اعتبار ًا من  1يناير  ،2018اعتمدت ح�سابات خ�سائر االئتمان املتوقعة لدى املجموعة على مدخالت مناذج معقدة وعدد من االفرتا�ضات الأ�سا�سية حول اختيار املدخالت
املتغرية والعالقة بينها .وت�شتمل عنا�صر مناذج خ�سائر االئتمان املتوقعة التي تعترب ك�أحكام وتقديرات حما�سبية جوهرية على ما يلي:
• منوذج الت�صنيف االئتماين الداخلي للمجموعة والذي يخ�ص�ص احتماالت التخلف عن ال�سداد لدرجات الت�صنيف الفردية
• معايري البنك فيما يتعلق بتقييم االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان بحيث ينبغي قيا�س خم�ص�صات املوجودات املالية على �أ�سا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر
الأداة والتقييم النوعي للمخاطر.
• ت�صنيف املوجودات املالية عند تقييم خ�سائر االئتمان املتوقعة ب�صورة جممعة.
• تطوير مناذج خ�سائر االئتمان املتوقعة مبا يف ذلك ال�صيغ املختلفة واختيار املدخالت
• حتديد العالقات بني ال�سيناريوهات املرتبطة باالقت�صاد الكلي واملدخالت االقت�صادية وت�أثريها على احتمالية التخلف عن ال�سداد واحت�ساب ن�سبة اخل�سارة عند التعرث
واالنك�شاف للمخاطر عند التعرث
• حتديد ال�سيناريوهات امل�ستقبلية املتعلقة باالقت�صاد الكلي وترجيح االحتماالت ال�ستقاء املدخالت االقت�صادية الالزمة لنماذج خ�سائر االئتمان املتوقعة
لدى املجموعة �سيا�سة تن�ص على املراجعة املنتظمة للنماذج يف �سياق اخلربة باخل�سائر الفعلية وتعديلها عند ال�ضرورة.
تقوم املجموعة بتقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة لكافة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى با�ستثناء �أدوات حقوق
امللكية .يت�ضمن حتديد خ�سائر االئتمان املتوقعة ا�ستخدام جوهري للبيانات اخلارجية والداخلية واالفرتا�ضات .راجع الإي�ضاح  2.9انخفا�ض قيمة املوجودات املالية لالطالع
على مزيد من املعلومات.
قبل  1يناير  ،2018تقوم 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� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم املجموعة بتقييم
القرو�ض واملدينني ب�صورة منتظمة لتقييم ما �إذا كان يجب ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي على الإدارة اتخاذ �أحكام
جوهرية يف تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�صات املطلوبة .وت�ستند مثل هذه التقديرات بال�ضرورة �إلى افرتا�ضات حول عدة عوامل
ت�شتمل على درجات متباينة من الأحكام وعدم الت�أكد.

انخفا�ض قيمة املوجودات غري امللمو�سة
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.
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 .3معلومات القطاعات
تنتظم املجموعة يف قطاعات ت�شرتك يف �أن�شطة اعمال تنتج �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 بتجميع العمليات 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 والأعمال امل�صرفية
اخلا�صة

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

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 اخلا�ص و�إدارة املوجودات والت�أثري املتبقي لت�سعري حتويل الأموال فيما بني القطاعات.

2018

الأعمال امل�صرفية
التجارية
(�ألف دينار كويتي)

الأعمال امل�صرفية
للأفراد والأعمال
امل�صرفية اخلا�صة
(�ألف دينار كويتي)

اخلزينة
واال�ستثمارات
(�ألف دينار كويتي)

املجموع
(�ألف دينار كويتي)

�صايف �إيرادات الفوائد

67,498

45,802

8,482

121,782

�إيرادات الت�شغيل

92,860

60,006

15,949

168,815

نتائج القطاع

35,531

31,780

14,489

81,800

م�صروف غري موزع

)(34,305

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

47,495

موجودات القطاع

2,528,891

677,479

1,273,964

4,480,334

موجودات غري موزعة

68,094

اجمايل املوجودات

4,548,428

مطلوبات القطاع

914,355

1,754,567

1,151,998

3,820,920

مطلوبات غري موزعة

51,143

اجمايل املطلوبات

3,872,063
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 .3معلومات القطاعات (تتمة)
2017

الأعمال امل�صرفية
التجارية
(�ألف دينار كويتي)

الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة والأفراد
(�ألف دينار كويتي)

اخلزينة
واال�ستثمارات
(�ألف دينار كويتي)

املجموع
(�ألف دينار كويتي)

�صايف �إيرادات الفوائد

69,881

41,981

570

112,432

�إيرادات الت�شغيل

91,401

54,622

10,969

156,992

نتائج القطاع

31,886

27,630

9,915

69,431

م�صروف غري موزع

)(29,570

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

39,861

موجودات القطاع

2,577,966

633,153

1,070,188

4,281,307

موجودات غري موزعة

80,419

اجمايل املوجودات

4,361,726

مطلوبات القطاع

933,531

1,795,819

1,009,608

3,738,958

مطلوبات غري موزعة

50,029

اجمايل املطلوبات

3,788,987

املعلومات اجلغرافية

يبني اجلدول التايل �إيرادات الت�شغيل وموجودات القطاع للمجموعة من العمليات الدولية:
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�إيرادات الت�شغيل

38,975

32,491

موجودات القطاع

1,012,937

909,244

� .4إدارة املخاطر
مقدمة

ترتبط املخاطر ب�أن�شطة املجموعة لكن تُدار عن طريق عملية التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ستمرة للمخاطر وو�ضع حدود 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 �أو م�سئولياتها .قامت املجموعة
بتطوير �أطر �شاملة لإدارة كافة املخاطر املادية .وتت�ضمن هذه الأطر حتديد وقيا�س ومراقبة كافة املخاطر املادية يف جميع �أنحاء املجموعة .تكمن �إدارة املخاطر يف عملية 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.
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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 التحوط 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 الطرف الآخر 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 الدفرتية لكل �أ�صل مايل يف بيان املركز املايل املجمع.
ين�ش�أ تركز خماطر االئتمان يف حالة تواجد �أطراف مقابلة تقوم بتنفيذ �أن�شطة جتارية 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 ب�صورة مماثلة 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� .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 من الأطراف املقابلة ذات عالقة حمدود بن�سبة  15%من 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.
تقوم املجموعة بتقييم متطلبات املخ�ص�صات عن طريق مراقبة خ�سائر الإئتمان املتوقعة كما يلي:

االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان

تراقب املجموعة با�ستمرار كافة املوجودات املعر�ضة خل�سائر االئتمان املتوقعة .ولكي يتم حتديد ما �إذا كان �إحدى الأدوات �أو حمفظة للأدوات معر�ضة خل�سائر ائتمان متوقعة
على مدى � 12شهر ًا �أو خ�سائر ائتمان متوقعة على مدى عمر الأداة ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا وجد �أي ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي .تتمثل
املعايري النوعية امل�ستخدمة يف حتديد االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان يف جمموعة من ال�ضوابط املطلقة ذات ال�صلة .وتعترب كافة املوجودات املالية التي يت�أخر �سدادها
ملدة  30يوم ًا انها تعاين من ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي وتنتقل �إلى املرحلة  2حتى لو مل ت�شري املعايري الأخرى �إلى االزدياد امللحوظ يف خماطر
االئتمان.

يتم ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية �ضمن املرحلة  2يف حالة وجود انخفا�ض يف الت�صنيف االئتماين للت�سهيل درجتني بالن�سبة للت�سهيالت اال�ستثمارية ودرجة واحدة بالن�سبة
للت�سهيالت غري اال�ستثمارية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
� .4إدارة املخاطر (تتمة)
�أ) خماطر االئتمان (تتمة)
االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان (تتمة)

تراقب املجموعة با�ستمرار كافة املوجودات املعر�ضة خل�سائر االئتمان املتوقعة .ولكي يتم حتديد ما �إذا كان �إحدى الأدوات �أو حمفظة للأدوات معر�ضة خل�سائر ائتمان متوقعة
على مدى � 12شهر ًا �أو خ�سائر ائتمان متوقعة على مدى عمر الأداة ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا وجد �أي ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي .تتمثل
املعايري النوعية امل�ستخدمة يف حتديد االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان يف جمموعة من ال�ضوابط املطلقة ذات ال�صلة .وتعترب كافة املوجودات املالية التي يت�أخر �سدادها
ملدة  30يوم ًا انها تعاين من ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي وتنتقل �إلى املرحلة  2حتى لو مل ت�شري املعايري الأخرى �إلى االزدياد امللحوظ يف خماطر
االئتمان.

يتم ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية �ضمن املرحلة  2يف حالة وجود انخفا�ض يف الت�صنيف االئتماين للت�سهيل درجتني بالن�سبة للت�سهيالت اال�ستثمارية ودرجة واحدة بالن�سبة
للت�سهيالت غري اال�ستثمارية.
تراعي املجموعة �أي�ضا �أن الأحداث املذكورة �أدناه متثل م�ؤ�شرات لزيادة جوهرية يف خماطر االئتمان مقابل املقدرة كحدث تعرث.
• تدهور جوهري يف ت�صنيف املخاطر االئتمانية للمقرت�ض �أخذا يف االعتبار الزيادة الن�سبية يف احتمالية التعرث.
• احل�سابات املعاد هيكلتها يف حالة اال�ستقطاع من �أ�صل املبلغ او توقيع اتفاق ملزم او يرتبط احل�ساب املعاد هيكلته مبخ�ص�ص حمدد
• يف حالة حمفظة الأفراد ،امل�ؤ�شرات النوعية مثل العمالء املحتالني ووفاة العميل
تعترب املجموعة الأداة املالية ذات الت�صنيف اخلارجي «فئة اال�ستثمار» كما يف تاريخ البيانات املالية على �أنها ذات خماطر ائتمانية منخف�ضة.

حدث تعرث

تعترب املجموعة الأ�صل املايل متعرث ًا وبالتايل �إدراجه �ضمن املرحلة ( 3امل�صنفة كمنخف�ضة القيمة) عند احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة يف احلاالت التالية:
• �أن ي�سجل املقرت�ض ت�أخر يف ال�سداد لأكرث من  90يوم ًا عن �أي التزام ائتماين جوهري �إلى املجموعة؛ �أن تعترب التزامات املقرت�ض منخف�ضة القيمة ائتماني ًا ا�ستنادا �إلى
تقييم نوعي لأغرا�ض �إدارة خماطر االئتمان الداخلية و
• من غري املحتمل �أن يقوم املقرت�ض بالوفاء بالتزاماته االئتمانية �إلى املجموعة بالكامل دون جلوء املجموعة التخاذ الإجراءات القانونية مثل حتقيق ال�ضمان (يف احلاالت
املحتفظ فيها بال�ضمانات)؛

تعترب املجموعة اال�ستثمارات والأر�صدة بني البنوك متعرثة عند الت�أخر يف �سداد الكوبون �أو �أ�صل املبلغ ب�أكرث من يوم واحد .وتعترب املجموعة املحفظة امل�صنفة خارجي ًا بت�صنيفات
«د» وت�صنيفات �أقل بالن�سبة لـ  S&Pو  Fitchوالت�صنيف «ج» و�أقل بالن�سبة لت�صنيف موديز متعرثة ال�سداد.
تراعي املجموعة جمموعة متنوعة من امل�ؤ�شرات التي قد ت�شري �إلى احتمالية العجز عن ال�سداد كجزء من التقييم النوعي الذي تقوم ب�إجرائه حول التعرث من جانب العمالء.
ومن بني هذه امل�ؤ�شرات:
• �أن يكون لدى املقرت�ض التزامات مت�أخرة ال�سداد لدى دائنني �أو موظفني عموميني
• خمالفة االتفاقيات
• وفاة املقرت�ض
• الإع�سار �أو ا�شهار الإفال�س
و�أي ت�سهيل منخف�ض القيمة ائتماني ًا �أو غري منتظم قد مت �إعادة هيكلته يعترب �أي�ضا كحالة من حاالت التعرث .وفيما يتعلق بالت�سهيالت املعاد هيكلتها ينبغي ا�ستكمال فرتة مهلة
ال�سداد (�إن وجدت) وا�ستيفاء الدفعات املنتظمة (على �أ�سا�س الوقت احلايل) ملدة �سنة على الأقل �أو وفق ًا ملا يتم حتديده من قبل املجموعة مقابل نقل الت�سهيل �إلى املرحلة /2
املرحلة .1
تعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل « متعايف» (�أي مل يعد متعرث ًا) وبالتايل يتم �إعادة ت�صنيفه خارج املرحلة  3عندما مل يعد ي�ستويف �أي ًا من معايري التعرث .وفيما يتعلق بالت�سهيالت
املعاد هيكلتها والتي يتم ت�صنيفها �ضمن املرحلة  ،3ينبغي ا�ستكمال فرتة مهلة ال�سداد (�إن وجدت) وا�ستيفاء الدفعات املنتظمة (على �أ�سا�س الوقت احلايل) ملدة �سنة على الأقل
�أو وفق ًا ملا يتم حتديده من قبل املجموعة لكي يتم ت�صنيف الت�سهيالت �ضمن املرحلة  /2املرحلة .1
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الت�صنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعرث عن ال�سداد

عند �إدارة املحفظة اخلا�صة باملجموعة ،ت�ستعني املجموعة بت�صنيفات و�إجراءات و�آليات �أخرى ت�ضع يف اعتبارها كافة جوانب املخاطر املحددة .وت�ستعني املجموعة بنظام
ت�صنيف املخاطر  )S&P) Risk Rating System CREك�آلية ت�صنيف ائتماين داخلية .وهذه الأداة تتيح لها القدرة على حتليل الأعمال وو�ضع ت�صنيفات للمخاطر على
م�ستوى اجلهة امللزمة والت�سهيل .كما يدعم التحليل ا�ستخدام العوامل املالية والعوامل الذاتية غري املالية على حد �سواء .كما ت�ستعني املجموعة بالت�صنيفات اخلارجية ال�صادرة
عن وكاالت الت�صنيف املعروفة للمحافظ امل�صنفة خارجي ًا.
يف حالة حمافظ اخلدمات امل�صرفية للأفراد ،مت ت�صنيف املقرت�ضني يف جمموعات تت�سم بخ�صائ�ص متماثلة للمخاطر .كما مت قيا�س معدل التعرث الذي مت مالحظته يف حالة
حمفظة خدمات االفراد مقابل احتمالية التعرث با�ستخدام �أدوات �إح�صائية بعد �أخذ عوامل االقت�صاد الكلي ذات ال�صلة يف االعتبار.
�إن احتمالية التعرث يف ال�سداد متثل احتمال ت�أخر اجلهة امللزمة عن الوفاء بالتزاماتها يف امل�ستقبل .يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية  9ا�ستخدام عامل منف�صل الحتمالية
التعرث عن ال�سداد على مدار مدة اثني ع�شر �شهر ًا وعلى مدار عمر الأداة ،وذلك ح�سب تخ�صي�ص املرحلة املحدد للجهة امللزمة .وينبغي �أن يعك�س عامل احتمالية التعرث طبقا
للمعيار الدويل للتقارير املالية  9تقدير املجموعة جلودة املوجودات امل�ستقبلية .يتم حتديد احتمالية التعرث عن ال�سداد على مدار دورة الأ�صل من خالل �أداة الت�صنيف ا�ستنادا
�إلى الت�صنيفات االئتمانية الداخلية/اخلارجية .كما تقوم املجموعة بتحويل هيكل �شروط ال�سداد املرتبطة باحتمالية التعرث عن ال�سداد على مدار دورة الأ�صل �إلى احتمالية التعرث
عن ال�سداد على مدار مرحلة زمنية با�ستخدام النماذج والآليات املنا�سبة.
تطبق املجموعة حدود دنيا الحتمالية التعرث على مدى � 12شهر ًا بن�سبة  % 1للت�سهيالت االئتمانية غري املندرجة �ضمن فئة اال�ستثمار وبن�سبة  % 0.75للت�سهيالت االئتمانية
�ضمن فئة اال�ستثمار .ومع ذلك ،ال تنطبق هذه احلدود الدنيا على القرو�ض اال�ستهالكية وال�سكنية والتمويل وكذلك على الت�سهيالت االئتمانية �إلى احلكومات والبنوك ذات
ت�صنيف ائتماين خارجي لفئة اال�ستثمار.

املعلومات امل�ستقبلية
تقوم املجموعة ب�إدراج املعلومات امل�ستقبلية يف تقديرها ملدى زيادة املخاطر االئتمانية لأداة ما ب�صورة ملحوظة منذ االعرتاف املبدئي وقيا�سها خل�سائر االئتمان املتوقعة .قامت
املجموعة ب�إجراء حتليل تاريخي وقامت بتحديد املتغريات االقت�صادية الأ�سا�سية التي ت�ؤثر على املخاطر االئتمانية واخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكل حمفظة مرتبطة بدولة
الكويت �أو الدولة ذات ال�صلة التي يتم فيها منح الت�سهيل .يتم تطبيق التعديالت ذات ال�صلة املرتبطة باالقت�صاديات الكلية ال�ستنباط التغريات عن ال�سيناريوهات االقت�صادية.
ويعك�س ذلك التوقعات املعقولة وامل�ؤيدة للظروف االقت�صادية الكلية امل�ستقبلية التي ال يتم ا�ستنباطها يف نطاق �أ�سا�س ح�سابات خ�سائر االئتمان املتوقعة.

الأدوات املالية امل�شتقة

تنح�صر خماطر االئتمان الناجتة من الأدوات املالية امل�شتقة يف تلك امل�شتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم ت�سجيله يف بيان 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 2018
� .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:
2018

املوجودات
�ألف دينار كويتي

2017

املطلوبات املحتملة
املتعلقة باالئتمان
�ألف دينار كويتي

املوجودات
�ألف دينار كويتي

املطلوبات املحتملة
املتعلقة باالئتمان
�ألف دينار كويتي

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

4,093,719

787,659

3,904,264

814,573

�أوروبا

60,452

55,152

106,100

56,297

ا�سيا واملحيط الهادي

97,138

175,691

96,980

191,381

باقي دول العامل

119,953

16,792

92,081

17,703

4,371,262

1,035,294

4,199,425

1,079,954

قطاع الأعمال
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جتارة وت�صنيع

474,564

173,089

367,989

132,820

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

574,800

255,520

546,507

285,628

�إن�شاءات وعقارات

795,268

304,502

757,498

408,558

جهات حكومية وجهات ذات �صلة

981,800

-

-

927,825

�شخ�صية

905,745

1,821

929,766

908

�أخرى

639,085

300,362

669,840

252,040

4,371,262

1,035,294

4,199,425

1,079,954

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.
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
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 فردية
�ألف دينار كويتي

جممل احلد الأق�صى
للتعر�ض للمخاطر
�ألف دينار كويتي

2018

�أر�صدة لدى البنوك

665,766

10,036

-

-

675,802

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

257,161

-

-

-

257,161

�سندات بنك الكويت املركزي

127,646

-

-

-

127,646

قرو�ض و�سلف
� -شركات وبنوك

1,915,103

281,795

107,232

94,550

2,398,680

� -أفراد

522,206

66,300

109

38,697

627,312

�أوراق دين مالية (ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى والتكلفة املطف�أة)
(�إي�ضاح )11

252,146

-

-

-

252,146

موجودات �أخرى

30,027

984

460

1,044

32,515

املجموع

3,770,055

359,115

107,801

134,291

4,371,262

2017

�أر�صدة لدى البنوك

457,329

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

344,590

-

�سندات بنك الكويت املركزي

125,595

-

9,581

-

-

466,910

-

-

344,590

-

-

125,595

قرو�ض و�سلف
� -شركات وبنوك

2,040,890

181,047

120,960

145,474

2,488,371

� -أفراد

522,080

35,068

79

29,467

586,694

�أوراق دين مالية متاحة للبيع وحمتفظ حتى
اال�ستحقاق (�إي�ضاح )11

144,872

-

-

-

144,872

موجودات �أخرى

38,950

1,545

829

1,069

42,393

املجموع

3,674,306

227,241

121,868

176,010

4,199,425

كما يف  31دي�سمرب � ،2018سجلت القرو�ض املت�أخرة والتي مل تنخف�ض قيمتها مبلغ � 83,869ألف دينار كويتي ( 31دي�سمرب � 58,305 :2017ألف دينار كويتي) وهي
يوما� ،أما القرو�ض املت�أخرة لفرتة ما بني � 30إلى  90يوم فبلغت قيمتها � 33,789ألف دينار كويتي ( 31دي�سمرب � 103,035 :2017ألف
القرو�ض املت�أخرة ملدة �أقل من ً 30
دينار كويتي) .وقدرت القيمة العادلة لل�ضمانات املحتفظ بها من قبل املجموعة للقرو�ض املت�أخرة كما يف  31دي�سمرب  2018مببلغ � 50,710ألف دينار كويتي ( 31دي�سمرب
� 64,493 :2017ألف دينار كويتي).
�إن جممل التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلق باملطلوبات املحتملة يقدر مببلغ � 1,035,294ألف دينار كويتي (� 1,079,954 :2017ألف دينار كويتي).
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
� .4إدارة املخاطر (تتمة)
�أ) خماطر االئتمان (تتمة)
جممل احلد الأق�صى للتعر�ض للمخاطر واجلدارة االئتمانية للأدوات املالية (تتمة)

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�ض 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 متكامل 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 للعمالء (مبا يف ذلك تلك التي انخف�ضت قيمتها ب�شكل فردي) ومت الإف�صاح عن
خ�سائر انخفا�ض القيمة �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 التعر�ض ملخاطر االئتمان احلالية ولي�س احلد الأق�صى للتعر�ض للمخاطر التي قد تنتج يف امل�ستقبل
نتيجة التغريات يف القيم.

ال�ضمانات 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 � 1,257,176ألف دينار كويتي (� 1,276,777 :2017ألف دينار كويتي) من بني اجمايل القرو�ض وال�سلف القائمة مكفول ب�ضمان تبلغ قيمته � 2,055,953ألف
دينار كويتي (� 2,049,990 :2017ألف دينار كويتي).

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 القيمة 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.
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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

2018

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

82,691

417,566

11,461

511,718

ودائع العمالء

1,130,751

1,309,967

725,043

3,165,761

168,319

168,319

�أوراق متو�سطة الأجل

-

مطلوبات �أخرى

-

-

-

56,904

56,904

1,213,442

1,784,437

904,823

3,902,702

التزامات ومطلوبات حمتملة

156,678

530,474

348,142

1,035,294

جممل امل�شتقات التي مت ت�سويتها

39,257

67,363

-

106,620

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

173,856

173,856

�أوراق متو�سطة الأجل

-

مطلوبات �أخرى

-

49,042

-

49,042

1,056,400

1,817,066

943,151

3,816,617

التزامات ومطلوبات حمتملة

272,196

497,059

310,699

1,079,954

جممل امل�شتقات التي مت ت�سويتها

92,376

126,564

-

218,940
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
� .4إدارة املخاطر (تتمة)
ب) خماطر ال�سيولة (تتمة)

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 الأ�سهم امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر واال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الإيرادات ال�شاملة الأخرى 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.
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  2018كانت 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

671,409

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

-

83,961

�سندات بنك الكويت املركزي

35,146

92,500

155,700

17,500
-

257,161
-

127,646

قرو�ض و�سلف

409,346

1,218,425

881,704

516,517

3,025,992

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية

5,748

102,847

140,680

40,642

289,917

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

-

-

-

21,896

21,896

مباين ومعدات

-

-

-

55,710

55,710

موجودات غري ملمو�سة

-

-

-

16,865

16,865

موجودات �أخرى

-

37,074

13,934

1,565,631

1,192,018

�إجمايل املوجودات
املطلوبات
م�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى
ودائع العمالء

1,121,649

82,361

407,873

10,900

1,122,242

1,277,192

67,860

�أوراق متو�سطة الأجل

-

-

مطلوبات �أخرى

-

76,287

29,526

1,761,352

258,898

�إجمايل املطلوبات
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30,824

-

702,233

1,204,603

669,130

51,008
4,548,428

647,210

501,134
3,114,504

150,612

-

150,612

-

105,813

647,210

3,872,063

�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

�سندات خزانة حكومة دولة الكويت

32,182

-

95,000

�سندات بنك الكويت املركزي

49,595

76,000

229,090

20,500

-

495,519
344,590

-

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

1,607,109

1,130,722

�إجمايل املوجودات

989,865

634,030

47,887
4,361,726

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

250,679

345,145

620

ودائع العمالء

796,680

1,381,679

66,364

�أوراق متو�سطة الأجل

-

-

مطلوبات �أخرى

-

77,413

26,069

1,804,237

242,765

�إجمايل املطلوبات

1,047,359

694,626

596,444
2,939,349

149,712

-

149,712

-

103,482

694,626

3,788,987

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 للأداة 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 التحوط 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  ،2018ومبا ي�شتمل على ت�أثري �أدوات التحوط .يتم احت�ساب ح�سا�سية تغري �سعر الفائدة بالن�سبة
حلقوق امللكية ب�إعادة تقييم اال�ستثمارات ذات �أ�سعار الفائدة الثابتة املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،مبا يف ذلك ت�أثري �أية عمليات حتوط مرتبطة
بها كما يف  31دي�سمرب  2018بالن�سبة لت�أثريات التغريات املقدرة يف �أ�سعار الفائدة .يتم حتليل احل�سا�سية ح�سب ا�ستحقاق الأ�صل �أو املبادلة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
� .4إدارة املخاطر (تتمة)
ج) خماطر ال�سوق (تتمة)
ج  1 -خماطر �أ�سعار الفائدة (تتمة)
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)
العملة

2018

2017

�صايف الربح

حقوق امللكية

�صايف الربح

حقوق امللكية

الدينار الكويتي

1,754

89

1,523

53

الدوالر الأمريكي

505

743

367

252

اجلنيه امل�صري

198

87

52

48

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 التحوط 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.

حتوط �صايف اال�ستثمار يف العمليات الأجنبية
يقوم البنك بالتحوط جلزء من خماطر العمالت املرتبطة باجلنيه امل�صري ل�صايف ا�ستثماره يف العمليات الأجنبية (البنك الأهلي الكويتي – م�صر) 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.
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

48

2018

2017

الدوالر الأمريكي

131

14

اجلنيه امل�صري

19

13

اليورو

10

1

�أخرى

44

9

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) وعلى حقوق امللكية (نتيجة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى) كما يف  31دي�سمرب ،ب�سبب التغري بن�سبة  5%يف م�ؤ�شرات
الأ�سهم ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة:
الت�أثري (�ألف دينار كويتي)
2018

2017

�صايف الربح

حقوق امللكية

�صايف الربح

حقوق امللكية

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

66

178

42

315

�أ�سواق �أخرى للأوراق املالية

141

97

-

41

ج  4 -خماطر املدفوعات مقدماً

�إن خماطر املدفوعات مقدم ًا هي خماطر �أن تتكبد املجموعة خ�سارة مالية ب�سبب �سداد عمالئها والأطراف املقابلة �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 والو�صول �إلى املوجودات وم�صادر تكنولوجيا املعلومات و�إجراءات التفوي�ض واملطابقة ون�شر الوعي بني العاملني و�إجراءات التقييم ومتابعة �إجراءات االمتثال 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 2018
� . 5إدارة ر�أ�س املال
تتمثل الأهداف الرئي�سية للمجموعة من �إدارة ر�أ�س املال يف الت�أكد من التزام املجموعة مبتطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة خارج ًيا واحتفاظ املجموعة مبعدالت ر�أ�سمال جيدة وقوية
بهدف دعم �أعمالها وحتقيق �أعلى قيمة يح�صل عليها امل�ساهمون.
تدير املجموعة بن�شاط قاعدة ر�أ�س املال لديها لتغطية املخاطر املت�ضمنة يف الأعمال .وتتم مراقبة كفاية ر�أ�س املال لدى املجموعة با�ستخدام عدة تدابري منها القواعد والن�سب
املو�ضوعة من قبل جلنة بازل اخلا�صة بالإ�شراف على الأعمال امل�صرفية (قواعد ومعدالت بنك الت�سويات الدولية) والتي يطبقها بنك الكويت املركزي يف الإ�شراف على
املجموعة.
يحت�سب ر�أ�س املال الرقابي للمجموعة ومعدالت كفاية ر�أ�س املال طبقا لتعليمات جلنة بازل  IIIال�صادرة عن بنك الكويت املركزي بوا�سطة التعميم /2ر ب ،ر ب �أ2014/336/
بتاريخ  24يونيو  2014كما هو مبني �أدناه:
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

التعر�ض املرجح باملخاطر

3,568,370

3,342,467

ر�أ�س املال املطلوب

481,731

451,233

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

50

640,317

535,441

ر�أ�س املال العادي من ال�شريحة 1

549,567

535,441

ال�شريحة الإ�ضافية 1

90,750

ر�أ�س املال  -ال�شريحة 2

43,054

40,421

�إجمايل ر�أ�س املال

683,371

575,862

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

%15.40

%16.02

معدل كفاية ر�أ�س املال  -ال�شريحة 1

%17.94

%16.02

�إجمايل معدل كفاية ر�أ�س املال

%19.15

%17.23

-

يحت�سب معدل الرفع املايل للمجموعة طب ًقا للتعميم رقم /2ب �س 2014/342/امل�ؤرخ يف � 21أكتوبر  2014كما هو مبني �أدناه:
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

ر�أ�س املال  -ال�شريحة 1

640,317

535,441

�إجمايل التعر�ض للمخاطر

5,305,238

5,199,678

معدل الرفع املايل

%12.07

%10.30

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.

 . 6قيا�س القيمة العادلة
الأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية من النقد والأر�صدة لدى البنوك و�سندات خزانة حكومة دولة الكويت و�سندات بنك الكويت املركزي والقرو�ض وال�سلف واال�ستثمارات يف الأوراق املالية
وبع�ض املوجودات الأخرى وامل�شتقات .وتتكون املطلوبات املالية من امل�ستحق للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى وودائع العمالء والأوراق متو�سطة الأجل وبع�ض املطلوبات الأخرى.
ت�صنف القيمة العادلة للأدوات املالية كما يلي:

�أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
تت�ألف االدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من اال�ستثمارات يف اوراق مالية وامل�شتقات .وقد مت االف�صاح عن القيمة العادلة بالإ�ضافة �إلى �أ�ساليب التقييم لال�ستثمارات يف
�أوراق مالية وامل�شتقات �ضمن االي�ضاح  11و  25على التوايل.
�أدوات مالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ال تختلف ب�صورة مادية عن قيمتها الدفرتية �أخذا يف االعتبار �أن �أغلب هذه املوجودات واملطلوبات ،با�ستثناء الأوراق
متو�سطة االجل ،ذات فرتات ا�ستحقاق ق�صرية الأجل او يتم �إعادة ت�سعريها مبا�شرة بناء على حركة ا�سعار الفائدة يف ال�سوق ،وت�ستخدم فقط لأغرا�ض االف�صاح .وقد مت
ت�صنيف القيمة العادلة لهذه االدوات املالية �ضمن امل�ستوى  3بناء على التدفقات النقدية املخ�صومة �أخذا يف االعتبار �أن معدل اخل�صم هو �أهم املدخالت التي تعك�س خماطر
االئتمان للأطراف املقابلة .يتم حتديد القيمة العادلة للأوراق متو�سطة الأجل مببلغ � 148,359ألف دينار كويتي (�إي�ضاح  )15وت�صنيفها �ضمن امل�ستوى  1ا�ستناد ًا �إلى الأ�سعار
املعرو�ضة يف ال�سوق.
الأدوات غري املالية
تت�ضمن الأدوات املدرجة بالقيمة العادلة ،بخالف الأدوات املالية ،االر�ض ملك حر (امل�صنفة �ضمن املباين واملعدات) والتي مت قيا�س قيمتها العادلة با�ستخدام مدخالت التقييم
اجلوهرية بناء على بيانات ال�سوق غري امللحوظة ويتم ت�صنيفها �ضمن امل�ستوى  3من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.
يف حالة قيا�س الأر�ض ملك حر با�ستخدام منوذج التكلفة ،كان �صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب  2018ليبلغ  17,250دينار كويتي ( 31دي�سمرب 17,275 :2017

�ألف دينار كويتي).
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 . 7معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل املعامالت التي متت مع بع�ض الأطراف ذات عالقة (�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا للمجموعة و�أفراد عائالتهم من الدرجة الأولى وال�شركات التي ميثلون املالكني
الرئي�سيني لها �أو التي ي�ستطيعون ممار�سة ت�أثري ملمو�س عليها وال�شركة الزميلة للمجموعة) والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل ال�سنة� .إن �شروط هذه املعامالت تتم املوافقة
عليها من قبل �إدارة املجموعة.
يف ال�سياق االعمال املعتاد ،لدى الأطراف ذات عالقة املذكورة ودائع لدى املجموعة وت�سهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من قبل املجموعة� .إن الأر�صدة املدرجة �ضمن البيانات
املالية املجمعة هي كما يلي:
العدد

املبـلغ

عدد الأطراف ذات عالقة
2018

2018

2018

2017

�ألف دينار
كويتي

2017

2017

�ألف دينار
كويتي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
قرو�ض و�سلف

7

6

4

4

23,192

42,306

ودائع العمالء

16

14

15

16

42,968

42,987

1

1

2,688

2,914

558

623

41,342

20,893

ا�ستثمارات يف اوراق مالية
حمفظة مدارة من قبل املجموعة

1

التزامات ومطلوبات حمتملة

-

-

1
-

-

3

3

�إن القرو�ض وال�سلف �إلى �أطراف ذات عالقة مكفولة ب�ضمانات.
االدارة العليا
قرو�ض و�سلف

17

16

ودائع العمالء

25

19

5

حمفظة مدارة من قبل املجموعة

1

1

1

التزامات ومطلوبات طارئة

1

1

350

343

-

4

768

551

1

102

155

1

1

-

-

ال�شركة الزميلة
ودائع العمالء

1

1

1

1

278

245

�إن ايرادات الفوائد وم�صروفات الفوائد تت�ضمن مبلغ � 1,206ألف دينار كويتي (� 1,981 :2017ألف دينار كويتي) ومبلغ � 771ألف دينار كويتي (� 788 :2017ألف دينار
كويتي) على التوايل يتعلق مبعامالت مع �أطراف ذات عالقة.

52

مكاف�أة موظفي االدارة العليا

فيما يلي مكاف�أة موظفي االدارة العليا:
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

رواتب ومزايا �أخرى

3,216

3,062

مزايا ما بعد التوظيف

251

173

3,467

3,235

 . 8نقد و�أر�صدة لدى البنوك
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى بنوك �أخرى

60,985

45,482

ودائع لدى بنوك �أخرى

257,119

121,531

�أر�صدة وودائع لدى بنوك مركزية

384,292

328,506

702,396

495,519

خ�سائر االئتمان املتوقعة

)(163
702,233

495,519

�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 هذه االدوات املالية مدرجة بالتكلفة املطف�أة وت�صدر نيابة عن وزارة املالية �أو من قبل بنك الكويت املركزي حل�سابه اخلا�ص .حتمل هذه الأدوات املالية معدل فائدة ثابت
حتى اال�ستحقاق.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 . 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

2018

�شركات وبنوك

2,214,155

افراد

627,312

23,226

82,424

78,875

-

-

-

2,398,680
627,312
3,025,992

2017

�شركات وبنوك

2,246,922

افراد

586,694

71,215
-

90,148

80,086

-

-

2,488,371
586,694
3,075,065

فيما يلي حتليل خم�ص�صات خ�سائر االئتمان للقرو�ض وال�سلف ل�سنة :2018
2018

�ألف دينار كويتي

يف  1يناير

222,831

231,190

فرق حتويل عمالت �أجنبية
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)(191

�صايف املبالغ امل�شطوبة خالل ال�سنة

)(41,485

)(65,987

املحمل لل�سنة

54,833

57,819

يف  31دي�سمرب

236,238

222,831

خم�ص�ص عام

201,353

191,037

خم�ص�ص حمدد

34,885

31,794

�إن املبلغ املحمل ل�سنة � 2018أعاله يت�ضمن خم�ص�ص عام مببلغ � 10,303ألف دينار كويتي.
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2017

�ألف دينار كويتي

�إن املبلغ املحمل ل�سنة  2018املتعلق بالت�سهيالت غري النقدية بلغ � 1,428ألف دينار كويتي ومت �إدراج �إجمايل املخ�ص�ص املتاح مببلغ � 18,561ألف دينار كويتي (:2017
� 17,128ألف دينار كويتي) �ضمن املطلوبات الأخرى (�إي�ضاح .)16

�إن خ�سائر االئتمان املتوقعة املتعلقة بالت�سهيالت االئتمانية املحددة طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  9التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي بلغت � 186,543ألف دينار
كويتي كما يف  31دي�سمرب  ،2018وهو �أقل من خم�ص�ص خ�سائر االئتمان مببلغ � 254,798ألف دينار كويتي املحت�سب وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي.
�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:
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

جممل القرو�ض وال�سلف

58,185

55,043

خم�ص�ص

34,885

31,794

القيمة العادلة لل�ضمان املحتفظ به

17,287

11,860

يتمثل ال�ضمان يف النقد والأوراق املالية والكفاالت البنكية واملمتلكات.
بالن�سبة لالف�صاحات املتعلقة ب�إدارة خماطر االئتمان ،وتركز االئتمان واجلدارة االئتمانية امل�صنفة بالفئة وعوامل جتنب املخاطر االئتمانية ،يرجى النظر �إلى �إي�ضاح � 4أ.

 . 11ا�ستثمارات يف اوراق مالية
2018

�ألف دينار كويتي

2017

�ألف دينار كويتي

القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

252,191

-

التكلفة املطف�أة

25,508

-

القيمة العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر

12,218

95

متاحة للبيع

-

155,055

حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق

-

27,395

يف  31دي�سمرب

289,917

182,545
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 . 11ا�ستثمارات يف اوراق مالية (تتمة)
مت حتديد تقييم اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة كما يلي:
�أ�ساليب التقييم
واملدخالت الرئي�سية

مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل االرباح او اخل�سائر
2018

�ألف دينار
كويتي

2017

�ألف دينار
كويتي

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الإيرادات
ال�شاملة الأخرى
2018

�ألف دينار
كويتي

2017

�ألف دينار
كويتي

متاحة للبيع
2018

�ألف دينار
كويتي

2017

�ألف دينار
كويتي

امل�ستوى :1
الأ�سهم

�سعر ال�شراء املعلن

58

2,439

95

-

-

3,007

اوراق الدين املالية
 -حكومية

�سعر ال�شراء املعلن

-

-

75,542

-

-

34,133

 -غري حكومية

�سعر ال�شراء املعلن

-

-

39,019

-

-

19,716

امل�ستوى :2

اوراق الدين املالية
 -حكومية

�سعر خارجي

 -غري حكومية

�سعر خارجي

�صناديق وحمافظ
مدارة

على ا�سا�س �صايف
قيمة املوجودات

483
11,677

-

62,425

-

-

30,846

-

49,169

-

-

32,782

-

-

8,994

-

-

امل�ستوى :3
الأ�سهم

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

-

12,218

-

95

23,597

-

-

25,577

252,191

-

-

155,055

يت�ضمن اال�ستثمار يف الأوراق املالية الأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة بقيمة � 25,508ألف دينار كويتي ( 31دي�سمرب � 27,395 :2017ألف دينار كويتي)� .إن القيمة
العادلة للأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.
�إن الت�أثري على بيان املركز املايل املجمع او بيان حقوق ملكية امل�ساهمني املجمع يعترب غري مادي عند وقوع تغري بن�سبة  5%يف متغريات املخاطر ذات ال�صلة امل�ستخدمة لقيا�س
القيمة العادلة للأوراق املالية امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  2و  3من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.
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.
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�إن احلركة يف اال�ستثمار يف اوراق مالية �ضمن امل�ستوى  3من اجلدول الهرمي مو�ضحة �أدناه:
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

الر�صيد االفتتاحي

25,577

23,103

الإ�ضافات ( /اال�ستبعاد)

3,869

)(8,408

التحويل بني امل�ستويات
التغري يف القيمة العادلة

)(5,849

انخفا�ض القيمة

10,045
872

23,597

)(35
25,577

متثل التدفقات النقدية ومعدالت اخل�صم وتوزيعات االرباح املقدرة التي ميكن احلفاظ عليها مدخالت جوهرية بالن�سبة لال�ستثمارات يف اوراق مالية امل�صنفة �ضمن امل�ستوى 3

من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة �أخذ ًا يف االعتبار �أن ارتفاع التدفقات النقدية او توزيعات االرباح التي ميكن احلفاظ عليها وانخفا�ض معدالت اخل�صم قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع
القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات.

 . 12ا�ستثمار يف �شركة زميلة
يحتفظ البنك بح�صة ملكية بن�سبة  % 40يف �شركة كريدت ون القاب�ضة �ش.م.ك“( .كريدت ون”) ،وهي �شركة قاب�ضة غري م�سعرة م�ؤ�س�سة يف الكويت وت�ضطلع بتقدمي
الت�سهيالت االئتمانية �إلى العمالء على �أ�سا�س بيع الب�ضائع واخلدمات بالأق�ساط الآجلة من خالل �شركتها التابعة.
فيما يلي ملخ�ص للمعلومات املالية:
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

املوجودات املتداولة

83,644

51,470

املوجودات غري املتداولة

48,999

69,631

املطلوبات املتداولة

75,851

70,385

املطلوبات غري املتداولة

1,249

1,069

حقوق امللكية

55,542

49,647

الإيرادات

17,073

14,686

�صايف الربح

8,051

5,433
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 . 13موجودات غري ملمو�سة
ترخي�ص اخلدمات
امل�صرفية
�ألف دينار كويتي

الودائع الرئي�سية
�ألف دينار كويتي

املجموع
�ألف دينار كويتي

13,691

3,603

17,294

)(362

)(362

تعديل حتويل عمالت اجنبية

)(53

)(14

)(67

�صايف القيمة املدرجة بالدفاتر كما يف  31دي�سمرب 2018

13,638

3,227

16,865

يف  1يناير 2017

13,723

3,975

17,698

)(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 2018

االطفاء املحمل لل�سنة

-

االطفاء املحمل لل�سنة

-

مت تخ�صي�ص املوجودات غري امللمو�سة للمجموعة �إلى البنك الأهلي الكويتي – م�صر .ميثل ترخي�ص اخلدمات امل�صرفية الأ�صل غري امللمو�س ذي العمر االنتاجي غري املحدد،
ويتم اختباره �سنويا لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة من خالل تقدير املبلغ املمكن ا�سرتداده للبنك الأهلي الكويتي -م�صر با�ستخدام ح�سابات القيمة اثناء اال�ستخدام .ت�ستند
ح�سابات املجموعة للقيمة �أثناء اال�ستخدام �إلى توقعات التدفقات النقدية املعتمدة� ،أخذ ًا يف االعتبار ظروف ال�سوق يف م�صر وو�ضع ال�سوق للبنك الأهلي الكويتي – م�صر .وقد مت
خ�صم توقعات التدفقات النقدية قبل ال�ضرائب بن�سبة  )% 30 :2017( % 33مع ا�ستخدام معدل منو نهائي بن�سبة  .)% 3.9 :2017( % 5.8قامت املجموعة كذلك ب�إجراء
حتليل احل�سا�سية عن طريق تنويع عوامل املدخالت بن�سبة  .% 3ا�ستناد ًا �إلى هذا التحليل ،ال توجد م�ؤ�شرات على �أن املوجودات غري امللمو�سة قد تعر�ضت لالنخفا�ض يف القيمة.
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
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

فائدة م�ستحقة

18,501

28,328

�أخرى

32,507

19,559

51,008

47,887

� . 15سندات متو�سطة الأجل
خالل �سنة  ،2017قام البنك بتطبيق برنامج �سندات يورو متو�سطة الأجل ريج ا�س بقيمة  1.5مليار دوالر امريكي .مبوجب هذا الربنامج ،جنح البنك يف �إ�صدار �سندات من
الدرجة الأولى غري مكفولة ب�ضمان («ال�سندات») مببلغ  500مليون دوالر �أمريكي ملدة خم�س �سنوات وت�ستحق ال�سداد يف �أبريل � .2022إن ال�سندات مدرجة يف بور�صة �أيرلندا
وحتمل كوبون ثابت بن�سبة � % 3.50سنوي ًا ت�ستحق على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .مت �إ�صدار هذه ال�سندات بن�سبة  % 99.569من القيمة الأ�سمية.
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 . 16مطلوبات �أخرى
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

فائدة م�ستحقة

22,832

28,555

م�صروفات م�ستحقة متعلقة باملوظفني

17,831

17,220

م�صروفات م�ستحقة ودائنون

20,688

17,296

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

18,561

17,128

�أخرى

25,901

23,283

105,813

103,482

 . 17حقوق امللكية
�أ .يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من � 1,619,166,234سهم (� 1,619,166,234 :2017سهم) بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد.
قام امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية املنعقد يف  17مار�س  2018باملوافقة على توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  12فل�س لكل �سهم لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31( 2017دي�سمرب  :2016توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  11فل�س لكل �سهم) وقد مت دفعها الح ًقا� .إن �أ�سهم اخلزينة ال ت�ستحق �أي توزيعات �أرباح نقدية.
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 توزي�ع ه�ذا االحتياط�ي حم�دد باملبل�غ املطل�وب لدف�ع توزيع�ات �أرب�اح بن�س�بة  % 5م�ن ر�أ��س امل�ال يف ال�س�نوات الت�ي ال ت�س�مح فيه�ا الأرب�اح املرتاكم�ة بت�أمين
ه�ذا احل�د.
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 �أ�س�هم اخلزين�ة مت�اح للتوزي�ع.
هـ� .أ�سهم اخلزينة واحتياطي �أ�سهم اخلزينة:
2018

2017

عدد اال�سهم املحتفظ بها

12,953,609

12,952,609

ن�سبة اال�سهم املحتفظ بها

% 0.80

% 0.80

القيمة ال�سوقية (الف دينار كويتي)

3,821

3,769

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

307

305

�إن ر�صيد ح�ساب احتياطي �أ�سهم اخلزينة غري متاح للتوزيع .ف�ضال عن ذلك ،ف�إن املبلغ املكافئ لتكلفة �أ�سهم اخلزينة غري متاح للتوزيع من االحتياطي العام خالل فرتة
حيازة هذه اال�سهم.
و .اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  14فل�س لكل �سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31( 2018دي�سمرب  12 :2017فل�س لكل �سهم) ،ويخ�ضع هذا
االقرتاح ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 . 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 2017

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

خ�سائر �شاملة اخرى لل�سنة

258

127

146

531

كما يف  31دي�سمرب 2018

8,091

)(13,788

)(131

)(5,828

ح� .أوراق ر�أ�سمالية م�ستدامة من ال�شريحة :1
يف � 26سبتمرب � ،2018أ�صدر البنك االوراق الر�أ�سمالية امل�ستدمية اال�ضافية ال�شريحة  1التي ت�ستويف قواعد بازل “( IIIالأوراق”) بقيمة  300مليون دوالر �أمريكي ومت
ت�صنيفها �ضمن حقوق امللكية .تكون الأوراق املال م�ستدامة وثانوية وغري مكفولة ب�ضمان وميكن ا�سرتدادها بناء على خيار البنك يف �أو بعد تاريخ اال�ستدعاء الأول يف 26
�سبتمرب � .2023إن الأوراق املالية حتمل كوبون بن�سبة  7.25%حتى تاريخ اال�ستدعاء الأول وبعد ذلك �سيتم تعديلها حتى فرتة خم�س �سنوات� .سوف تكون الفائدة م�ستحقة
ال�سداد كل �ستة �أ�شهر يف املت�أخرات وتتم معاملتها كخ�صم من حقوق امللكية.

� .18إيرادات فوائد
2018

60

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�أر�صدة لدى البنوك

11,070

6,594

�أوراق دين

26,698

19,607

قرو�ض و�سلف

183,299

162,764

221,067

188,965

 .19م�صروفات فوائد
2018

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

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

14,797

12,627

ودائع عمالء:
 -ودائع حتت الطلب

14,454

8,343

 -ودائع حمددة الأجل

64,480

51,439

�أوراق متو�سطة الأجل

5,554

4,124

99,285

76,533

� .20صايف �إيرادات �أتعاب وعموالت
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�إيرادات �أتعاب وعموالت

35,358

32,864

م�صروفات �أتعاب وعموالت

)(4,210

)(3,817

31,148

29,047

تت�ضمن �إيرادات الأتعاب والعموالت مبلغ � 1,238ألف دينار كويتي (� 1,208 :2017ألف دينار كويتي) من الأن�شطة على �سبيل الأمانة والتي حتتفظ فيها املجموعة مبوجودات
�أو تقوم املجموعة باال�ستثمار فيها نيابة عن عمالئها.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31دي�سمرب 2018
 .21املخ�ص�صات  /خ�سائر انخفا�ض القيمة
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

املخ�ص�ص املحمل خل�سائر االئتمان املتعلق بالت�سهيالت االئتمانية

56,261

57,522

خ�سائر االئتمان املتوقعة املتعلقة باملوجودات املالية الأخرى

)(82

اال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

56,179

431
57,953

 .22ال�ضرائب
2018

62

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

403

341

�ضريبة دعم العمالة الوطنية

1,119

948

الزكاة

448

379

�ضرائب على املواقع الأجنبية

2,723

1,948

4,693

3,616

 .23ربحية 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.
2018

2017

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

42,115

35,661

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

)(12,952,876

)(12,744,710

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

1,606,213,358

1,606,421,524

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

 26فل�س

 22فل�س

 .24التزامات ومطلوبات طارئة
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

حواالت مقبولة

43,650

24,105

خطابات اعتماد

164,775

152,259

�ضمانات

826,869

903,590

1,035,294

1,079,954

متثل الأر�صدة �أعاله املبالغ التعاقدية غري القابلة للإلغاء للأدوات املالية للمجموعة خارج امليزانية العمومية التي تُلزم املجموعة بالقيام بالدفع نيابة عن العمالء يف حالة �إجراء
حمدد� .إن املبالغ التعاقدية متثل خماطر ائتمان ،بفر�ض �أن املبالغ بالكامل تعترب مبالغ مدفوعة مقدما و�أن �أي �ضمان �أو ت�أمني �آخر يعترب وك�أنه ال قيمة له .ومع ذلك ،ف�إن �إجمايل
القيمة التعاقدية لاللتزام مبنح االئتمان ال ميثل بال�ضرورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية ،حيث �إن كثري ًا من هذه االلتزامات قد تنتهي �صالحيتها �أو تنتهي مدتها دون �أن يتم
متويلها� .إن �إجمايل االلتزامات مبنح االئتمان بتاريخ بيان املركز املايل يبلغ � 369,849ألف دينار كويتي (� 312,683 :2017ألف دينار كويتي).
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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 .25الأدوات 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.
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 �أو امل�ؤ�ش�ر املرجع�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.
2018

2017

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي
املوجودات

املطلوبات

القيم التعاقدية

املوجودات

املطلوبات

القيم التعاقدية

حمتفظ بها للتحوط:
تغطيات القيمة العادلة
مبادالت �أ�سعار الفائدة

435

798

75,036

237

403

74,653

حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة

225

103

106,620

314

54

218,940

660

901

181,656

551

457

293,593

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 عقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية ل�شراء �أو بيع �أو حتويل �أداة مالية حمددة ب�سعر وتاريخ حمدد يف امل�ستقبل� .إن العقود الآجلة هي عقود معدة
خ�صا�صا يتم اال�ستعانة بها يف �أ�سواق املال الثانوية ويتم �سدادها على �أ�سا�س املجمل.
مبادالت
�إن مبادالت �أ�سعار الفائدة هي اتفاقيات تعاقدية بني طرفني وميكن �أن تت�ضمن تبادل فائدة �أو تبادل ك ًال من املبالغ الرئي�سية والفوائد لفرتة ثابتة من الوقت ا�ستناد ًا �إلى
ال�شروط التعاقدية.
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