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تقرير جمل�س الإدارة

بيان الدخل

�شهد عام 2020 بداية اأزمة فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( م�شحوبة بتحديات غري م�شبوقة اختربت قدرة ومرونة احلكومات وال�شركات مبا يف ذلك 
النظام امل�شريف واملايل يف التعامل مع تداعيات هذا الوباء.

وقد ا�شتجابت ال�شلطات النقدية بقيام بنك االحتياطي الفيدرايل باإجراء تخفي�شات غري م�شبوقة يف اأ�شعار الفائدة )من 1.75 % اإلى 0 %( حيث �شعت اإلى 
حماية االقت�شاد االأمريكي من تداعيات هذه االأزمة. وقد كانت ا�شتجابة بنك الكويت املركزي �شريعة بخف�س �شعر اخل�شم باإجمايل 1.25 % لي�شل اإلى 1.50 %.

ويف الكويت، بداأت احلكومة، مثلها مثل باقي احلكومات يف اأماكن اأخرى، يف تطبيق العديد من اإجراءات االإغالق ملنع انت�شار الوباء، مما اأدى اإلى توقف االأن�شطة 
االقت�شادية ب�شكل كامل، ووقف تدفقات االأعمال العادية. كما تعر�شت ال�شيولة للمزيد من ال�شغوط، مما اأدى اإلى تدخل بنك الكويت املركزي من خالل اإدخال 

�شل�شلة من االإجراءات لتعزيز ال�شيولة عن طريق تخفيف عدد من الن�شب الرقابية الرئي�شية، واالإفراج عن االأموال التي يحتاجها النظام امل�شريف ب�شدة.

 13.7 اإجراء كلف م�شرفنا  اأ�شهر للعمالء االأفراد، وهو  الفوائد ملدة �شتة  تاأجيل مدفوعات  الكويت املركزي على  البنوك املحلية وبنك  وقد مت االتفاق بني 
مليون دك )مت حتميله على ح�شاب االأرباح املحتجزة(. وباالإ�شافة اإلى ذلك، مت تقدمي عر�س للعمالء من ال�شركات بتاأجيل �شداد القرو�س ملدة �شتة اأ�شهر.

ويف ظل هذه الظروف ال�شعبة املليئة بالتحديات، كان من املتوقع اأن تتعر�س اإيراداتنا من الر�شوم والفوائد ل�شغط كبري. وقد �شجلنا اإجمايل اإيرادات ت�شغيلية 
1 % باملقارنة مع  بن�شبة  ب�شكل هام�شي  الت�شغيلية  ارتفعت م�شاريفنا  2019. ومع ذلك، فقد  بعام  18 % مقارنة  بانخفا�س قدره  141.5 مليون دك،  مببلغ 
2019 لت�شل اإلى 68 مليون دك. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف املوظفني والتكاليف االأخرى يف م�شر ب�شبب حتديث البنية التحتية واخلدمات لتلبية احتياجات 

ال�شوق املتنامية، اإال اأن التكاليف يف الكويت واالإمارات العربية املتحدة ظلت حتت املراقبة واأقل من العام ال�شابق، نتيجة لتنفيذ مبادرات خمتلفة لتوفري التكاليف.

ولقد �شاهمت عملياتنا الدولية، وخا�شة يف م�شر، ب�شكل اإيجابي يف اإجمايل االإيرادات الت�شغيلية للمجموعة، حيث حققت زيادة بن�شبة 15 % على الرغم من 
زيادة عملياته  الرتكيز على  ا  اأي�شً العاملي  املايل  دبي  وا�شل فرعنا يف مركز  كما   .)COVID-19( امل�شتجد كورونا  فيها فريو�س  ت�شبب  التي  ال�شعبة  الظروف 

امل�شرفية اخلارجية مما اأ�شهم ب�شكل كبري يف االإيرادات الت�شغيلية .

ويف ظل هذه الظروف الفريدة واال�شتثنائية، قرر جمل�س االإدارة اتخاذ تدابري ح�شيفة وا�شتباقية للتخفيف من اخل�شائر االئتمانية املحتملة )خا�شة اإذا ما 
اأخذنا يف احل�شبان اأن الوباء مل ينته بعد، وما يزال ميثل خماطر كبرية على ا�شتمرارية االأعمال(، حيث قام البنك ب�شكل متحفظ بتجنيب خم�ش�شات بحوايل 

136.5 مليون دك، مما اأدى اإلى �شايف خ�شارة مببلغ 69.7 مليون دك لل�شنة املنتهية يف 2020. 

ونتيجة لذلك، كانت تكلفة املخ�ش�شات املحملة لعام 2020 وفًقا لتعليمات بنك الكويت املركزي اأعلى من متطلبات اخل�شائر االئتمانية املتوقعة بح�شب املعيار 
الدويل للتقارير املالية 9 وفًقا الإر�شادات بنك الكويت املركزي، مبقدار 140.6 مليون دك.

املركز املايل

العمالء 3.5 مليار دك، وبلغت حقوق  وال�شلفيات 3.1 مليار دك وودائع  القرو�س  بلغ �شايف  اإجمايل املوجودات املجمعة للمجموعة 4.9 مليار دك، فيما  بلغ 
وهي   % 1.57 املتعرثة  القرو�س  معدل  وبلغ  االئتمان.  اأ�شول حمفظة  على جودة  املحافظة  على  الرتكيز  املجموعة  وا�شلت  وقد  مليون دك.   499 امل�شاهمني 

مغطاة بن�شبة 339 %. كما بلغ معدل كفاية راأ�س املال 17.26 %.

هذا، وقد التزمت املجموعة بكافة املعدالت الرقابية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل العام. 

وحتتفظ جمموعة البنك االأهلي الكويتي بت�شنيفاتها القوية بالدرجة اال�شتثمارية من وكاالت الت�شنيف العاملية، حيث ح�شل البنك على الت�شنيف بالدرجة  
A+ من وكالة فيت�س ريتنجز وبالدرجة A2 من وكالة موديز اإنفي�شتورز �شريفي�س. وتعك�س هذه الت�شنيفات قوة ومتانة هيكل راأ�شمال البنك االأهلي الكويتي 

وقدرته املرنة على حتقيق االأرباح وتوفري التمويل امل�شتقر وتنويع م�شادر ال�شيولة.

توزيع اأ�سهم املنحة املقرتح:

اأو�شى جمل�س االإدارة بتوزيع 5 % اأ�شهم منحة على امل�شاهمني امل�شجلني، وهذا يخ�شع ملوافقة اجلمعية العامة للبنك.

طالل حممد ر�ضا بهبهاين

رئي�س جمل�س االإدارة                 
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تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني اإىل ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الراأي 
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة للبنك االأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )»البنك«( و�شركاته التابعة )ي�شار اإليها معًا بـ«املجموعة«(، والتي تتكون من بيان 
املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�شمرب 2020 وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�شنة املنتهية 

بذلك التاريخ واالإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة.

اأن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب  يف راأينا، 
2020 وعن اأدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

اأ�شا�س الراأي 
لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�شوؤولياتنا طبًقا لتلك املعايري مو�شحة مبزيد من التفا�شيل يف تقريرنا يف ق�شم »م�شوؤوليات 
مراقبي احل�شابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة«. ونحن م�شتقلون عن املجموعة وفقًا مليثاق االأخالقيات املهنية للمحا�شبني املهنيني ال�شادر عن 
املجل�س الدويل ملعايري االأخالقيات املهنية للمحا�شبني. وقد قمنا بالوفاء مب�شوؤولياتنا االأخالقية وفقًا مليثاق املجل�س الدويل ملعايري االأخالقيات املهنية 

للمحا�شبني. واإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

اأمور التدقيق الرئي�شية
اإن اأمور التدقيق الرئي�شية، يف حكمنا املهني، هي تلك االأمور التي كانت االأكرث اأهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة لل�شنة احلالية. ومت عر�س 
هذه االأمور يف �شياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل واإبداء راأينا حولها دون اإبداء راأي منف�شل حول هذه االأمور. فيما يلي تفا�شيل اأمور التدقيق 

الرئي�شية وكيفية معاجلتنا لكل اأمر من هذه االأمور يف اإطار تدقيقنا له.

اخل�شائر االئتمانية للت�شهيالت االئتمانية
اإن االعرتاف بخ�شائر االئتمان للقرو�س وال�شلف والت�شهيالت االئتمانية غري النقدية للعمالء )ي�شار اإليها معًا بـ«الت�شهيالت االئتمانية«( ميثل خ�شائر 
االئتمان املتوقعة التي يتم حتديدها وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9: االأدوات املالية التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي اأو املخ�ش�س املطلوب 

احت�شابه وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأعلى، كما هو مف�شح عنها يف ال�شيا�شات املحا�شبية واالإي�شاح 2.9 حول البيانات املالية املجمعة.

تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني اإىل ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

اأمور التدقيق الرئي�شية )تتمة(
اخل�شائر االئتمانية على الت�شهيالت االئتمانية )تتمة(

اإن االعرتاف بخ�شائر االئتمان املتوقعة طبقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي ميثل �شيا�شة حما�شبية معقدة والتي 
تتطلب اأحكامًا جوهرية عند تطبيقها. وكما هو مف�شح عنه باالإي�شاح 3، كان جلائحة كوفيد- 19 العاملية تاأثريًا ملحوظًا على حتديد االإدارة خل�شائر 
االئتمان املتوقعة كما ا�شتوجبت تطبيق درجة عالية من االأحكام. نتيجة لذلك، ارتبط حتديد خ�شائر االئتمان املتوقعة بدرجة كبرية من عدم التاأكد 
عما هو معتاد نتيجة للتقديرات املطبقة احل�شا�شة للتغريات ب�شبب تاأثريات اجلائحة على �شيناريوهات عوامل االقت�شاد الكلي امل�شتخدمة يف مناذج 
خ�شائر االئتمان املتوقعة املطبقة من قبل االإدارة. كما ت�شتند خ�شائر االئتمان املتوقعة اإلى اأحكام االإدارة التي يتم و�شعها عند تقييم م�شتوى خماطر 
االئتمان عند االعرتاف املبدئي واالزدياد امللحوظ الالحق يف خماطر االئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة لت�شنيف الت�شهيالت االئتمانية اإلى 
مراحل خمتلفة وحتديد توقيت وقوع التعرث وو�شع النماذج لتقييم احتمالية تعرث العمالء وتقدير التدفقات النقدية من اإجراءات اال�شرتداد اأو حتقيق 

ال�شمانات.

ي�شتند االعرتاف باملخ�ش�س املحدد للت�شهيل االئتماين منخف�س القيمة طبقًا لقواعد بنك الكويت املركزي اإلى التعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت 
املركزي حول احلد االأدنى للمخ�ش�شات املعرتف بها باالإ�شافة اإلى اأي خم�ش�س اإ�شايف يتم ت�شجيله ا�شتنادًا اإلى تقدير االإدارة حول التدفقات النقدية 

املتوقعة فيما يتعلق بذلك الت�شهيل االئتماين.

لقد حددنا »اخل�شائر االئتمانية للت�شهيالت االئتمانية« كاأحد اأمور التدقيق الرئي�شية نظرًا الأهمية الت�شهيالت االئتمانية وما يرتبط بها من عدم تاأكد من 
التقديرات واالأحكام عند حتديد االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان والت�شنيف املرحلي الالحق للعمالء واالأحكام اجلوهرية املطلوبة من قبل االإدارة 
عند و�شع �شيناريوهات عوامل االقت�شاد الكلي امل�شتقبلية والتقديرات املطبقة عند التنبوؤ مبتغريات االقت�شاد الكلي و�شيناريوهات ترجيح االحتماالت. 
ويزداد ذلك نتيجة لوجود درجة عالية من عدم التاأكد حول التقديرات ب�شبب التاأثريات االقت�شادية جلائحة كوفيد- 19 والتي اأدت اإلى قيامنا بتطبيق 
درجة عالية من االأحكام مبا يف ذلك حتديد ما اإذا كانت اإعادة جدولة مبالغ الفائدة اأو اأ�شل املبلغ لبع�س الت�شهيالت االئتمانية قد اأدت اإلى �شعوبات 

موؤقتة اأو دائمة لل�شيولة لدى العمالء.

املرحلي  والت�شنيف  االئتمان  امللحوظ يف خماطر  االزدياد  الرقابة على حتديد  اأدوات  وتنفيذ  اختبار و�شع  بها  التي قمنا  التدقيق  اإجراءات  ت�شمنت 
الالحق للعمالء ومدى فعالية اأدوات الرقابة على املدخالت واالفرتا�شات امل�شتخدمة من قبل املجموعة عند و�شع النماذج والتنبوؤ مبتغريات عوامل 
االقت�شاد الكلي وترجيح االحتماالت لل�شيناريوهات واحلوكمة مبا يف ذلك اأدوات الرقابة على عمليات التقييم التي يتم اإجراوؤها من قبل االإدارة فيما 
الناجت عن جائحة  لتت�شمن مراعاة اال�شطراب االقت�شادي  اإجراءات تدقيقنا  اإلى ذلك، مت حتديث  اإ�شافة  املتوقعة.  يتعلق بتحديد خ�شائر االئتمان 

كوفيد- 19 مبا يف ذلك الرتكيز على الت�شهيالت االئتمانية املعاد جدولتها.
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تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني اإىل ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

اخل�شائر االئتمانية للت�شهيالت االئتمانية )تتمة(
فيما يتعلق بخ�شائر االئتمان املتوقعة ا�شتنادًا اإلى املعيار الدويل للتقارير املالية 9 وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، قمنا باختيار عينات للت�شهيالت 
االئتمانية القائمة كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة والتي ت�شمنت الت�شهيالت االئتمانية املعاد جدولتها وقمنا بتقييم مدى مالءمة حتديد املجموعة 
لالزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان واالأ�شا�س املرتتب على ذلك لت�شنيف الت�شهيالت االئتمانية اإلى املراحل املختلفة. ولقد قمنا باال�شتعانة بخربائنا 
املتخ�ش�شني لتقييم منوذج خ�شائر االئتمان املتوقعة من حيث البيانات االأ�شا�شية والطرق واالفرتا�شات امل�شتخدمة للتاأكد من توافقها مع متطلبات 
املعيار الدويل للتقارير املالية 9 والتي حتديدها طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي. وبالن�شبة لعينة الت�شهيالت االئتمانية، قمنا بتقييم معايري املجموعة 
للت�شنيف املرحلي وهي قيمة التعر�س عند التعرث واحتمالية التعرث ومعدل اخل�شارة عند التعرث مبا يف ذلك اأهلية وقيمة ال�شمان املحت�شب يف مناذج 
خ�شائر االئتمان املتوقعة امل�شتخدمة من قبل املجموعة والتعديالت التي مت اإجراوؤها من قبل االإدارة يف �شوء جائحة كوفيد- 19 احلالية حتى يتم حتديد 
خ�شائر االئتمان املتوقعة بعد مراعاة متطلبات تعليمات بنك الكويت املركزي. كما قمنا بتقييم مدى تنا�شق املدخالت واالفرتا�شات االأخرى املختلفة 

امل�شتخدمة من قبل االإدارة لتحديد خ�شائر االئتمان املتوقعة. 

اإ�شافة اإلى ذلك، فيما يتعلق مبتطلبات احت�شاب املخ�ش�شات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي، قمنا بتقييم املعايري اخلا�شة بتحديد ما اإذا كان 
هناك اأي متطلبات الحت�شاب اأي خ�شائر ائتمانية وفقا للتعليمات ذات ال�شلة، والتحقق من احت�شابها اإذا كانت مطلوبة وفقًا لتلك التعليمات. بالن�شبة 
للعينات التي مت اختيارها والتي ت�شمنت الت�شهيالت االئتمانية املعاد جدولتها، حتققنا مما اإذا كانت كافة اأحداث االنخفا�س يف القيمة قد مت حتديدها 
من قبل االإدارة. وبالن�شبة للعينات التي مت اختيارها والتي ت�شمنت اأي�شًا الت�شهيالت االئتمانية منخف�شة القيمة، قمنا بتقدير قيمة ال�شمانات واأعدنا 

احت�شاب املخ�ش�شات املرتتبة عليها.

معلومات اأخرى مدرجة يف التقرير ال�شنوي للمجموعة ل�شنة 2020 
اإن االإدارة هي امل�شوؤولة عن هذه املعلومات االأخرى. يتكون ق�شم »املعلومات االأخرى« من املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي للمجموعة ل�شنة 2020، 
بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�شابات حولها. لقد ح�شلنا على تقرير جمل�س اإدارة البنك، قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات، 

ونتوقع احل�شول على باقي اأق�شام التقرير ال�شنوي للمجموعة ل�شنة 2020 بعد تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات.

اإن راأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات االأخرى ومل ولن نعرب عن اأي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فاإن م�شوؤوليتنا هي االطالع على املعلومات االأخرى املبينة اأعاله وحتديد ما اإذا كانت غري متوافقة ب�شورة 
مادية مع البيانات املالية املجمعة اأو ح�شبما و�شل اإليه علمنا اأثناء التدقيق اأو وجود اأي اأخطاء مادية ب�شاأنها. واإذا ما تو�شلنا اإلى وجود اأي اأخطاء مادية 
يف هذه املعلومات االأخرى، ا�شتنادًا اإلى االأعمال التي قمنا بها على املعلومات االأخرى والتي ح�شلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات، فاإنه يتعني 

علينا اإدراج تلك الوقائع يف تقريرنا. لي�س لدينا ما ي�شتوجب اإدراجه يف تقريرنا فيما يتعلق بهذا ال�شاأن.

تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني اإىل ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة(

م�شوؤوليات االإدارة وامل�شوؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
اإن االإدارة هي امل�شوؤولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت 
وعن اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها االإدارة �شرورية الإعداد بيانات مالية جممعة خالية من االأخطاء املادية �شواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

اأ�شا�س مبداأ اال�شتمرارية مع االإف�شاح،  اأعمالها على  اإعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل االإدارة م�شوؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة  عند 
متى كان ذلك منا�شبًا، عن االأمور املتعلقة باأ�شا�س مبداأ اال�شتمرارية وتطبيق مبداأ اال�شتمرارية املحا�شبي ما مل تعتزم االإدارة ت�شفية املجموعة اأو وقف 

اأعمالها اأو يف حالة عدم توفر اأي بديل واقعي �شوى اتخاذ هذا االإجراء. 

يتحمل امل�شوؤولون عن احلوكمة م�شوؤولية االإ�شراف على عملية اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة.  

م�شوؤوليات مراقبي احل�شابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
اإن هدفنا هو احل�شول على تاأكيد معقول باأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من االأخطاء املادية �شواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ، واإ�شدار 
تقرير مراقبي احل�شابات الذي يت�شمن راأينا. اإن التو�شل اإلى تاأكيد معقول ميثل درجة عالية من التاأكيد اإال اأنه ال ي�شمن اأن عملية التدقيق وفقًا ملعايري 
التدقيق الدولية �شوف تنتهي دائًما باكت�شاف االأخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تن�شاأ االأخطاء املادية عن الغ�س اأو اخلطاأ وتعترب مادية اإذا كان من 
املتوقع ب�شورة معقولة اأن توؤثر ب�شورة فردية اأو جممعة على القرارات االقت�شادية للم�شتخدمني والتي يتم اتخاذها على اأ�شا�س هذه البيانات املالية 

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

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة )تتمة( 

كجزء من التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، اتخذنا اأحكاًما مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل اأعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 
• حتديد وتقييم خماطر االأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �شواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ وو�شع وتنفيذ اإجراءات التدقيق املالئمة 
     لتلك املخاطر، وكذلك احل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا من اإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�شاف خطاأ مادي 
     ناجت عن الغ�س تفوق خماطر عدم اكت�شاف ذلك الناجت عن اخلطاأ؛ حيث اإن الغ�س قد يت�شمن التواطوؤ اأو التزوير اأو االإهمال املتعمد اأو الت�شليل 

     اأو جتاوز الرقابة الداخلية.
• فهم اأدوات الرقابة الداخلية ذات ال�شلة بعملية التدقيق لو�شع اإجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن لي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية 

     اأدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 
االإدارة.  قبل  من  املقدمة  ال�شلة  ذات  واالإف�شاحات  املحا�شبية  التقديرات  معقولية  ومدى  امل�شتخدمة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مالئمة  تقييم   •
• التو�شل اإلى مدى مالئمة ا�شتخدام االإدارة الأ�شا�س مبداأ اال�شتمرارية املحا�شبي والقيام، ا�شتنادًا اإلى اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها، بتحديد 
اأعمالها  اأن يثري �شًكا جوهريًا حول قدرة املجموعة على متابعة  اأو الظروف والذي ميكن  تاأكد مادي متعلق باالأحداث  اإذا كان هناك عدم       ما 
     على اأ�شا�س مبداأ اال�شتمرارية. ويف حالة التو�شل اإلى وجود عدم تاأكد مادي، يجب علينا اأن ناأخذ بعني االعتبار، يف تقرير مراقبي احل�شابات، 
     االإف�شاحات ذات ال�شلة يف البيانات املالية املجمعة اأو تعديل راأينا يف حالة عدم مالئمة االإف�شاحات. ت�شتند نتائج تدقيقنا اإلى اأدلة التدقيق 
     التي ح�شلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احل�شابات. على الرغم من ذلك، قد تت�شبب االأحداث اأو الظروف امل�شتقبلية يف توقف املجموعة 

     عن متابعة اأعمالها على اأ�شا�س مبداأ اال�شتمرارية.
املالية  البيانات  اإذا كانت  املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املت�شمنة فيها مبا يف ذلك االإف�شاحات وتقييم ما  للبيانات  ال�شامل  العر�س  • تقييم 

     املجمعة تعرب عن املعامالت االأ�شا�شية واالأحداث ذات ال�شلة باأ�شلوب يحقق العر�س العادل.
• احل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�شبة حول املعلومات املالية لل�شركات اأو االأن�شطة التجارية داخل املجموعة الإبداء راأي حول البيانات املالية 

     املجمعة. ونحن م�شوؤولون عن اإبداء التوجيهات واالإ�شراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل امل�شوؤولية فقط عن راأي التدقيق. 

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

ا بكافة العالقات  ا امل�شوؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات االأخالقية ذات ال�شلة فيما يخت�س باال�شتقاللية، ونبلغهم اأي�شً نزود اأي�شً
واالأمور االأخرى التي نرى ب�شورة معقولة اأنها من املحتمل اأن توؤثر على ا�شتقالليتنا باالإ�شافة اإلى التدابري ذات ال�شلة، متى كان ذلك منا�شبًا.  

ومن خالل االأمور التي يتم اإبالغ امل�شوؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك االأمور التي ت�شكل االأمور االأكرث اأهمية يف تدقيق البيانات املالية املجمعة لل�شنة 
احلالية، ولذلك تعترب هي اأمور التدقيق الرئي�شية. اإننا نف�شح عن هذه االأمور يف تقرير مراقبي احل�شابات اخلا�س بنا ما مل مينع القانون اأو اللوائح 
االإف�شاح العلني عن هذه االأمور اأو، يف اأحوال نادرة جدًا، عندما نتو�شل اإلى اأن اأمرا ما يجب عدم االإف�شاح عنه يف تقريرنا الأنه من املتوقع ب�شكل 

معقول اأن النتائج العك�شية املرتتبة على هذا االإف�شاح تتجاوز املكا�شب العامة له.

تقرير مراقبي احل�ضابات امل�ضتقلني اإىل ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

البنك الأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى 

يف راأينا اأي�شًا اأن البنك يحتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة البنك فيما يتعلق بهذه 
البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات واالإي�شاحات التي راأيناها �شرورية الأغرا�س التدقيق، 
كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�س املال والتعليمات 
ب�شاأن معدل الرفع املايل والتي ين�س عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب اإ/ 2014/336 املوؤرخ 24 يونيو 2014 والتعديالت الالحقة 
له ورقم 2/ ر ب /2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 والتعديالت الالحقة له على التوايل، وقانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016، والتعديالت الالحقة 
له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التاأ�شي�س والنظام االأ�شا�شي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، واأنه قد اأجري اجلرد وفقًا لالأ�شول 
املرعية. ح�شبما و�شل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خمالفات للتعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية راأ�س املال والتعليمات ب�شاأن معدل 
الرفع املايل والتي ين�س عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب اإ/ 2014/336 املوؤرخ 24 يونيو 2014 والتعديالت الالحقة له ورقم 2/ 
ر ب /2014/342 املوؤرخ 21 اأكتوبر 2014 والتعديالت الالحقة له على التوايل، ولقانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016، والتعديالت الالحقة له والئحته 
التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، اأو لعقد التاأ�شي�س وللنظام االأ�شا�شي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 

على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�شاط البنك اأو مركزه املايل.  

نبني اأي�شًا اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإلى علمنا وجود اأية خمالفات الأحكام القانون رقم 32 ل�شنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �شاأن النقد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�شرفية والتعليمات املتعلقة به خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 على وجه قد يكون له تاأثريًا ماديًا على ن�شاط 

البنك اأو مركزه املايل.

�ضيخه عدنان الفليج

�شجل مراقبي احل�شابات رقم 289  فئة اأ
اإرن�شت ويونغ

العيبان والع�شيمي و�شركاهم

11 فرباير 2021

الكويت

طالل يو�ضف املزيني

�شجل مراقبي احل�شابات رقم 209 فئة اأ
ديلويت وتو�س - الوزان و�شركاه
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بيان املركز املايل املجمع 

كما يف 31 دي�شمرب 2020

2020اإي�شاحات
األف دينار كويتي

2019
األف دينار كويتي

املوجودات

9908,835883,129نقد واأر�شدة لدى البنوك

1063,500173,235�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

10138,617136,621�شندات بنك الكويت املركزي

5,113,117,0953,215,696قرو�س و�شلف

12403,988302,165ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

1325,32323,830ا�شتثمار يف �شركة زميلة

62,87765,615مباين ومعدات 

1418,53818,340موجودات غري ملمو�شة 

15113,96664,464موجودات اأخرى

4,852,7394,883,095جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات 

16486,974600,057امل�شتحق اإلى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى 

173,485,5453,319,771ودائع العمالء

18151,461151,230اأوراق متو�شطة االأجل

19137,776121,076مطلوبات اأخرى 

4,261,7564,192,134اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية 

20161,917161,917راأ�س املال

20108,897108,897عالوة اإ�شدار اأ�شهم

(5,135((5,135)20اأ�شهم خزينة

20233,247333,435احتياطيات

498,926599,114حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي البنك 

2090,75090,750اأوراق راأ�شمالية م�شتدامة ال�شريحة 1 

1,3071,097احل�ش�س غري امل�شيطرة 

590,983690,961اإجمايل حقوق امللكية 

4,852,7394,883,095جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

جورج ري�ضاين 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة 
طالل حممد ر�ضا بهبهاين 

رئي�س جمل�س الإدارة

اإن االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان الدخل املجمع  

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020

2020اإي�شاحات
 األف دينار كويتي

2019
 األف دينار كويتي

21205,105247,889اإيرادات فوائد

(120,258((99,654)22م�شروفات فوائد

105,451127,631�سايف اإيرادات الفوائد

2325,79532,387�شايف اإيرادات اأتعاب وعموالت

5,9114,910�شايف اأرباح حتويل عمالت اأجنبية 

4272,103�شايف اأرباح ا�شتثمارات يف اأوراق مالية 

1,4451,739اإيرادات توزيعات اأرباح

1,9732,894ح�شة يف نتائج �شركة زميلة

462840اإيرادات ت�شغيل اأخرى 

141,464172,504اإيرادات الت�شغيل 

(37,222((35,606)م�شروفات موظفني

(22,582((25,464)م�شروفات ت�شغيل اأخرى 

(7,219((6,938)ا�شتهالك واإطفاء 

(67,023((68,008)م�شروفات الت�شغيل 

73,456105,481ربح الت�شغيل لل�شنة 

(71,641((136,483)24خم�ش�س/ خ�شائر انخفا�س القيمة 

33,840(63,027))خ�سارة( ربح ال�سنة قبل ال�سرائب ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

(4,620((6,482)25ال�شرائب

(395(-8مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة 

28,825(69,509)�سايف )خ�سارة( ربح ال�سنة

اخلا�س بــ:

28,678(69,684)م�شاهمي البنك 

147 175احل�ش�س غري امل�شيطرة 

(69,509)28,825

   14 فل�س  (48) فل�س                 26)خ�شارة( ربحية ال�شهم االأ�شا�شية واملخففة اخلا�شة مب�شاهمي البنك 

بيان الدخل ال�ضامل املجمع 

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 
  

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

28,825(69,509)�شايف )خ�شارة( ربح ال�شنة 

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

اأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى: 

5,010(832)- تاأثري �شايف التغريات يف القيمة العادلة 

(71(217اإعادة قيا�س التزامات املزايا املحددة 

214(552)اإعادة تقييم اأر�س ملك حر 

(1,167)5,153

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

اأدوات الدين املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى: 

6688,282- تاأثري �شايف التغريات يف القيمة العادلة 

14193- خم�ش�س خ�شائر االئتمان املتوقعة 

(1,474(540- اإعادة اإدراج �شايف خ�شارة )ربح( البيع 

1,3496,901

حتويل عمالت اأجنبية: 

8832,924- �سايف فروق التحويل الناجتة من حتويل عمليات اأجنبية

1,06514,978اإجمايل الإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة 

43,803(68,444)اإجمايل )اخل�سائر( الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

اخلا�س بـ:

43,518(68,654)م�شاهمي البنك

210285احل�ش�س غري امل�شيطرة

(68,444)43,803

اإن االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة. اإن االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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 األف دينار
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عالوة
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اأ�شهم

 األف  دينار
كويتي

اأ�شهم
 خزينة

)اإي�شاح  20(
 األف دينار

كويتي

 احتياطي
اإجباري

 األف دينار
كويتي

احتياطي
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 األف دينار
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 احتياطي
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 األف دينار
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املرتاكمة
 يف القيمة

العادلة
 األف دينار
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 األف دينار
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 األف دينار
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راأ�شمالية
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 األف دينار

كويتي

حل�ش�س
 ا

غري
امل�شيطرة
 األف دينار

كويتي

جمموع
 حقوق
امللكية

 األف دينار
كويتي

2019
1 يناير 

يف 
161,917

108,897
(5,053)

79,498
79,051

8,065
(5,828)

1,677
156,579

319,042
584,803

90,750
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�شايف ربح ال�شنة 
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28,678
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3,020
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-    
-    

3,020
11,820
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فوائد مدفوعة الأوراق راأ�شمالية 
م�شتدمية ال�شريحة 1 
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-    

-    
-    
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-    

)6,638)
)6,638)

)6,638)
-    

-    
)6,638)

توزيعات اأرباح مدفوعة
)اإي�شاح 20( 

-    
-    

-    
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-    
-    
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)22,487)
)22,487)

)22,487)
-    

-    
)22,487)

التحويل نتيجة بيع ا�شتثمارات يف 
اأ�شهم مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى 
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-    
-    
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60
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�شراء اأ�شهم خزينة 
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2019
رب 
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108,897

(5,135)
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82,075
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690,961

اإن االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.

اإن االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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راأ�س املال
 األف دينار

كويتي

عالوة
اإ�شدار
اأ�شهم

 األف  دينار
كويتي

اأ�شهم
 خزينة

)اإي�شاح  20(
 األف دينار

كويتي

 احتياطي
اإجباري

 األف دينار
كويتي

احتياطي
اإختياري

 األف دينار
كويتي

 احتياطي
اأ�شهم خزينة
)اإي�شاح  20(

 األف دينار
كويتي

 احتياطيات
اأخرى

)اإي�شاح  20(
 األف دينار

كويتي

 التغريات
املرتاكمة
 يف القيمة

العادلة
 األف دينار

كويتي

اأرباح
 مرحلة

 األف دينار
كويتي

يل
 اإجما

االحتياطيات
 األف دينار

كويتي

يل
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 األف دينار
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كويتي
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 ا

غري
امل�شيطرة
 األف دينار

كويتي

جمموع
 حقوق
امللكية

 األف دينار
كويتي

2020
1 يناير 

يف 
161,917

108,897
(5,135)

81,010
82,075

8,065
(2,808)

13,437
151,656

333,435
599,114

90,750
1,097

690,961

�شايف خ�شارة )ربح( ال�شنة 
-    

-    
-    

-    
-    

-    
-    

-
)69,684)
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)69,684)

-    
175

)69,509)
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بيان التدفقات النقدية املجمع

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020
2020اإي�شاحات

األف دينار كويتي
2019

األف دينار كويتي

اأن�ســطة الت�سغيل

  33,840(63,027))خ�شارة( ربح ال�شنة قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة وال�شرائب 
تعديالت لـ:  

(1,474(540 �شايف خ�شارة )ربح( بيع ا�شتثمارات يف اأ�شهم 
(1,739((1,445) اإيرادات توزيعات اأرباح

(2,894((1,973) ح�شة يف نتائج �شركة زميلة
6,9387,219 ا�شتهالك واإطفاء 

24136,48371,641 خم�ش�شات/ خ�شائر انخفا�س القيمة 
77,516106,593ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل: 

(24,296(19,800ودائع لدى البنـوك

109,73583,926�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

(8,975((1,996)�شندات بنك الكويت املركزي

(227,519((77,350)قرو�س و�شلف

(922(1,069ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر

(12,947(5,906موجودات اأخرى

93,650(114,926)م�شـتحق اإلى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى

148,150158,565ودائع العمـالء

4,091(3,032)مطلوبات اأخرى

(5,156((4,085)�شرائب مدفوعة 

160,787167,010�شايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�شطة الت�شغيل 

اأن�سطة ال�ستثمار 

(241,083((278,243)�شراء ا�شتثمارات يف اأ�شهم  
179,464255,562متح�شالت من بيع ا�شتثمارات يف اأ�شهم  

480960توزيعات اأرباح م�شتلمة من ا�شتثمار يف �شركة زميلة
(6,163((3,786)�شايف �شراء مباين ومعـدات

1,4451,739اإيرادات توزيعات اأرباح م�شتلمة 
11,015(100,640)�شايف التدفقات النقدية )امل�شتخدمة يف( الناجتة من اأن�شـطة اال�شتثمار

اأن�سطة التمويل

(6,638((6,717)فوائد مدفوعة الأوراق راأ�شمالية ال�شريحة 1 

(22,487((11,241)توزيعات اأرباح مدفوعة

(82(   -�شراء اأ�شهم خزينة 

(29,207((17,958)�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف اأن�شـطة التمويل

2,6076,585فروق حتويل عمالت اأجنبية

44,796155,403�سايف الزيادة يف النقـد والنقد املعادل

786,071630,668النقـد والنقد املعادل يف 1 ينايـر

830,867786,071النقـد والنقد املعادل يف 31 دي�سـمرب
يتكون النقد والنقد املعادل من: 

170,51761,262نقد يف ال�شندوق ويف احل�شاب اجلاري لدى بنوك اأخرى

487,409348,345اأر�شدة وودائع لدى بنوك مركزية )ذات فرتة ا�شتحقاق اأ�شلية ال تتجاوز مدتها ثالثني يوًما(

172,941376,464ودائع لدى البنوك )ذات فرتة ا�شتحقاق اأ�شلية ال تتجاوز مدتها ثالثني يوًما( 

830,867786,071

بلغت الفوائد امل�شتلمة 206,692 األف دينار كويتي )2019: 243,613 األف دينار كويتي( وبلغت الفوائد املدفوعة 110,900 األف دينار كويتي )2019: 117,070 األف دينار كويتي(.   

اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 

31 دي�شمرب 2020

1. التاأ�سي�س والت�سجيل

اإن البنك االأهلي الكويتي �س.م.ك.ع. )»البنك«( هو �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف الكويت يف 23 مايو 1967 وم�شجلة كم�شرف لدى بنك الكويت املركزي. اإن البنك مدرج 
يف بور�شة الكويت. وعنوان مكتبه امل�شجل هو �شاحة ال�شفاة، �شارع اأحمد اجلابر، مدينة الكويت. يقوم البنك بتنفيذ العمليات امل�شرفية ب�شورة اأ�شا�شية يف دولة الكويت ودولة 

االإمارات العربية املتحدة وم�شر.

مت الت�شريح باإ�شدار هذه البيانات املالية املجمعة للبنك و�شركاته التابعة )ي�شار اإليها با�شم »املجموعة«( لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 من قبل جمل�س اإدارة البنك يف 
12 يناير 2021. اإن البنك هو ال�شركة االأم الكربى للمجموعة. اإن اجلمعية العمومية ال�شنوية للم�شاهمني لها �شالحية تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد اإ�شدارها.  

2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

2.1 بيان اللتزام  
مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا لتعليمات موؤ�ش�شات اخلدمات املالية ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي يف دولة الكويت. وتتطلب هذه التعليمات - مبا يف ذلك التعميمات 
البنوك  من   - املركزي  الكويت  ببنك  املتعلقة  واملخاطبات   19  - كوفيد  فريو�س  تف�شي  ملواجهة  املتخذة  الرقابية  االإجراءات  حول  املركزي  الكويت  بنك  عن  موؤخرًا  ال�شادرة 

واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى اخلا�شعة لرقابة بنك الكويت املركزي تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية يف �شوء التعديالت التالية:
اأ. اأن يتم قيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة وفقًا خل�شائر االئتمان املتوقعة للت�شهيالت االئتمانية املحت�شبة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزامًا بتعليمات بنك الكويت   

    املركزي اأو املخ�ش�شات املطلوبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي، اأيهما اأعلى؛ والتاأثري الناجت على االإف�شاحات ذات ال�شلة؛ مبا يف ذلك ا�شتبعاد االإف�شاحات 
    املتعلقة بالت�شهيالت االئتمانية وخ�شائر االئتمان املتوقعة وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 7 االأدوات املالية: االإف�شاحات؛ 

ب. اأن يتم االعرتاف بخ�شائر التعديل للموجودات املالية الناجتة عن مهالت تاأجيل ال�شداد املقدمة اإلى العمالء ملواجهة تف�شي فريو�س كوفيد - 19 �شمن االأرباح املرحلة 
    بداًل من االأرباح اأو اخل�شائر طبقًا ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية 9.

ي�شار اإلى االإطار املذكور اأعاله فيما يلي بـ “املعايري الدولية للتقارير املالية املتبعة من قبل بنك الكويت املركزي واملطبقة بدولة الكويت ”.

2.2 اأ�سا�س الإعداد 
يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء “ اال�شتثمارات يف اأوراق مالية” و”االأر�س ملك حر” و”العقارات اال�شتثمارية” و”االأدوات املالية امل�شتقة 

” التي مت قيا�شها بالقيمة العادلة.

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

2.3 اأ�سا�س التجميع 
تتاألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للبنك كما يف 31 دي�شمرب 2020 (“تاريخ البيانات املالية املجمعة”( و�شركاته التابعة )ال�شركات امل�شتثمر فيها والتي تخ�شع 
ل�شيطرة البنك( كما يف ذات التاريخ اأو يف تاريخ ال يتجاوز �شهر واحد قبل تاريخ البيانات املالية املجمعة. يقوم البنك بتجميع ال�شركة التابعة عندما ميار�س ال�شيطرة عليها. تن�شاأ 
ال�شيطرة عندما تتعر�س املجموعة ملخاطر اأو يكون لها حقوق يف عائدات متغرية من م�شاركتها يف ال�شركة امل�شتثمر فيها ويكون لديها القدرة على التاأثري على تلك العائدات من 

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

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

ب�شورة عامة، هناك افرتا�س باأن ال�شيطرة تن�شاأ عن اأغلبية حقوق الت�شويت. لدعم هذا االفرتا�س، وعندما حتتفظ املجموعة باأقل من اأغلبية حقوق الت�شويت اأو حقوق مماثلة 
لل�شركة امل�شتثمر فيها، تاأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات ال�شلة عند تقييم مدى �شيطرتها على ال�شركة امل�شتثمر فيها مبا يف ذلك:

• الرتتيب التعاقدي القائم مع اأ�شحاب االأ�شوات االآخرين يف ال�شركة امل�شتثمر فيها
• احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية االأخرى

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

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

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

اإن االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�شكل جزءًا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 

31 دي�شمرب 2020

2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.3 اأ�سا�س التجميع )تتمة(
تتعلق االأرباح اأو اخل�شائر وكل بند من بنود االإيرادات ال�شاملة االأخرى مب�شاهمي البنك واحل�ش�س غري امل�شيطرة حتى اإن اأدى ذلك اإلى ر�شيد عجز يف احل�ش�س غري امل�شيطرة. 
كافة  ا�شتبعاد  ويتم  للمجموعة.  املحا�شبية  ال�شيا�شات  مع  لها  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تتما�شى  لكي  التابعة  لل�شركات  املالية  البيانات  على  تعديالت  اإجراء  ال�شرورة  عند  ويتم 
املوجودات واملطلوبات فيما بني �شركات املجموعة وحقوق امللكية واالإيرادات وامل�شروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني اأع�شاء املجموعة بالكامل عند التجميع.

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

اإذا فقدت املجموعة ال�شيطرة على �شركة تابعة، فاإنها ت�شتبعد املوجودات ذات ال�شلة )مبا يف ذلك ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة(، واملطلوبات، واحل�ش�س غري امل�شيطرة 
وعنا�شر حقوق امللكية االأخرى يف حني يتم حتقق اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة �شمن االأرباح اأو اخل�شائر. ويتم اإدراج اأي ا�شتثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة.

فيما يلي ال�شركات التابعة للمجموعة:

ح�شة امللكية الفعلية كما يف 

31 دي�شمرب 312019 دي�سمرب 2020الن�شاط الرئي�شيبلد التاأ�شي�سا�شم ال�شركة 

99.8%99.8%ا�شتثمار الكويت �شركة اهلي كابيتال لال�شتثمار �س.م.ك. )مقفلة(  

البنك االأهلي الكويتي - م�شر �س.م.م.،
)»البنك االأهلي الكويتي - م�شر«(

98.6%98.6%خدمات م�شرفيةم�شر 

حمتفظ بها من خالل البنك الأهلي الكويتي – م�سر

98.5%98.5%تاأجري م�شر �شركة االأهلي الكويتي – م�شر للتاأجري التمويلي

98.6%98.6%ا�شتثمار م�شر�شركة البنك االأهلي الكويتي – م�شر لال�شتثمار

2.4 التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�ساحات
قامت املجموعة الأول مرة بتطبيق بع�س املعايري والتعديالت التي ت�شري للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2020. مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر الأي معايري او 

تف�شريات او تعديالت �شدرت ولكن مل ت�شر بعد. وفيما يلي التعديالت اجلوهرية على املعايري: 

تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 1 ومعيار املحا�شبة الدويل 8: تعريف املعلومات اجلوهرية
تقدم هذه التعديالت تعريفًا جديدًا للمعلومات اجلوهرية الذي يبني اأن »املعلومات تعترب جوهرية يف حالة اإذا كان حذفها اأو عدم �شحة التعبري عنها اأو اإخفائها من املتوقع ب�شورة 
معقولة اأن يوؤثر على القرارات التي يتخذها امل�شتخدمون االأ�شا�شيون للبيانات املالية ذات الغر�س العام ا�شتنادا اإلى تلك البيانات املالية مبا يقدم معلومات مالية عن املن�شاأة التي 
قامت باإعدادها«. تو�شح التعديالت اأن جوهرية املعلومات تعتمد على طبيعة وحجم املعلومات �شواء ب�شورة فردية اأو باالندماج مع املعلومات االأخرى يف �شياق البيانات املالية. 
ويكون عدم �شحة التعبري عن املعلومات جوهريا اإذا كان من املتوقع ب�شورة معقولة اأن يوؤثر على القرارات التي يتخذها امل�شتخدمون االأ�شا�شيون. مل يكن لهذه التعديالت اأي 

تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3: تعريف االأعمال 
تو�شح التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3 »دمج االأعمال« اأنه لكي يتم اعتبار االأعمال جمموعة متكاملة من االأن�شطة واملوجودات فاإنه ينبغي اأن تت�شمن، كحد اأدنى، 
املدخالت واالإجراءات اجلوهرية التي ترتبط ب�شورة جوهرية بالقدرة على الو�شول اإلى املخرجات. عالوة على ذلك، فقد اأو�شح املعيار اأنه من املمكن لالأعمال اأن تتحقق دون 

ت�شمني كافة املدخالت واالإجراءات ال�شرورية للو�شول اإلى املخرجات. هذه التعديالت مل يكن لها اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 7 واملعيار الدويل للتقارير املالية 9 ومعيار املحا�شبة الدويل 39: اإ�شالح املعايري اخلا�شة مبعدالت الفائدة )املرحلة 1(
تتيح اإر�شادات االعرتاف والقيا�س عدد من االإعفاءات التي تنطبق على كافة عالقات التحوط التي تتاأثر مبا�شرة باإ�شالح املعايري اخلا�شة باأ�شعار الفائدة. وتتاأثر عالقة التحوط 
اإذا اأدت اإجراءات االإ�شالح اإلى عدم التيقن فيما يتعلق بتوقيت و/اأو قيمة التدفقات النقدية القائمة على عملية االإ�شالح للبند املتحوط له او اأداة التحوط. اإن هذه التعديالت 

لي�س لها اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة حيث اأن املجموعة لي�س لديها اأي عالقات حتوط الأ�شعار الفائدة. 

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 16: امتيازات التاأجري املتعلقة بفريو�س كوفيد - 19 
اأ�شدر جمل�س معايري املحا�شبة الدولية يف 28 مايو 2020 امتيازات التاأجري املتعلقة بفريو�س كوفيد - 19 - تعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية 16 عقود التاأجري. متنح 
التعديالت اإعفاًء للم�شتاأجرين من تطبيق اإر�شادات املعيار الدويل للتقارير املالية 16 ب�شاأن املحا�شبة عن تعديل عقد التاأجري مبا يعك�س امتيازات التاأجري النا�شئة كنتيجة مبا�شرة 
لتف�شي وباء كوفيد - 19. نظًرا لكونه مربًرا عملًيا، قد يختار امل�شتاأجر عدم تقييم ما اإذا كان امتياز التاأجري املتعلق بفريو�س كوفيد - 19 واملمنوح من املوؤجر ميثل تعديال لعقد 
التاأجري اأم ال. يقوم امل�شتاأجر الذي يقوم بهذا االختيار باحت�شاب اأي تغيري يف مدفوعات التاأجري الناجتة عن امتياز التاأجري املتعلق كوفيد - 19 بنف�س الطريقة التي يحت�شب بها 

حدوث اأي تغيري وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 16، اإذا مل ميثل التغيري تعديال لعقد التاأجري.

ي�شري التعديل لفرتات البيانات املالية املجمعة ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يونيو 2020. وي�شمح بالتطبيق املبكر. اإن هذا التعديل لي�س له اأي تاأثري مادي على البيانات املالية 
املجمعة للبنك.  

اإن التعديالت االأخرى التي ت�شري للفرتة ال�شنوية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 لي�س لها اأي تاأثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

2.5 املعايري والتعديالت التي �ضدرت ولكن مل ت�ضر بعد
فيما يلي املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�شريات التي �شدرت ولكن مل ت�شر بعد حتى تاريخ اإ�شدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة. وتنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري اجلديدة 

واملعدلة والتف�شريات متى اأمكن ذلك عندما ت�شبح �شارية املفعول. 

االإ�شالح املعياري الأ�شعار الفائدة- املرحلة 2: تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 9، ومعيار املحا�شبة الدويل 39، واملعيار الدويل للتقارير املالية 7، واملعيار الدويل 
للتقارير املالية 4، واملعيار الدويل للتقارير املالية 16

قام جمل�س معايري املحا�شبة الدولية يف 27 اأغ�شط�س 2020 باإ�شدار املرحلة الثانية من »االإ�شالح املعياري الأ�شعار الفائدة« - التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 9، 
ومعيار املحا�شبة الدويل 39، واملعيار الدويل للتقارير املالية 7، واملعيار الدويل للتقارير املالية 4، واملعيار الدويل للتقارير املالية 16 )املرحلة 2 من اإ�شالح معدل االإيبور(. تطرح 
املرحلة 2 من اإ�شالح معدل االإيبور اإعفاءات موؤقتة ملعاجلة امل�شكالت املحا�شبية التي تن�شاأ عن ا�شتبدال املعدل املعرو�س بني البنوك )معدل االإيبور( مبعدل فائدة بديل خايل 

تقريبًا من املخاطر. يعترب اإ�شدار اإ�شالح معدل االإيبور - املرحلة 2 نتاج عمل جمل�س معايري املحا�شبة الدولية فيما يتعلق بتاأثريات ا�شالح معدل االيبور على البيانات املالية.  

ت�شري التعديالت املتعلقة باإ�شالح معدل االإيبور املرحلة 2 على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2021 مع ال�شماح بالتطبيق املبكر. يجب تطبيق املتطلبات باأثر رجعي. 
عند التطبيق املبدئي، يجب ا�شرتجاع اأي عالقات حتوط توقفت على اأ�شا�س فردي نظرًا لتطبيق تعديالت اإ�شالح )معدل االإيبور(، �شريطة اأن ت�شتويف تلك العالقات معايري 

التاأهل ملحا�شبة التحوط عند تطبيق املرحلة الثانية من التعديالت.

يظل تاأثري ا�شتبدال املعدالت املعرو�شة بني البنوك )معدالت االإيبور( مبعدالت بديلة خالية تقريبًا من املخاطر على منتجات وخدمات البنك من جوانب الرتكيز الرئي�شية. لدى 
البنك عقود ت�شتند ب�شكل ما اإلى معدل االإيبور مثل الليبور والتي متتد ملا بعد ال�شنة املالية 2021 حيث من املحتمل حينها اأن يتم وقف ن�شر معدالت االإيبور. اإن البنك حاليًا ب�شدد 
تقييم تاأثري انتقال البنك اإلى تطبيق اأنظمة املعدالت اجلديدة بعد �شنة 2021 عن طريق مراعاة التغريات التي تطراأ على منتجاته وخدماته واأنظمته وكذلك عملية رفع التقارير 

لديه و�شيوا�شل اال�شتعانة باأ�شحاب امل�شالح الداخليني واخلارجيني لدعم عملية االنتقال ب�شكل منظم وتخفيف املخاطر الناجتة من االنتقال. 

2.6 القيا�س والعرتاف املبدئي باملوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتم االعرتاف باالأ�شل املايل اأو االلتزام املايل عندما ت�شبح املجموعة طرفًا يف االأحكام التعاقدية لالأداة. اإن جميع امل�شرتيات واملبيعات بالطريقة االعتيادية للموجودات املالية 
يتم ت�شجيلها با�شتخدام طريقة املحا�شبة على اأ�شا�س تاريخ الت�شوية، اأي التاريخ الذي تقوم فيه املجموعة با�شتالم اأو ت�شليم املوجودات. ت�شجل التغريات يف القيمة العادلة بني 
تاريخ املتاجرة وتاريخ الت�شوية يف بيان الدخل املجمع اأو يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى وفقًا لل�شيا�شة املطبقة على االأداة ذات ال�شلة. اإن امل�شرتيات اأو املبيعات بالطريقة االعتيادية 

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

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

املجمع. 

2.7 ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية
حتدد املجموعة فئة ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية با�شتثناء اأدوات حقوق امللكية وامل�شتقات، ا�شتنادا اإلى اجلمع بني منوذج االأعمال الذي يتم من خالله اإدارة املوجودات، 

وخ�شائ�س التدفقات النقدية التعاقدية لالأدوات. 
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2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.7 ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تتمة(
تقييم منوذج االأعمال 

حتدد املجموعة منوذج اأعمالها عند امل�شتوى الذي يعك�س على النحو االأف�شل كيفية اإدارتها ملجموعات املوجودات املالية لتحقيق االأغرا�س من االأعمال. ال يتم تقييم منوذج اأعمال 
املجموعة على اأ�شا�س كل اأداة على حدة ولكن على م�شتوى اأعلى من املحافظ املجمعة وي�شتند اإلى عوامل ملحوظة مثل:

-    كيفية تقييم اأداء منوذج االأعمال واملوجودات املالية املحتفظ بها �شمن منوذج االأعمال وكيفية رفع التقارير حول اأدائها اإلى موظفي االإدارة العليا للمن�شاأة؛ و
-    املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج االأعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها �شمن منوذج االأعمال( وباالأخ�س طريقة اإدارة تلك املخاطر.

كما اأن معدل التكرار وقيمة وتوقيت املبيعات املتوقع تعترب من العوامل املهمة يف تقييم املجموعة.

ي�شتند تقييم منوذج االأعمال اإلى ال�شيناريوهات املتوقعة ب�شورة معقولة دون و�شع منوذج »ال�شيناريو االأ�شواأ« اأو »�شيناريو حاالت ال�شغط« يف االعتبار. يف حالة حتقق التدفقات 
النقدية بعد االعرتاف املبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات االأ�شلية للبنك، لن يغري البنك من ت�شنيف املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها �شمن منوذج االأعمال، ولكنه 

�شيدرج هذه املعلومات عند تقييم املوجودات املالية امل�شتحدثة اأو امل�شرتاة موؤخرًا يف الفرتات الالحقة.

اختبار حتقق مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط
عندما يكون منوذج االأعمال مرتبطًا باالحتفاظ باملوجودات لتح�شيل التدفقات النقدية التعاقدية اأو حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا 

كانت التدفقات النقدية لالأدوات املالية ت�شتويف اختبار حتقق مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط.

الأغرا�س هذا االختبار، ُيعرف »اأ�شل املبلغ« بالقيمة العادلة لالأ�شل املايل عند االعرتاف املبدئي وقد يتغري على مدى عمر االأ�شل املايل )على �شبيل املثال، يف حالة اأن ميثل 
مدفوعات الأ�شل املبلغ اأو اإطفاء الق�شط/اخل�شم(. 

اإن العنا�شر االأكرث اأهمية للفائدة يف اأي ترتيب اإقرا�س اأ�شا�شي تتمثل ب�شورة منوذجية يف مراعاة القيمة الزمنية لالأموال وخماطر االئتمان وخماطر االإقرا�س االأ�شا�شية االأخرى 
وهام�س الربح. والختبار تقييم مدفوعات اأ�شل املبلغ والفائدة فقط، تقوم املجموعة بتطبيق اأحكام، وتراعي العوامل ذات ال�شلة مثل العملة املدرج بها االأ�شل املايل وفرتة حتقق 

معدل الفائدة عن هذا االأ�شل.

على النقي�س، فاإن ال�شروط التعاقدية التي توؤدي اإلى التعر�س ملخاطر تتجاوز احلد االأدنى لالنك�شاف للمخاطر اأو التقلب يف التدفقات النقدية التعاقدية غري املرتبطة برتتيب 
اإقرا�س اأ�شا�شي ال ين�شاأ عنها تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل يف مدفوعات اأ�شل املبلغ والعائد عن املبلغ القائم فقط. ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي اأن يتم قيا�س االأ�شل املايل 

بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر. 

اإعادة الت�شنيف اعتبارا من بداية فرتة البيانات املالية االأولى التالية  باإدارة تلك املوجودات. وتتم  تقوم املجموعة باإعادة الت�شنيف فقط عند تغري منوذج االأعمال املرتبط 
للتغيري. من املتوقع اأن تكون مثل هذه التغريات متكررة ب�شكل كبري ومل يقع اأي منها خالل الفرتة. 

2.7.1 املوجودات املالية 
تقوم املجموعة بت�شنيف املوجودات املالية عند االعرتاف املبدئي وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 �شمن الفئات االآتية: 

• التكلفة املطفاأة،
• القيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى، 

• القيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر

التكلفة املطفاأة

تقوم املجموعة بت�شنيف املوجودات املالية كمدرجة بالتكلفة املطفاأة يف حالة ا�شتيفائها كال ال�شرطني التاليني وال يتم ت�شنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو 
اخل�شائر: 

• اأن يتم االحتفاظ باالأ�شل �شمن »منوذج اأعمال« الغر�س منه االحتفاظ باملوجودات لتح�شيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
• اأن توؤدي ال�شروط التعاقدية لالأ�شل املايل يف تواريخ حمددة اإلى تدفقات نقدية تتمثل يف مدفوعات الأ�شل املبلغ والفوائد فقط الأ�شل املبلغ القائم.

يتم الحقا قيا�س املوجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة وفقا للتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي املعدل بخ�شائر انخفا�س القيمة، اإن وجدت. وت�شجل 
اإيرادات الفوائد واأرباح/ خ�شائر حتويل العمالت االأجنبية وانخفا�س القيمة واأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة من اإلغاء االعرتاف يف بيان الدخل املجمع. يتم احت�شاب التكلفة املطفاأة 
اأخذا يف االعتبار اأي خ�شم اأو عالوة على احليازة واالأتعاب والتكاليف التي تعترب جزءًا اأ�شا�شيًا من معدل الفائدة الفعلي. يدرج االإطفاء �شمن »اإيرادات الفوائد« يف بيان الدخل 

املجمع. كما يتم االعرتاف باخل�شائر الناجتة من انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع حتت بند »خم�ش�س/ خ�شائر انخفا�س القيمة«. 

تقوم املجموعة بت�شنيف النقد واالأر�شدة لدى البنوك و�شندات خزانة حكومة دولة الكويت، و�شندات بنك الكويت املركزي، والقرو�س وال�شلف وبع�س املوجودات االأخرى كمدرجة 
بالتكلفة املطفاأة. 

القيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى 

اأدوات الدين املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى 
تقوم املجموعة بقيا�س اأدوات الدين املالية وفقا للقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى يف حالة ا�شتيفاء كال ال�شرطني التاليني:

• اأن ت�شتويف ال�شروط التعاقدية لالأ�شل املايل اختبار اأ�شل املبلغ والفائدة فقط.
• اأن يتم االحتفاظ باالأداة �شمن منوذج اأعمال يهدف اإلى حت�شيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.

يتم الحقًا قيا�س اأدوات الدين املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى وفقا للقيمة العادلة مع االعرتاف باالأرباح واخل�شائر الناجتة من التغريات 
يف القيمة العادلة �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى. يتم االعرتاف باإيرادات الفوائد واأرباح وخ�شائر حتويل العمالت االأجنبية يف بيان الدخل املجمع. عند اإلغاء االعرتاف، فاإن 

االأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة املعرتف بها �شابقا يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى يعاد ت�شنيفها من االإيرادات ال�شاملة االأخرى اإلى بيان الدخل املجمع. 
 

اأدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى
عند االعرتاف املبدئي، قد تختار املجموعة ت�شنيف بع�س ا�شتثماراتها يف االأ�شهم على نحو غري قابل لالإلغاء كاأدوات حقوق ملكية وفقًا للقيمة العادلة من خالل االإيرادات 
مثل هذا  يتم حتديد  املتاجرة.  لغر�س  بها  االحتفاظ  يتم  وال  العر�س  املالية:  االأدوات   32 الدويل  املحا�شبة  ملعيار  امللكية طبقا  تعريف حقوق  ت�شتويف  االأخرى عندما  ال�شاملة 

الت�شنيف على اأ�شا�س كل اأداة على حدة.

يتم الحقا قيا�س اأدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى وفقًا للقيمة العادلة. ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيم العادلة مبا يف ذلك بند 
اأرباح وخ�شائر حتويل العمالت االأجنبية �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى. كما يتم االعرتاف بتوزيعات االأرباح يف بيان الدخل املجمع عندما يثبت احلق يف ا�شتالم املدفوعات، 
اإال يف حالة عندما ت�شتفيد املجموعة من هذه املتح�شالت كا�شرتداد جلزء من تكلفة االأداة. ويف هذه احلالة، يتم االعرتاف بهذه االأرباح يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى. ال تخ�شع 
اأو اخل�شائر  اإعادة ت�شنيف االأرباح  اإلغاء االعرتاف، يتم  اإلى تقييم انخفا�س القيمة. عند  اأدوات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى 
احت�شاب  التي مت  امللكية  اأدوات حقوق  ا�شتبعاد  �شيتم  املجمع. ف�شال عن ذلك،  امللكية  التغريات يف حقوق  بيان  املرحلة يف  االأرباح  اإلى  العادلة  القيمة  احتياطي  املرتاكمة من 

خم�ش�س لقيمتها بالكامل. 

القيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر 

تقوم املجموعة بت�شنيف املوجودات املالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر اإذا مت �شرائها ب�شورة رئي�شية لغر�س حتقيق اأرباح ق�شرية االأجل من خالل 
اأن�شطة املتاجرة اأو عندما ت�شكل جزءًا من حمفظة اأدوات مالية مدارة ب�شورة جممعة وتت�شمن �شناديق مدارة، يف حالة توافر دليل على وجود منط حديث لتحقيق االأرباح 

ق�شرية االأجل. 

اإ�شافة اإلى املو�شح اأعاله، قد تلجاأ املجموعة عند االعرتاف املبدئي اإلى القيام على نحو غري قابل لالإلغاء بت�شنيف االأ�شل املايل الذي ال ي�شتويف متطلبات القيا�س وفقا للتكلفة 
املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى كاأ�شل مايل مدرج بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر اإذا كان ذلك من �شاأنه اأن ي�شتبعد اأو يحد ب�شورة 

ملحوظة من اأي فروق حما�شبية قد تن�شاأ.

يتم الحقًا قيا�س املوجودات املالية امل�شنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر وفقا للقيمة العادلة، مع االعرتاف باالأرباح واخل�شائر الناجتة من التغري يف 
القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع. يتم االعرتاف بايرادات الفوائد وتوزيعات االأرباح يف بيان الدخل املجمع وفقا ل�شروط العقد، اأو عندما يثبت احلق يف ا�شتالمها. 

عمليات اإعادة الت�سنيف 

ال يتم اإعادة ت�شنيف املوجودات املالية الحقا لالعرتاف املبدئي، با�شتثناء يف الفرتة التي تلي قيام املجموعة بتغيري منوذج االأعمال امل�شئول عن اإدارة املوجودات املالية. 

ربح اأو خ�سارة اليوم الأول 

عندما تختلف القيمة العادلة لالأدوات املالية عند االعرتاف املبدئي عن �شعر املعاملة، تقوم املجموعة باملحا�شبة عن ربح اأو خ�شارة اليوم االأول. عندما يختلف �شعر املعاملة لالأداة 
عن القيمة العادلة عند ا�شتحداث تلك االأداة، وكان احت�شاب القيمة العادلة ي�شتند اإلى اأ�شلوب تقييم يعتمد فقط على املدخالت امللحوظة يف معامالت ال�شوق، تقوم املجموعة 
باإدراج الفرق بني �شعر املعاملة والقيمة العادلة �شمن بيان الدخل املجمع. يف تلك احلاالت التي ت�شتند فيها القيمة العادلة اإلى النماذج التي لها بع�س املدخالت غري امللحوظة، 

يكون الفرق بني �شعر املعاملة والقيمة العادلة موؤجاًل ويدرج فقط �شمن االأرباح اأو اخل�شائر عندما ت�شبح املدخالت ملحوظة اأو عندما يتم اإلغاء االعرتاف بتلك االأداة.

مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية 

يتم فقط اإجراء املقا�شة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع عندما يكون للمجموعة حق ملزم قانونًا مبقا�شة املبالغ املحققة 
وتنوي املجموعة ت�شوية هذه املبالغ على اأ�شا�س ال�شايف اأو حتقيق املوجودات وت�شوية املطلوبات يف اآن واحد.
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2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة( 

2.7 ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تتمة(
2.7.2 املطلوبات املالية 

يتم قيا�س املطلوبات املالية ب�شورة رئي�شية ب�شفتها »مطلوبات مالية غري مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر«، تت�شمن امل�شتحق اإلى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية 
االأخرى، وودائع العمالء، واأوراق مالية متو�شطة االأجل، وبع�س املطلوبات االأخرى. لي�س لدى املجموعة اأي »مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر«. 

يتم الحقًا قيا�س املطلوبات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر كمدرجة بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم احت�شاب 
التكلفة املطفاأة اأخذا يف االعتبار اأي خ�شم اأو عالوة لال�شدار والتكاليف التي تعترب جزءًا اأ�شا�شيًا من معدل الفائدة الفعلي. 

ال�شمانات املالية 
يف �شياق االأعمال املعتاد، متنح املجموعة �شمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وحواالت مقبولة. يتم مبدئيًا االعرتاف بال�شمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة 
بالقيمة العادلة -متثل االأق�شاط امل�شتلمة- حتت بند مطلوبات اأخرى. يتم اإطفاء االأق�شاط امل�شتلمة يف بيان الدخل املجمع حتت بند »�شايف اإيرادات اأتعاب وعموالت« على اأ�شا�س 
اأعلى. ويتم  اأيهما  اأي التزام مايل قد ين�شاأ عنها  اأو قيمة  الق�شط الثابت على مدى عمر ال�شمان. يتم الحقًا قيا�س التزام ال�شمان باملبلغ املعرتف به مبدئيًا ناق�شا االإطفاء 

االعرتاف باأي زيادة يف االلتزام املتعلق بال�شمانات املالية يف البيانات املالية املجمعة. 

2.7.3 الأدوات املالية امل�ستقة والتحوط   
الأدوات املالية امل�ستقة 

تت�شمن امل�شتقات مبادالت اأ�شعار الفائدة وعقود حتويل العمالت االأجنبية االآجلة واخليارات. يتم االعرتاف بهذه االأدوات املالية امل�شتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ اإبرام 
عقد االأداة املالية امل�شتقة ويعاد قيا�شها الحقًا بالقيمة العادلة. تدرج م�شتقات االأدوات املالية ذات القيمة العادلة املوجبة )اأرباح غري حمققة( �شمن املوجودات االأخرى، بينما 
تدرج م�شتقات االأدوات املالية ذات القيمة العادلة ال�شالبة )خ�شائر غري حمققة( �شمن املطلوبات االأخرى يف بيان املركز املايل املجمع. بالن�شبة ملعامالت التحوط التي ال تفي 

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

اإن االأداة امل�شتقة املت�شمنة هي اأداة خمتلطة تت�شمن اأي�شا عقد رئي�شي غري م�شتق يوؤدي اإلى اختالف بع�س التدفقات النقدية الأداة جممعة بطريقة مماثلة للم�شتقات امل�شتقلة. 
توؤدي االأداة امل�شتقة املت�شمنة اإلى تعديل كلي اأو جزئي يف التدفقات النقدية على نحو قد ال يكون مطلوبًا مبوجب العقد ويتم التعديل مقابل معدل فائدة معني، اأو �شعر االأداة املالية 
اأو اأ�شعار ال�شلع اأو اأ�شعار حتويل العمالت االأجنبية اأو موؤ�شرات اأو معدالت االأ�شعار، اأو الت�شنيف االئتماين اأو املوؤ�شر االئتماين، اأو متغريات اأخرى. �شريطة اأنه يف حالة املتغريات 
غري املالية ال تقت�شر هذه التعديالت على اأحد اأطراف العقد. اإن االأداة امل�شتقة املرتبطة باأداة مالية ولكن قابلة للتحويل مبوجب عقد على نحو م�شتقل عن هذه االأداة، اأو لها 

طرف مقابل خمتلف عن تلك االأداة، فال تعترب اأداة م�شتقة مت�شمنة، ولكن اأداة مالية م�شتقلة.  

تقوم املجموعة با�شتخدام االأدوات املالية امل�شتقة الإدارة التعر�س ملخاطر اأ�شعار الفائدة والعمالت االأجنبية. يتم التعامل مع م�شتقات معينة مت�شمنة يف االأدوات املالية االأخرى 
كم�شتقات منف�شلة عندما ال ترتبط اخل�شائ�س االقت�شادية واملخاطر اخلا�شة بها ب�شورة كبرية بتلك املتعلقة بالعقد الرئي�شي وال يكون العقد الرئي�شي مدرجًا بالقيمة العادلة 

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

حما�سبة التحوط 

لغر�س اإدارة خماطر معينة، تقوم املجموعة بتطبيق حما�شبة التحوط للمعامالت التي ت�شتويف معايري معينة. يف بداية عالقة التحوط، تت�شمن �شيا�شة التحوط الر�شمية املوثقة 
للمجموعة حتديد اأداة التحوط، والبند اأو املعاملة التي يتم التحوط لها وطبيعة املخاطر التي يتم التحوط منها واأ�شلوب املجموعة يف تقييم مدى قدرة عالقة التحوط على حتقيق 
متطلبات فاعلية التحوط )مبا يف ذلك حتليل م�شادر فاعلية التحوط وكيفية حتديد معدل التحوط(. تتاأهل عالقة التحوط ملحا�شبة التحوط عندما ت�شتويف كافة متطلبات 

الفاعلية االتية:
• هناك “عالقة اقت�شادية” بني بند التحوط واأداة التحوط

• لي�س ملخاطر االئتمان “تاأثري مهيمن على تغريات القيمة” الناجتة من العالقة االقت�شادية
• تكون ن�شبة التحوط املرتبطة بعالقة التحوط مماثلة لتلك الناجتة من نوعية بند التحوط والذي تقوم املجموعة بالتحوط منه فعليًا وقدر اأداة التحوط التي ت�شتخدمها 

    املجموعة فعليًا للتحوط من بند التحوط. 

توؤخذ اأي اأرباح اأو خ�شائر تن�شاأ عن التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة مبا�شرة اإلى االأرباح اأو اخل�شائر، با�شتثناء اجلزء الفعال من تغطيات التدفقات النقدية 
والتي تدرج �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى ويعاد ت�شنيفها الحقًا اإلى االأرباح اأو اخل�شائر عند ا�شتبعاد اأداة التحوط.

يتم املحا�شبة عن اأدوات التحوط التي ت�شتويف كافة معايري التاأهل ملحا�شبة التحوط وفقا للمو�شح اأدناه: 

حتوط القيمة العادلة 
فيما يتعلق بتحوط القيمة العادلة التي تتوافر فيها �شروط حما�شبة التحوط، فاإن اأي ربح اأو خ�شارة غري حمققة ناجتة من اإعادة قيا�س اأداة التحوط وفقًا للقيمة العادلة يتم 
اإدراجها يف »موجودات اأخرى« اأو »مطلوبات اأخرى« ويف بيان الدخل املجمع. اإن اأي اأرباح اأو خ�شائر من البند الذي يتم التحوط له واملتعلقة باملخاطر املتحوط منها يتم تعديلها 

مقابل القيمة الدفرتية للبند الذي يتم التحوط له وت�شجل يف بيان الدخل املجمع.

تنتهي عالقة التحوط بانتهاء �شالحية اأداة التحوط اأو بيعها اأو اإلغاوؤها اأو ممار�شتها، اأو مل تعد موؤهلة للوفاء مبعايري حما�شبة التحوط.
 

حتوط التدفقات النقدية
عندما يتم ت�شنيف اإحدى االأدوات املالية امل�شتقة على اأنها اأداة التحوط يف التحوط من تنوع التدفقات النقدية اخلا�شة باإحدى املخاطر املتعلقة باأ�شل اأو التزام حمقق اأو معاملة 
متوقعة حمتملة احلدوث ب�شورة كبرية قد توؤثر على الربح اأو اخل�شارة، فاإن اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لالأداة املالية امل�شتقة يتم اإدراجه مبا�شرًة يف االإيرادات 
ال�شاملة االأخرى. ويتم ا�شتبعاد املبلغ املدرج يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى ويدرج يف بيان الدخل املجمع يف نف�س ال�شنة التي توؤثر فيها التدفقات املالية الذي يتم التحوط لها على 
االأرباح اأو اخل�شائر ويف نف�س بند بيان الدخل املماثل للبند الذي يتم التحوط له. يتم اإدراج اأي جزء غري فعال من االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة من القيمة العادلة لالأداة امل�شتقة 

مبا�شرًة يف بيان الدخل املجمع.

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

احلدوث، عند ذلك يتم اإدراج الر�شيد املدرج يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى مبا�شرًة يف بيان الدخل املجمع.

حتوط �شايف اال�شتثمار يف عملية اأجنبية
يتم املحا�شبة عن عمليات حتوط �شايف اال�شتثمارات يف عملية اأجنبية بطريقة مماثلة لتحوط التدفقات النقدية. يتم االعرتاف باالأرباح اأو اخل�شائر الناجتة من اأداة التحوط 
املتعلقة باجلزء الفعال من التحوط �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى بينما يتم االعرتاف باأي اأرباح اأو خ�شائر متعلقة باجلزء غري الفعال يف بيان الدخل املجمع. عند بيع العملية 

االأجنبية، يتم حتويل القيمة املرتاكمة الأي اأرباح اأو خ�شائر م�شجلة �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى اإلى بيان الدخل املجمع.

2.8 اإلغاء العرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية   
يتم اإلغاء االعرتاف باأ�شل مايل )بالكامل اأو جزء منه( عندما:

• تنتهي احلقوق التعاقدية يف ا�شتالم التدفقات النقدية من االأ�شل؛ اأو
• حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من املوجودات، ولكن باملقابل تتحمل التزاما بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري مادي اإلى طرف اآخر مبوجب 

     ترتيب “القب�س والدفع”؛ اأو
• تقوم املجموعة بتحويل احلقوق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من االأ�شل واإما

• اأن حتول املجموعة كافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�شل، اأو
• اأال تقوم املجموعة بتحويل اأو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لالأ�شل ولكنها تفقد ال�شيطرة على االأ�شل.

• عندما يتم تعديل �شروط اأ�شل مايل، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا قد وقع اختالف جوهري يف التدفقات النقدية لالأ�شل املعدل. يف حالة وقوع اختالف جوهري يف 
     التدفقات النقدية، فاإن احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االأ�شل املايل االأ�شلي تعترب منتهية ال�شالحية. ويف هذه احلالة، يتم اإلغاء االعرتاف باالأ�شل املايل 

     االأ�شلي ويتم االعرتاف باأ�شل مايل جديد بالقيمة العادلة. 

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية من اأ�شل ومل تقم بتحويل اأو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا االأ�شل اأو مل تفقد ال�شيطرة على االأ�شل، يتم 
االعرتاف باالأ�شل مبقدار ا�شتمرار املجموعة يف امل�شاركة يف االأ�شل.

عندما تاأخذ امل�شاركة امل�شتمرة �شكل �شمان على االأ�شل املحول، يتم قيا�شها بالقيمة الدفرتية االأ�شلية لالأ�شل اأو احلد االأق�شى ملبلغ املقابل الذي يجب على البنك �شداده اأيهما 
اأقل. 

يتم اإلغاء االعرتاف بالتزام مايل عند االإعفاء من االلتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �شالحية ا�شتحقاقه. عند ا�شتبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�س املقر�س 
ب�شروط خمتلفة ب�شكل كبري، اأو بتعديل �شروط االلتزام املايل احلايل ب�شكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كاإلغاء اعرتاف بااللتزام االأ�شلي واالعرتاف بالتزام 

جديد، ويدرج الفرق يف القيم الدفرتية ذات ال�شلة يف بيان الدخل املجمع. 
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2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة( 

2.9 انخفا�س قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة باالعرتاف بخ�شائر االئتمان املتوقعة للقرو�س وال�شلف والت�شهيالت االئتمانية غري النقدية يف �شورة �شمانات بنكية وخطابات �شمان وحواالت بنكية مقبولة 
والتزامات غري م�شحوبة قابلة وغري قابلة لالإلغاء )ي�شار اليها معًا بــ »الت�شهيالت االئتمانية«( واال�شتثمار يف اأوراق الدين املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من 

خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى، واملوجودات املالية االأخرى املقا�شة بالتكلفة املطفاأة.

اإن االأر�شدة لدى بنك الكويت املركزي وال�شندات ال�شادرة من بنك الكويت املركزي وحكومة دولة الكويت تعترب منخف�شة املخاطر وميكن ا�شرتدادها بالكامل وبالتايل فلم يتم 
قيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة لها. اإن اال�شتثمارات يف اأ�شهم ال تتعر�س خل�شائر االئتمان املتوقعة. 

يتم االعرتاف بانخفا�س قيمة الت�شهيالت االئتمانية مقابل خ�شائر االئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي اأو املخ�ش�شات 
املطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بت�شنيف الت�شهيالت االئتمانية ايهما اأعلى، واحت�شاب املخ�ش�شات املتعلقة بها )»تعليمات بنك الكويت املركزي«(. 

خ�شائر االئتمان املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي
منذ  االئتمانية  التغري يف اجلودة  اإلى  ا�شتنادا  االآتية  الثالث  املراحل  بني  املوجودات  تنتقل  املتوقعة.  االئتمان  لقيا�س خ�شائر  مراحل  مكونة من ثالث  املجموعة طريقة  تطبق 

االعرتاف املبدئي. 

املرحلة 1: خ�شائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهرًا
باأحداث  التي ال ي�شحبها زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي، يتم االعرتاف بجزء من خ�شائر االئتمان املتوقعة املرتبطة  للتعر�س للمخاطر  بالن�شبة 

احتماالت التعرث التي حتدث خالل 12 �شهر التالية. 

املرحلة 2: خ�شائر االئتمان على مدار عمر االأداة – دون اأي انخفا�س ائتماين
بالن�شبة للتعر�س ملخاطر االئتمان التي ي�شاحبها زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي ولكنها لي�شت منخف�شة القيمة االئتمانية، يتم االعرتاف بخ�شائر 

االئتمان املتوقعة على مدى عمر االأداة. 

املرحلة 3: خ�شائر االئتمان على مدار عمر االأداة – مع التعر�س لالنخفا�س االئتماين
املركزي.  الكويت  بنك  لقواعد  وفقا  املحددة  لل�شمانات  التعر�س  مبلغ  خ�شم  بعد  اأي  التعر�س  �شايف  من   % 100 ن�شبة  يكافئ  مببلغ  اخل�شائر  خم�ش�شات  املجموعة  تقي�س 

بالن�شبة خل�شائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر االأداة فهي خ�شائر االئتمان املتوقعة التي تنتج من كافة اأحداث التعرث املحتملة على مدار العمر املتوقع لالأداة املالية. وتعترب
خ�شائر االئتمان املتوقعة على مدار اثني ع�شر �شهرًا جزء من خ�شائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر االأداة والتي تنتج من اأحداث التعرث املحتملة خالل فرتة االثني ع�شر �شهرًا 
بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة. حتت�شب كل من خ�شائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر االأداة وخ�شائر االئتمان املتوقعة على مدار االثني ع�شر �شهرًا اإما على اأ�شا�س فردي اأو 

جممع تبعا لطبيعة املحفظة االأ�شا�شية لالأدوات املالية.

اإلى ت�شنيف  اأدت  12 �شهر من تاريخ انتهاء كافة الظروف التي  1 بعد فرتة  اإلى املرحلة   2 الت�شهيالت االئتمانية من املرحلة  الت�شهيالت االئتمانية لالأفراد، تنتقل  با�شتثناء 
الت�شهيالت االئتمانية �شمن املرحلة 2. اإن انتقال الت�شهيالت االئتمانية من املرحلة 3 اإلى املرحلة 2 اأو املرحلة 1 يخ�شع ملوافقة بنك الكويت املركزي. 

عند تقدير خ�شائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر االأداة لاللتزامات غري امل�شحوبة، تقوم املجموعة بتقدير اجلزء املتوقع من االلتزام الذي �شيتم �شحبه على مدى العمر املتوقع 
وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي. ويف هذه احلالة، يتم احت�شاب خ�شائر االئتمان املتوقعة بناءا على مرحلة الت�شهيالت االئتمانية.  

حتديد مراحل خ�شائر االئتمان املتوقعة
تعترب املجموعة االأداة املالية ذات الت�شنيف اخلارجي »فئة اال�شتثمار« كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة على اأنها ذات خماطر ائتمانية منخف�شة.

يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا 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�شتخدمة لتحديد االزدياد امللحوظ يف خماطر 
االئتمان يف جمموعة من ال�شوابط املطلقة ذات ال�شلة. وتعترب كافة املوجودات املالية التي يتاأخر ال�شداد لها ملدة 30 يومًا انها تعاين من ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان 
منذ االعرتاف املبدئي وتنتقل اإلى املرحلة 2 حتى لو مل ت�شري املعايري االأخرى اإلى االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان. يت�شمن الدليل على الت�شنيف �شمن املرحلة 2 البيانات 

امللحوظة املتعلقة مبا يلي: 

• التدهور اجلوهري يف ت�شنيف خماطر االئتمان للمقرت�س وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي. 
احل�شابات املعاد هيكلتها يف حالة وجود تخفي�س على ا�شل املبلغ او توقيع اتفاقية جتميد االأو�شاع او يف حالة احت�شاب خم�ش�س معني �شمن احل�شاب املعاد هيكلته.   •

الت�شنيف  وتخفي�س  اال�شتثمار«،  »فئة  للت�شهيالت �شمن  بالن�شبة  لدرجتني  االئتماين  الت�شهيل  2 يف حالة تخفي�س ت�شنيف  املرحلة  االئتمانية �شمن  الت�شهيالت  يتم ت�شنيف 
االئتماين لدرجة واحدة بالن�شبة للت�شهيالت �شمن »الفئة غري اال�شتثمارية«. 

حدث تعرث 
تعترب املجموعة االأ�شل املايل متعرثًا وبالتايل اإدراجه �شمن املرحلة 3 )امل�شنفة كمنخف�شة القيمة( عند احت�شاب خ�شائر االئتمان املتوقعة يف احلاالت التالية:

• اأن ي�شجل املقرت�س تاأخر يف ال�شداد الأكرث من 90 يومًا عن اأي التزام ائتماين جوهري اإلى املجموعة؛ اأن تعترب التزامات املقرت�س منخف�شة القيمة ائتمانيًا ا�شتنادا اإلى 
     تقييم نوعي الأغرا�س اإدارة خماطر االئتمان الداخلية و

• من غري املحتمل اأن يقوم املقرت�س بالوفاء بالتزاماته االئتمانية اإلى املجموعة بالكامل دون جلوء املجموعة التخاذ االإجراءات القانونية مثل التحفظ على ال�شمان )يف 
     احلاالت املحتفظ فيها بال�شمانات(؛ 

خارجيًا  امل�شنفة  املحفظة  املجموعة  وتعترب  واحد.  يوم  من  باأكرث  املبلغ  اأ�شل  اأو  الكوبون  �شداد  يف  التاأخر  عند  متعرثة  البنوك  بني  واالأر�شدة  اال�شتثمارات  املجموعة  تعترب 
بت�شنيفات »د« وت�شنيفات اأقل بالن�شبة لـ S&P و Fitch والت�شنيف »ج« واأقل بالن�شبة لت�شنيف موديز متعرثة ال�شداد. 

تراعي املجموعة جمموعة متنوعة من املوؤ�شرات التي قد ت�شري اإلى تدين احتمالية ال�شداد كجزء من التقييم النوعي الذي تقوم باإجرائه حول التعرث من جانب العمالء. ومن بني 
هذه املوؤ�شرات:

• اأن يكون لدى املقرت�س التزامات متاأخرة ال�شداد لدى دائنني اأو موظفني عموميني
• خمالفة االتفاقيات

• وفاة املقرت�س، و
• االإع�شار اأو ا�شهار االإفال�س

واأي ت�شهيل منخف�س القيمة ائتمانيًا اأو غري منتظم قد مت اإعادة هيكلته يعترب اأي�شا كحالة من حاالت التعرث. وفيما يتعلق بالت�شهيالت املعاد هيكلتها ينبغي ا�شتكمال فرتة مهلة 
ال�شداد )اإن وجدت( وا�شتيفاء الدفعات املنتظمة )على اأ�شا�س الوقت احلايل( ملدة �شنة على االأقل اأو وفقًا ملا يتم حتديده من قبل املجموعة مقابل نقل الت�شهيل اإلى املرحلة 2/ 

املرحلة 1.

يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، تقوم املجموعة اأي�شا بتقييم ما اإذا تعر�س االأ�شل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية اإلى انخفا�س القيمة االئتمانية. تعترب املجموعة االأ�شل 
املايل منخف�س القيمة االئتمانية يف حالة وقوع حدث اأو اأكرث يكون له تاأثري �شلبي على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة لالأ�شل املايل اأو يف حالة التاأخر يف ال�شداد ملدة 90 

يومًا عن املواعيد التعاقدية املحددة. الأغرا�س قيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة، يتم ت�شنيف كافة املوجودات املالية منخف�شة القيمة االئتمانية يف املرحلة 3. 

يف حالة عدم وجود ازدياد ملحوظ ملخاطر االئتمان اأو عدم انخفا�س القيمة االئتمانية املتعلقة باأ�شل مايل اأو جمموعة موجودات مالية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة منذ 
االعرتاف املبدئي، يتم ت�شنيف هذه املوجودات �شمن املرحلة 1.

قيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة
خ�شائر االئتمان املتوقعة هي التقديرات املرجحة باالحتماالت خل�شائر االئتمان وتقا�س بالقيمة احلالية لكافة اأوجه العجز النقدي. ميثل العجز النقدي الفرق بني التدفقات 
اإلى املجموعة طبقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�شتالمها. ت�شتمل العنا�شر الرئي�شية لقيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة الحتماالت التعرث  النقدية امل�شتحقة 

واخل�شائر الناجتة من التعرث واملخاطر يف حالة التعرث.

اإن احتماالت التعرث هي احتمال تعرث امللتزم يف الوفاء بالتزاماته يف امل�شتقبل. تتطلب العملية تقدير احتماالت التعرث على مدى 12 �شهر وعلى مدى عمر االأداة وذلك ح�شب 
تخ�شي�س املرحلة املحدد للملتزم. وينبغي اأن يعك�س عامل احتمالية التعرث طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 تقدير املجموعة جلودة املوجودات امل�شتقبلية. 

يتم حتديد احتمالية التعرث عن ال�شداد على مدار دورة االأ�شل من خالل حملل املخاطر اخلا�س بوكالة �شتاندرد اند بورز ا�شتنادا اإلى الت�شنيفات االئتمانية الداخلية/اخلارجية. 
كما تقوم املجموعة بتحويل هيكل �شروط ال�شداد املرتبطة باحتمالية التعرث عن ال�شداد على مدار دورة االأ�شل اإلى احتمالية التعرث عن ال�شداد على مدار مرحلة زمنية با�شتخدام 
النماذج واالآليات املنا�شبة. ميثل احلد االأدنى الحتمال التعرث 1 % للت�شهيالت االئتمانية التمويلية مرتفعة املخاطر االئتمانية )غري اال�شتثمارية(، ون�شبة 0.75 % للت�شهيالت 
االئتمانية منخف�شة املخاطر االئتمانية )اال�شتثمارية( با�شتثناء الت�شهيالت االئتمانية املمنوحة اإلى احلكومة والبنوك امل�شنفة كا�شتثمارية من خالل وكاالت ت�شنيف ائتماين 

خارجية، باالإ�شافة اإلى معامالت التمويل املتعلقة بالقرو�س اال�شتهالكية وال�شكنية )با�شتثناء بطاقات االئتمان(.
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 

31 دي�شمرب 2020

2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة( 

2.9 انخفا�س قيمة املوجودات املالية )تتمة(
قيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة )تتمة(

اإن املخاطر يف حالة التعرث تتمثل يف تقدير املخاطر املحتمل مواجهتها عند وقوع تعرث يف امل�شتقبل اأخذا يف االعتبار التغريات املتوقعة يف املخاطر بعد تاريخ البيانات املالية 
املجمعة، مبا يف ذلك �شداد اأ�شل املبلغ والربح �شواء يف املواعيد املقررة مبوجب العقد اأو خالف ذلك، واالنخفا�س املتوقع يف الت�شهيالت التي تلتزم بها املجموعة. وفقا ملتطلبات 
بنك الكويت املركزي، تطبق املجموعة معامل حتويل االئتمان بن�شبة 100 % على الت�شهيالت النقدية وغري النقدية امل�شتخدمة. بالن�شبة للت�شهيالت غري امل�شتخدمة، يتم تطبيق 

معامل حتويل االئتمان بناءا على متطلبات بنك الكويت املركزي ب�شاأن معدل الرفع املايل وال�شادرة يف 21 اأكتوبر 2014.

اإن اخل�شائر الناجتة من التعرث هي تقدير اخل�شائر املحتملة يف حالة وقوع تعرث يف ال�شداد يف وقت معني. ويتم احت�شابها يف املعتاد كن�شبة من املخاطر يف حالة التعرث. تقوم 
املجموعة بتقدير عوامل اخل�شائر الناجتة من التعرث بناءا على معدالت اال�شرتداد التاريخية للمطالبات من االأطراف املتعرثة. تاأخذ مناذج اخل�شائر الناجتة من التعرث يف 
اعتبارها هيكل املطالبة وال�شمانات واأولوية املطالبة والقطاع الذي يعمل به الطرف املقابل وتكاليف ا�شرتداد اأي �شمان يعترب جزءًا اأ�شا�شيا من االأ�شل املايل. اأ�شدر بنك الكويت 

املركزي قائمة بالكفاالت املوؤهلة واحلد االأدنى لال�شتقطاعات املطبقة لتحديد اخل�شائر الناجتة من التعرث.

75 % لهذه  و   % 50 التعرث بن�شبة  الت�شهيالت االئتمانية ذات االأولوية والثانوية غري املكفولة ب�شمانات، يتم تطبيق احلد االأدنى من معامل اخل�شائر الناجتة من  اإلى  اإ�شافة 
الت�شهيالت على التوايل.اإن الفرتة الق�شوى التي يتم خاللها حتديد خ�شائر االئتمان متثل الفرتة التعاقدية لالأ�شل املايل مبا يف ذلك بطاقات االئتمان والت�شهيالت الدوارة 
االأخرى ما مل يكن للمجموعة حق قانوين يف ا�شتدعائها يف وقت مبكر. على الرغم من ذلك، وبالن�شبة للموجودات املالية املدرجة �شمن امل�شتوى 2؛ حيث تاأخذ املجموعة يف 
اعتبارها احلد االأدنى ملدة اال�شتحقاق جلميع الت�شهيالت االئتمانية ملدة 7 �شنوات )با�شتثناء التمويل اال�شتهالكي وبطاقات االئتمان وت�شهيالت االإ�شكان ال�شخ�شي التي يقوم 
بتنظيمها بنك الكويت املركزي بناءا على الرواتب( ما مل يكون للت�شهيالت االئتمانية مدة ا�شتحقاق تعاقدية غري قابلة للتمديد، وتكون الدفعة النهائية اقل من %50 من اإجمايل 
قيمة الت�شهيل املمنوح. بالن�شبة للتمويل اال�شتهالكي من جهة وبطاقات االئتمان وت�شهيالت االإ�شكان ال�شخ�شي من جهة اأخرى �شمن املرحلة 2، حتدد املجموعة احلد االأدنى 

ملدة اال�شتحقاق ملدة 5 �شنوات  و 15 �شنة على التوايل.

اال�شتعانة باملعلومات امل�شتقبلية
تقوم املجموعة باإدراج املعلومات امل�شتقبلية يف تقديرها ملدى زيادة املخاطر االئتمانية الأداة ما ب�شورة ملحوظة منذ االعرتاف املبدئي وقيا�شها خل�شائر االئتمان املتوقعة. قامت 
املجموعة باإجراء حتليل تاريخي وقامت بتحديد املتغريات االقت�شادية االأ�شا�شية التي توؤثر على املخاطر االئتمانية واخل�شائر االئتمانية املتوقعة لكل حمفظة يف دولة الكويت اأو يف 
اأي دولة اأخرى يتم منح الت�شهيل فيها. يتم تطبيق التعديالت ذات ال�شلة املرتبطة باالقت�شاد الكلي ال�شتنباط التغريات عن ال�شيناريوهات االقت�شادية. ويعك�س ذلك التوقعات 

املعقولة واملوؤيدة ل�شروط االقت�شاديات الكلية امل�شتقبلية التي ال يتم ا�شتنباطها يف نطاق اأ�شا�س ح�شابات خ�شائر االئتمان املتوقعة.  

عر�س خم�ش�س خ�شائر االئتمان املتوقعة يف بيان املركز املايل املجمع
يتم عر�س خم�ش�شات اخل�شائر املرتبطة بخ�شائر االئتمان املتوقعة كاقتطاع من جممل القيمة الدفرتية للموجودات املالية وذلك بالن�شبة للموجودات املالية املدرجة وفقًا للتكلفة 
املطفاأة. ويف حالة اأدوات الدين املقا�شة وفقا للقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى، يعر�س خم�ش�س خل�شائر االئتمان املتوقعة يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى دون 
اأي تخفي�س يف القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل يف بيان املركز املايل املجمع. ويف حالة بطاقات االئتمان والت�شهيالت الدوارة التي تت�شمن قر�س والتزام غري م�شحوب، تعر�س 
خ�شائر االئتمان املتوقعة مع القر�س. ويتم االعرتاف بخ�شائر االئتمان املتوقع اللتزامات القرو�س وخطابات االعتماد وعقود ال�شمانات املالية �شمن املطلوبات االأخرى. كما تقوم 

املجموعة باالعرتاف مببلغ خ�شائر االئتمان املتوقعة يف بيان الدخل املجمع. 

ال�شطب 
ت�شتمر ال�شيا�شة املحا�شبية للمجموعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 مماثلة لتلك املتبعة وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل 39. يتم �شطب املوجودات املالية كليا اأو جزئيا فقط 
عندما تتوقف املجموعة عن ال�شعي لال�شرتداد. اإذا كان املبلغ الذي �شيتم �شطبه اأكرب من خم�ش�س اخل�شائر املرتاكمة، يتم التعامل مع الفرق اأوال كاإ�شافة اإلى املخ�ش�س ويطبق 

مقابل جممل مبلغ القيمة الدفرتية. ويتم اإ�شافة اأي ا�شرتدادات الحقة �شمن م�شروفات خ�شائر االئتمان املتوقعة. 

يتم �شطب القرو�س وال�شلف وح�شاب املخ�ش�س املرتبط بها يف حالة عدم وجود توقع واقعي ال�شرتدادها يف امل�شتقبل، ومت حتقق كافة ال�شمانات او حتويلها اإلى املجموعة. يف 
حالة ا�شرتداد املبالغ امل�شطوبة يف امل�شتقبل، ي�شجل اال�شرتداد يف بيان الدخل املجمع. 

يتم ت�شجيل ال�شمانات املالية وت�شجيل خ�شائر انخفا�س القيمة بنف�س الطريقة املتبعة لتقييم القرو�س وال�شلف. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ا�شتخدام ح�شاب 
املخ�ش�س ويتم االعرتاف مببلغ خ�شائر انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع. يف حالة زيادة اأو نق�س خ�شائر انخفا�س القيمة املتوقعة يف �شنة الحقة، نتيجة حدث وقع بعد 

االعرتاف بانخفا�س القيمة، يتم زيادة اأو رد خ�شائر انخفا�س القيمة املقدرة املعرتف بها �شابقًا اأو من خالل تعديل ح�شاب املخ�ش�س. 

خم�س�س الت�سهيالت الئتمانية وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي

يجب على املجموعة احت�شاب خم�ش�س خ�شائر االئتمان للت�شهيالت االئتمانية وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بت�شنيف الت�شهيالت االئتمانية وح�شاب املخ�ش�شات. 
ت�شنيف  يتم  �شلفا.  املتفق عليها  املحددات  الت�شهيل  اإذا جتاوز  اأو  التعاقدي،  ال�شداد  تاريخ  املدفوعات يف  ا�شتالم  كمتاأخرة يف حالة عدم  االئتمانية  الت�شهيالت  ت�شنيف  يتم 
الت�شهيل االئتماين كمتاأخر ومنخف�س القيمة يف حالة التاأخر يف �شداد الفائدة/ الربح اأو اأ�شل املبلغ ملدة اأكرث من 90 يومًا وكانت القيمة الدفرتية للت�شهيل اأكرب من قيمته املتوقع 
ا�شرتدادها. اإن القرو�س املتاأخرة ولكن غري منخف�شة القيمة وتلك منخف�شة القيمة يتم ادارتها ومراقبتها كت�شهيالت غري منتظمة ويتم ت�شنيفها بني الفئات االأربع التالية والتي 

يتم اال�شتعانة بها لتحديد املخ�ش�شات. 

كما يتم اإدارة ومراقبة القرو�س املتاأخرة وغري منخف�شة القيمة والقرو�س املتاأخرة ومنخف�شة القيمة كت�شهيالت غري منتظمة ويتم ت�شنيفها بني الفئات االأربع التالية والتي يتم 
اال�شتعانة بها لتحديد املخ�ش�شات.

املخ�س�سات املحددة % اخل�سائ�سالفئة

20%غري منتظم ملدة 91-180 يوم غري منتظمة

50%غري منتظم ملدة 181-365 يومديون م�شكوك يف حت�شيلها 

100%غري منتظم ملدة اأكرث من 365 يوم ديون معدومة 

اإ�شافة اإلى ما تقدم، تقوم املجموعة بت�شنيف العمالء �شمن قائمة املراقبة ا�شتنادا اإلى تعليمات بنك الكويت املركزي. ويجوز اأن تدرج املجموعة ت�شهيل ائتماين يف اأحد الفئات 
ال�شابقة اأعاله بناءًا على اأحكام االإدارة املتعلقة بالو�شع املايل و/او غري املايل للعميل. 

تتطلب تعليمات بنك الكويت املركزي من املجموعة احت�شاب املخ�ش�س العام بن�شبة 1 % للت�شهيالت النقدية املنتظمة، ون�شبة 0.5 % للت�شهيالت النقدية غري املنتظمة بال�شايف 
بعد خ�شم بع�س فئات ال�شمان التي ال تخ�شع ملخ�ش�س معني.  

2.10 انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية
يتم مراجعة املوجودات غري املالية لغر�س حتديد االنخفا�س يف القيمة عندما ت�شري اأحداث اأو تغريات يف الظروف اإلى عدم احتمالية ا�شرتداد القيمة الدفرتية. يتم اإدراج خ�شارة 
االنخفا�س يف القيمة باملبلغ الذي تتجاوز معه القيمة الدفرتية لالأ�شل قيمته املمكن ا�شرتدادها. اإن القيمة املمكن ا�شرتدادها هي القيمة العادلة لالأ�شل ناق�شًا التكاليف الالزمة 

للبيع اأو القيمة اأثناء اال�شتخدام اأيهما اأكرب.

2.11 النقد والنقد املعادل  
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف ال�شندوق واالأر�شدة والودائع لدى البنوك ذات فرتة ا�شتحقاق اأ�شلية ال تتجاوز ثالثني يومًا.

2.12 قرو�س معاد التفاو�س عليها  
يف حالة التعرث يف ال�شداد، قد ت�شعى املجموعة اإلى اإعادة هيكلة القرو�س بداًل من حيازة ال�شمان. قد يت�شمن ذلك مد ترتيبات ال�شداد واالتفاق على �شروط جديدة للقرو�س. 
عند اإعادة التفاو�س حول بنود و�شروط هذه القرو�س، ت�شري بنود و�شروط الرتتيبات التعاقدية اجلديدة يف حتديد ما اإذا كانت هذه القرو�س �شتبقى متاأخرة الدفع. اإذا كانت 
ال�شروط املعاد التفاو�س ب�شاأنها جوهرية، يتم اإلغاء االعرتاف بالقر�س وت�شجيله كت�شهيل جديد وفقًا لل�شروط والبنود املعدلة. وفور اإعادة التفاو�س حول ال�شروط دون اأن يوؤدي 
ذلك اإلى اإلغاء االعرتاف بالقر�س، يتم قيا�س اأي انخفا�س يف القيمة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلي االأ�شلي املحت�شب قبل تعديل ال�شروط. وتراجع االإدارة القرو�س املعاد 

التفاو�س عليها با�شتمرار ل�شمان االلتزام بكافة املعايري واإمكانية الوفاء بدفعات ال�شداد امل�شتقبلية، وت�شنيفها بني املراحل املختلفة.  

2.13 ا�ستثمار يف �سركة زميلة
اإن ال�شركة الزميلة هي ال�شركة التي متار�س عليها املجموعة تاأثريًا جوهريًا. ويتمثل التاأثري اجلوهري يف قدرة املجموعة على امل�شاركة يف القرارات املالية والقرارات املتعلقة 

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

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

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

يتم االعرتاف مبجمل ح�شة املجموعة يف اأرباح اأو خ�شائر ما بعد احليازة من �شركتها الزميلة يف بيان الدخل املجمع كما يتم االعرتاف بح�شتها يف حركات ما بعد احليازة يف 
االإيرادات ال�شاملة االأخرى لل�شركة الزميلة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع. يتم اإدراج ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�شتثمار وال يتم اإطفاوؤها 

اأو اختبارها ب�شورة فردية لغر�س حتديد االنخفا�س يف القيمة. 

يتم اإجراء التعديالت، متى اأمكن، لكي تتوافق ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة مع ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة. اإن الفرق يف تاريخ البيانات املالية لل�شركة الزميلة 
واملجموعة ال يتجاوز �شهر واحد. يتم اإجراء تعديالت لتاأثريات املعامالت اأو االأحداث اجلوهرية التي تقع بني ذلك التاريخ وتاريخ البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 
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2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة( 

2.13 ا�ستثمار يف �سركة زميلة )تتمة(
تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة بتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�شوعي على اأن اال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة قد انخف�شت قيمته. ويف هذه احلالة، حتت�شب 

املجموعة مبلغ خ�شارة انخفا�س القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن ا�شرتداده لل�شركة الزميلة وقيمتها الدفرتية وتعرتف باملبلغ يف بيان الدخل املجمع.

عند فقد التاأثري اجلوهري على ال�شركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�س اأي ا�شتثمار متبقي واالعرتاف به وفقًا لقيمته العادلة. يدرج اأي فرق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة 
عند فقد التاأثري اجلوهري والقيمة العادلة لال�شتثمار املحتفظ به واملتح�شالت من البيع يف بيان الدخل املجمع.  

2.14 املباين واملعدات 
تدرج املباين واملعدات - بخالف االأر�س اململوكة ملك حر - بالتكلفة ناق�شًا اال�شتهالك املرتاكم وخ�شائر انخفا�س القيمة. يتم حتميل اال�شتهالك على جميع املباين واملعدات 

بخالف االأر�س ملك حر مبعدالت حتت�شب ل�شطب تكلفة كل اأ�شل على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر له. 

تدرج االأر�س ملك حر مبدئيًا بالتكلفة. بعد االعرتاف املبدئي، تدرج االأر�س ملك حر وفقًا للمبلغ املعاد تقييمه لها والذي ميثل القيمة العادلة يف تاريخ اإعادة التقييم ا�شتنادًا اإلى 
التقييمات من قبل املقيمني اخلارجيني امل�شتقلني. يدرج الفائ�س اأو العجز الناجت من اإعادة التقييم، كبند منف�شل �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى �شريطة اأال يتجاوز العجز 
مبلغ الفائ�س املعرتف به �شابقًا. يتم االعرتاف بجزء مبلغ العجز الناجت من اإعادة التقييم الذي يتجاوز الفائ�س املعرتف به �شابقًا يف بيان الدخل املجمع. يتم االعرتاف بالزيادة 
يف بيان الدخل املجمع مبقدار رد فائ�س اإعادة التقييم خل�شارة اإعادة التقييم املعرتف بها �شابقًا يف بيان الدخل ال�شامل املجمع. عند اال�شتبعاد، يتم حتويل فائ�س اإعادة التقييم 

املتعلق باالأر�س ملك حر التي مت بيعها اإلى االأرباح املرحلة مبا�شرًة. 

يتم مراجعة القيم التخريدية واالأعمار االإنتاجية وطرق اال�شتهالك، وتعديلها متى كان ذلك مالئما، يف نهاية كل �شنة مالية.  اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات لغر�س 
احت�شاب اال�شتهالك هي كما يلي: 

5 �شنوات الى 40 �شنة  مباين 

3 �شنوات اإلى 5 �شنوات اأثاث وتركيبات 

3 �شنوات اإلى 10 �شنوات اأجهزة وبرامج كمبيوتر

5 �شنوات�شيارات 

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات بتاريخ كل بيان مركز مايل جممع لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�شر على انخفا�س القيمة. واإذا كان هناك اأي موؤ�شر على انخفا�س 
القيمة، فاإنه يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمها املمكن ا�شرتدادها، كما يتم االعرتاف باأي خ�شائر ناجتة عن انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املجمع. ويتم اإدراج اأي اأرباح اأو 

خ�شائر ناجتة من بيع املباين واملعدات بخالف فائ�س اإعادة تقييم االأر�س ملك حر يف بيان الدخل املجمع. 

2.15 موجودات غري ملمو�ضة مت حيازتها يف عملية دمج اأعمال  
متثل املوجودات غري امللمو�شة موجودات غري نقدية حمددة ب�شورة منف�شلة دون وجود مادي ناجت من دمج االأعمال. اإن تكلفة املوجودات غري امللمو�شة التي مت حيازتها يف عملية 

دمج اأعمال متثل القيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة ويتم االعرتاف بها ب�شورة منف�شلة عن ال�شهرة. 

يتم اإدراج املوجودات غري امللمو�شة ذات العمر االإنتاجي املحدد بالتكلفة ناق�س اأي اإطفاء مرتاكم واأي خ�شائر مرتاكمة لالنخفا�س يف القيمة. يتم االعرتاف باالإطفاء على اأ�شا�س 
الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي االقت�شادي لها ويتم تقييمها لغر�س حتديد انخفا�س القيمة يف حالة ما اإذا وجد موؤ�شر على ان املوجودات غري امللمو�شة قد تنخف�س 
قيمتها. ويتم مراجعة فرتة واأ�شلوب االإطفاء للموجودات غري امللمو�شة ذات االأعمار االقت�شادية االإنتاجية املحددة يف كل تاريخ مركز مايل جممع على االأقل. يتم مراعاة التغريات 
يف االأعمار االقت�شادية االإنتاجية املتوقعة اأو النمط املتوقع ال�شتهالك املنافع االقت�شادية امل�شتقبلية املت�شمنة يف االأ�شل لتعديل فرتة اأو اأ�شلوب االإطفاء، ح�شبما هو مالئم، حيث 
يتم اعتبارها تغريات يف التقديرات املحا�شبية. يتم اإدراج م�شروف االإطفاء للموجودات غري امللمو�شة ذات االأعمار املحددة حتت بند »ا�شتهالك واإطفاء« يف بيان الدخل املجمع 

مبا يتفق مع وظيفة االأ�شل غري امللمو�س. 

ال يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�شة ذات االأعمار االإنتاجية غري املحددة ولكن يتم اختبارها لتحديد انخفا�س القيمة �شنويا عن طريق تقدير املبلغ املمكن ا�شرتداده با�شتخدام 
طريقة احت�شاب القيمة اأثناء اال�شتخدام اأو يف حالة وجود موؤ�شر على اأن اال�شل غري امللمو�س قد تنخف�س قيمته �شواء ب�شورة فردية اأو على م�شتوى وحدة اإنتاج النقد. ت�شتخدم 
طريقة احت�شاب القيمة اأثناء اال�شتخدام توقعات التدفقات النقدية على مدى خم�س �شنوات، ما مل يتم تربير مدة اأطول. يتم �شنويا تقييم االأعمار االنتاجية غري املحددة لتحديد 
ما اإذا كان هناك ما يدعم ا�شتمرار ت�شنيفها �شمن املوجودات ذات االأعمار االنتاجية غري املحددة. بخالف ذلك، يتم تقدير التغري يف العمر االنتاجي من غري املحدد اإلى 

املحدد على اأ�شا�س م�شتقبلي. 

يتم قيا�س االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة من اإلغاء االعرتاف باالأ�شل غري امللمو�س بالفرق بني �شايف متح�شالت البيع والقيمة الدفرتية لهذا الأ�شل ويتم االعرتاف به يف بيان الدخل 
املجمع عند اإلغاء االعرتاف باالأ�شل. اإن خ�شائر االنخفا�س يف قيمة االأ�شل غري امللمو�س املعرتف بها يف بيان الدخل املجمع لفرتات �شابقة يتم ردها عند زيادة قيمته املمكن 

ا�شرتدادها. 

2.16 عقار ا�ستثماري 
العقار اال�شتثماري هو عقار يتم االحتفاظ به اإما الكت�شاب اإيرادات تاأجري اأو لرفع قيمته الراأ�شمالية اأو لكال الغر�شني ولكن لي�س للبيع يف �شياق االأعمال الطبيعي. يقا�س العقار 
التكلفة امل�شروفات املتعلقة مبا�شرًة  باأي تغيري فيها يف بيان الدخل املجمع. تت�شمن  اال�شتثماري بالتكلفة عند االعرتاف املبدئي ويقا�س الحقًا بالقيمة العادلة مع االعرتاف 
بحيازة العقار اال�شتثماري. ويتم حتديد القيمة العادلة للعقار اال�شتثماري من قبل مقيمني لديهم موؤهالت مهنية معروفة منا�شبة. يتم االعرتاف باأي ربح اأو خ�شارة ناجتة عن 
بيع العقار اال�شتثماري يف بيان الدخل املجمع. ويف حالة تغري ا�شتخدام العقار املعاد ت�شنيفه كاأر�س ومباين ومعدات، ت�شبح قيمته العادلة يف تاريخ اإعادة الت�شنيف تكلفة العقار 
الأغرا�س املحا�شبة الالحقة. يتم اإدراج العقار اال�شتثماري كجزء من »موجودات اأخرى«. ويتم تقييم العقار اال�شتثماري بوا�شطة طريقة ر�شملة االإيرادات وبالتايل يتم ت�شنيفه 

�شمن امل�شتوى 3 من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة.  

2.17 عقار مت حيازته مقابل ت�سوية دين 
يقوم البنك يف بع�س احلاالت بحيازة عقار مقابل ت�شوية بع�س القرو�س وال�شلف. ويتم ت�شجيل هذا العقار بالقيمة الدفرتية للقرو�س وال�شلف ذات ال�شلة اأو القيمة العادلة 
احلالية ناق�شا التكاليف حتى بيع مثل هذه املوجودات اأيهما اأقل. يتم حتديد القيمة العادلة من قبل خرباء التقييم ممن لديهم اخلربة املهنية املعرتف بها. كما ت�شجل االأرباح 

او اخل�شائر الناجتة من البيع وتغريات اإعادة التقييم يف بيان الدخل املجمع. تدرج تلك العقارات كجزء من »موجودات اأخرى«.  

2.18 مكافاآت نهاية اخلدمة
تتحمل املجموعة م�شئولية �شداد ا�شرتاكات حمددة اإلى الربامج التنظيمية املحلية ومبالغ اإجمالية وفقا لربامج املزايا املحددة اإلى املوظفني عند انتهاء التوظيف، وذلك وفقا 
اإكتوارية با�شتخدام  اإن برنامج املزايا املحددة غري ممول. يتم حتديد القيمة احلالية اللتزام املزايا املحددة �شنويًا من خالل تقييمات  للقوانني ال�شارية يف مكان التوظيف. 
طريقة االئتمان املقدر للوحدة. يت�شمن التقييم االإكتواري و�شع عدة افرتا�شات مثل حتديد معدل اخل�شم وزيادات الرواتب امل�شتقبلية ومعدالت الوفيات. ويتم مراجعة هذه 

االفرتا�شات يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة.

برنامج اال�شرتاكات املحددة
اأي  ب�شداد  تلتزم  وال  املحددة  اال�شرتاكات  لربنامج  االجتماعية طبًقا  التاأمينات  موؤ�ش�شة  اإلى  ا�شرتاكات  ب�شداد  وتلتزم  ثابتة  ا�شرتاكات  ب�شداد  االأجنبية  التابعة  ال�شركة  تقوم 

مدفوعات اأخرى فور دفع هذه اال�شرتاكات التي يتم االعرتاف بها �شمن م�شروفات مزايا املوظفني يف بيان الدخل املجمع عند ا�شتحقاقها. 

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

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

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

من بيع اأ�شل ما اأو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ القيا�س.  

ي�شتند قيا�س القيمة العادلة لالأدوات املالية اإلى االفرتا�س بحدوث معاملة بيع االأ�شل اأو نقل االلتزام يف اإحدى احلاالت التالية: 
• البيع اأو النقل يف ال�شوق الرئي�شي لالأ�شل اأو االلتزام، اأو

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

اأو االلتزام با�شتخدام االفرتا�شات التي من املمكن  اأو ال�شوق االأكرث مالئمة. يتم قيا�س القيمة العادلة لالأ�شل  اإلى ال�شوق الرئي�شي  اأن يكون باإمكان املجموعة الو�شول  يجب 
للم�شاركني يف ال�شوق ا�شتخدامها عند ت�شعري االأ�شل اأو االلتزام، بافرتا�س اأن امل�شاركني يف ال�شوق �شيعملون لتحقيق م�شاحلهم االقت�شادية املثلى.

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

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

تقا�س القيمة العادلة لالأدوات غري املالية ا�شتناًدا اإلى التقييم الذي يجريه مقيمون م�شتقلون.
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2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.20 قيا�س القيمة العادلة )تتمة(
يتم تقييم العقار اال�شتثماري ا�شتنادا اإلى تقييمات يتم اإجراوؤها من قبل مقيمني لديهم موؤهالت مهنية معروفة ذات �شلة وخربة حديثة مبوقع وفئة العقارات اال�شتثمارية التي 

يتم تقييمها. يعك�س التقييم ظروف ال�شوق يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.

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

ت�شنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�س قيمتها العادلة واالإف�شاح عنها يف البيانات املالية املجمعة �شمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة، كما هو مبني اأدناه، ا�شتناًدا 
اإلى اأقل م�شتوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل:

• امل�شتوى 1: اأ�شعار ال�شوق املعلنة )غري املعدلة( يف اأ�شواق ن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة؛ و
• امل�شتوى 2: اأ�شاليب تقييم يكون فيها اأقل م�شتوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة ملحوًظا ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. يتم ا�شتقاء التقييم 
     من معاملة حديثة ب�شروط جتارية بحتة واملقارنة باأدوات مماثلة تتوفر لها اأ�شعار معرو�شة يف ال�شوق والتي تت�شمن م�شاعفات ال�شعر اإلى القيمة الدفرتية وم�شاعفات 

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

     التقييم اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق ومعدالت اخل�شم ومعدل النمو النهائي وخ�شم انعدام ال�شيولة وتقديرات التدفقات النقدية.

بالن�شبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على اأ�شا�س متكرر، حتدد املجموعة ما اإذا كانت التحويالت قد حدثت بني م�شتويات اجلدول الهرمي عن 
طريق اإعادة تقييم الت�شنيف )ا�شتنادًا اإلى اأقل م�شتوى من املدخالت ذي التاأثري اجلوهري على قيا�س القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة بيانات مالية جممعة.

2.21 العرتاف بالإيرادات 
يتم االعرتاف باإيرادات وم�شروفات الفوائد على اأ�شا�س الفائدة الفعلية. عند انخفا�س قيمة االأداة املالية امل�شنفة كقرو�س و�شلف، يتم االعرتاف باإيرادات الفوائد با�شتخدام 
معدل الفائدة امل�شتخدم خل�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�س قيا�س خ�شارة انخفا�س القيمة. يتم االعرتاف باإيرادات وم�شروفات الفوائد جلميع االأدوات املالية التي 
اأو اخل�شائر وا�شتثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة وا�شتثمارات مدرجة بالقيمة  حتمل فائدة مبا يف ذلك تلك امل�شنفة كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح 

العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى �شمن اإيرادات الفوائد يف بيان الدخل املجمع. 

يتم التعامل مع االأتعاب والعموالت التي تعترب جزًءا ال يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي لالأداة املالية كتعديل على معدل الفائدة الفعلي. يتم االعرتاف باالأتعاب والعموالت االأخرى 
على مدى فرتة اخلدمة ويتم االعرتاف باإيرادات توزيعات االأرباح عندما يثبت احلق يف ا�شتالم هذه االأرباح.

2.22 املخ�س�سات
اأو  اأو قانوين  اأن يتطلب ذلك تدفقًا �شادرًا للموارد التي تت�شمن مزايا اقت�شادية لت�شوية التزام حايل  ُت�شجل املخ�ش�شات عندما يكون من املحتمل - نتيجة حلدث �شابق - 

ا�شتداليل، مع اإمكانية اإجراء تقدير موثوق منه ملبلغ االلتزام. كما تعر�س امل�شروفات املتعلقة باأي خم�ش�س يف بيان الدخل املجمع بال�شايف بعد اأي م�شروفات. 

2.23 املنح احلكومية 
ُت�شجل املنح احلكومية عندما يكون هناك تاأكيد معقول باإنه �شيتم ا�شتالم هذه املنح وااللتزام بكافة ال�شروط املتعلقة بها. عندما تتعلق املنحة ببند م�شروفات فيتم االعرتاف بها 
كاإيرادات على اأ�شا�س متماثل على مدى الفرتات التي يتم ت�شجيل امل�شروفات ذات ال�شلة -والتي تنوي تعوي�شها- كم�شروفات، والتي توجد نية للتعوي�س عنها باملقابل، وذلك 

قيد نف�س البند يف بيان الدخل املجمع. 

2.24 ال�سرائب
الدخل  تدرج �شريبة  املجموعة.  فيها  تعمل  التي  الدول  ال�شارية يف  والتعليمات  والنظم  للقوانني  وفقًا  واملقررة  املطبقة  ال�شرائب  اأ�شا�س معدالت  ال�شرائب على  احت�شاب  يتم 
امل�شتحقة على الربح اخلا�شع لل�شريبة )ال�شريبة احلالية( كم�شروف يف الفرتة التي تن�شاأ فيها االأرباح وفقا للوائح املالية املعمول بها يف البلدان املعنية التي تعمل فيها املجموعة. 

يتم االعرتاف بال�شرائب املوؤجلة بناء على الفروق املوؤقتة بني االأوعية ال�شريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية الأغرا�س البيانات املالية املجمعة يف تاريخ البيانات 
املالية املجمعة. ب�شكل عام، يتم االعرتاف مبطلوبات ال�شرائب املوؤجلة جلميع الفروق املوؤقتة اخلا�شعة لل�شريبة. يتم االعرتاف مبوجودات ال�شريبة املوؤجلة جلميع الفروق املوؤقتة 

القابلة لالقتطاع مع ترحيل االإعفاءات ال�شريبية غري امل�شتخدمة واأي خ�شائر �شريبية غري م�شتخدمة. 

يتم االعرتاف مبوجودات ال�شريبة املوؤجلة اإلى احلد الذي يكون من املحتمل معه اأن يتوفر الربح اخلا�شع لل�شريبة والذي �شيكون متاحًا مقابله ا�شتغالل الفروق املوؤقتة القابلة 
لالقتطاع، وترحيل االأر�شدة ال�شريبية غري امل�شتخدمة واخل�شائر ال�شريبية غري امل�شتخدمة، اال عندما ينتج اأ�شل ال�شريبة املوؤجل املتعلق بالفروق املوؤقتة القابلة لالقتطاع عن 

االعرتاف االأويل باأ�شل اأو التزام يف معاملة ال تعترب دمج اأعمال ويف وقت املعاملة، ال توؤثر على الربح املحا�شبي اأو االأرباح اأو اخل�شائر اخلا�شعة لل�شريبة.

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�شريبة املوؤجلة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة وتخفي�شها اإلى احلد الذي ال يحتمل معه توافر امل�شتوى املنا�شب من االأرباح الكافية 
اخلا�شعة لل�شريبة مبا يتيح ا�شتخدام االأ�شل ال�شريبي املوؤجل كليا اأو جزئيا. يتم اإعادة تقييم موجودات ال�شريبة املوؤجلة غري امل�شجلة يف تاريخ كل بيانات مالية جممعة ويتم 

ت�شجيلها اإلى احلد الذي ي�شبح من املحتمل معه اأن ت�شمح االأرباح ال�شريبية امل�شتقبلية باإمكانية ا�شرتداد اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة. 

يتم اإجراء مقا�شة بني املوجودات ال�شريبية املوؤجلة واملطلوبات ال�شريبية املوؤجلة يف حالة وجود حق قانوين يوجب اإجراء املقا�شة ملوجودات ال�شريبة احلالية مقابل مطلوبات 
�شريبة الدخل احلالية وتتعلق ال�شرائب املوؤجلة بنف�س املوؤ�ش�شة اخلا�شعة لل�شريبة ونف�س االإدارة ال�شريبية. يتم قيا�س موجودات ال�شريبة املوؤجلة ومطلوبات ال�شريبة املوؤجلة 

با�شتخدام معدالت ال�شرائب والقوانني ال�شارية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. 

2.25 العمالت الأجنبية
ت�شجل املعامالت بالعمالت االأجنبية وفقًا الأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ حتديد قيمة املعامالت. ويجري حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت االأجنبية القائمة يف 

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

املبدئية.  املعامالت  تواريخ  يف  كما  ال�شرف  اأ�شعار  با�شتخدام  حتويلها  يتم  االأجنبية  العمالت  باإحدى  التاريخية  بالتكلفة  تقا�س  التي  النقدية  غري  واملطلوبات  املوجودات  اإن 
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت االأجنبية املدرجة بالقيمة العادلة اإلى الدينار الكويتي وفقًا الأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ حتديد قيمتها. يف حالة 
املوجودات غري النقدية التي يتم ت�شجيل التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى، يجري اأي�شًا االعرتاف بفروق حتويل العمالت االأجنبية ذات ال�شلة 

مبا�شرة يف االإيرادات ال�شاملة االأخرى اأما بالن�شبة للموجودات غري النقدية االأخرى، فيتم االعرتاف بفروق حتويل العمالت االأجنبية مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.

لتلك  الت�شغيل  نتائج  يتم حتويل  املجمع.  املايل  املركز  بيان  بتاريخ  ال�شائدة  ال�شرف  الأ�شعار  وفقًا  االأجنبية  للعمليات  النقدية  النقدية وغري  واملطلوبات  املوجودات  يتم حتويل 
العمليات مبتو�شط اأ�شعار ال�شرف لل�شنة. ويتم جتميع الفروق الناجتة من التحويل يف بند االإيرادات ال�شاملة االأخرى حتى ا�شتبعاد العملية االأجنبية. عند ا�شتبعاد عملية اأجنبية، 

يتم اإعادة ت�شنيف بند االإيرادات ال�شاملة االأخرى املتعلق بتلك العملية االأجنبية املحددة اإلى االأرباح اأو اخل�شائر.

2.26 عقود التاأجري 
يف بداية العقد، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان العقد ميثل عقد تاأجري. يعترب العقد عقد تاأجري اإذا كان العقد ينقل احلق يف ال�شيطرة على ا�شتخدام االأ�شل املحدد لفرتة 
زمنية لقاء مقابل. ويف حالة حتديد العقد كعقد تاأجري، ت�شجل املجموعة اأ�شل حق التاأجري الذي ميثل احلق يف ا�شتخدام االأ�شل ذي ال�شلة، والتزام التاأجري ل�شداد املدفوعات 

يف تاريخ بدء عقد التاأجري. 

لدى املجموعة عقود تاأجري لعدة عقارات وماكينات لل�شراف االآيل. ويتم التفاو�س حول �شروط عقود التاأجري على اأ�شا�س فردي، كما تت�شمن جمموعة وا�شعة من ال�شروط والبنود 
املختلفة. وال يجوز ا�شتخدام املوجودات املوؤجرة ك�شمان الأغرا�س القرو�س. قامت املجموعة كم�شتاأجر بتطبيق ال�شيا�شة املحا�شبية التالية فيما يتعلق بعقود التاأجري اخلا�شة بها: 

موجودات حق اال�شتخدام 
ت�شجل املجموعة موجودات حق اال�شتخدام يف تاريخ بداية عقد التاأجري )اأي تاريخ توافر االأ�شل االأ�شا�شي لال�شتخدام(. يتم قيا�س موجودات حق اال�شتخدام بالتكلفة ناق�شا 
امل�شجل،  التاأجري  مبلغ مطلوبات  اال�شتخدام  تكلفة موجودات حق  تت�شمن  التاأجري.  قيا�س مطلوبات  اإعادة  لقاء  تعديلها  ويتم  القيمة،  انخفا�س  وخ�شائر  املرتاكم  اال�شتهالك 
والتكاليف املبدئية املبا�شرة املتكبدة، ومدفوعات التاأجري املوؤداة يف اأو قبل تاريخ البدء ناق�شا اأي حوافز تاأجري م�شتلمة. يتم ا�شتهالك موجودات حق اال�شتخدام على اأ�شا�س 

الق�شط الثابت على مدى مدة عقد التاأجري. كما تتعر�س موجودات حق اال�شتخدام لالنخفا�س يف القيمة.

مطلوبات التاأجري 
يف تاريخ بدء عقد التاأجري، ت�شجل املجموعة مطلوبات التاأجري املقا�شة بالقيمة احلالية ملدفوعات التاأجري التي يتعني �شدادها على مدى مدة عقد التاأجري. بعد تاريخ البدء، يتم 
زيادة مبلغ مطلوبات التاأجري بحيث يعك�س تراكم الفائدة ويتم تخفي�شه مقابل مدفوعات التاأجري املوؤداة. اإ�شافة اإلى ذلك، يعاد قيا�س القيمة الدفرتية ملطلوبات التاأجري يف حالة 
اإجراء اأي تعديل اأو تغيري يف مدة عقد التاأجري، اأو تغيري يف مدفوعات التاأجري اأو تغيري يف تقييم خيار �شراء االأ�شل االأ�شا�شي. ولغر�س احت�شاب القيمة احلالية ملدفوعات التاأجري، 

ت�شتخدم املجموعة معدل االقرتا�س املتزايد يف تاريخ بداءة عقد التاأجري نظرًا لعدم اإمكانية حتديد �شعر الفائدة يف عقد التاأجري ب�شهولة. 

تعر�س املجموعة موجودات حق اال�شتخدام حتت بند »ممتلكات ومعدات«، ومطلوبات التاأجري حتت بند »مطلوبات اأخرى« يف بيان املركز املايل املجمع. 

2.27 املوجودات واملطلوبات املحتملة
ال يتم اإدراج املوجودات املحتملة �شمن البيانات املالية املجمعة بل يتم االإف�شاح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع االقت�شادية حمتماًل.

ال يتم اإدراج املطلوبات املحتملة �شمن البيانات املالية املجمعة بل يتم االإف�شاح عنها ما مل يكن التدفق ال�شادر للموارد املت�شمنة ملنافع اقت�شادية م�شتبعدًا.
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2. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

2.28 املوجودات ب�سفة الأمانة
اإن املوجودات املحتفظ بها ب�شفة اأمانة اأو وكالة ال تعامل كموجودات للمجموعة وبالتايل ال تدرج �شمن بيان املركز املايل املجمع.

2.29 ا�ستخدام الأحكام والتقديرات
ت�شتند املجموعة يف التقديرات واالأحكام اخلا�شة بها اإلى املوؤ�شرات املتاحة عند اإعداد البيانات املالية املجمعة. ولكن الظروف واالأحكام احلالية حول التطورات امل�شتقبلية قد 
تتغري نتيجة للتغريات اأو الظروف املتعلقة بال�شوق التي تقع خارج نطاق �شيطرة املجموعة. اإن االأ�شا�س املتبع من قبل االإدارة لتحديد القيمة الدفرتية لبع�س فئات املوجودات 

واملخاطر املرتبطة بها مت مناق�شته اأدناه:

الأحكام

ت�شنيف املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتحديد ت�شنيف املوجودات املالية ا�شتنادا اإلى تقييم منوذج االأعمال الذي يتم االحتفاظ باملوجودات من خالله وتقييم ما اإذا كانت ال�شروط التعاقدية لالأ�شل 

املايل تتمثل يف مدفوعات الأ�شل املبلغ والفائدة فقط على اأ�شل املبلغ القائم. 

ي�شتلزم حتديد فيما اإذا كانت �شوق االأداة املالية امل�شعرة ن�شطة اأم ال اإ�شدار اأحكام وذلك ا�شتنادا اإلى تقييم �شروط احلجم/ظروف ال�شوق وتوفر االأ�شعار اجلاهزة واملنتظمة. 

التقديرات

فيما يلي االفرتا�شات الرئي�شية املتعلقة بامل�شتقبل وامل�شادر الرئي�شية االأخرى للتقديرات يف تاريخ البيانات املالية املجمعة والتي تنطوي على خماطرة جوهرية باأن تت�شبب يف 
تعديل مادي على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات:

قيا�س القيمة العادلة 
يف حالة عدم اإمكانية قيا�س القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية امل�شجلة يف بيان املركز املايل املجمع بناء على االأ�شعار املعلنة يف اأ�شواق ن�شطة، يتم قيا�س قيمتها 
العادلة با�شتخدام اأ�شاليب تقييم تت�شمن منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. توؤخذ مدخالت هذه النماذج من اأ�شواق ملحوظة اإن، اأمكن اإال اأنه يف حالة عدم اإمكانية ذلك، 
يتطلب تقدير القيمة العادلة م�شتوى معني من االأحكام التي تت�شمن اعتبارات املدخالت مثل خماطر ال�شيولة وخماطر االئتمان والتقلبات. كما اأن اأي تغيريات يف هذه التقديرات 
اأو ا�شتخدام تقديرات خمتلفة ولكنها معقولة بدرجة م�شاوية قد يكون لها تاأثري على القيمة الدفرتية لها. يجب اال�شتناد اإلى اأحكام جوهرية من قبل االإدارة عند تقدير القيمة 

العادلة للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة نتيجة دمج االأعمال مبا يف ذلك املوجودات غري امللمو�شة واملطلوبات املحتملة. 

انخفا�س قيمة االأدوات املالية
يتطلب قيا�س خ�شائر انخفا�س القيمة لكافة فئات املوجودات املالية اإ�شدار االأحكام وخ�شو�شًا تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�شتقبلية وقيم ال�شمانات عند حتديد 
خ�شائر انخفا�س القيمة وتقييم االزدياد امللحوظ يف خ�شائر االئتمان. يتم حتديد هذه التقديرات عن طريق عدة عوامل وميكن اأن توؤدي التغيريات فيها اإلى م�شتويات خمتلفة 

من املخ�ش�شات.

اعتمدت ح�شابات خ�شائر االئتمان املتوقعة لدى املجموعة على مدخالت مناذج معقدة وعدد من االفرتا�شات االأ�شا�شية حول اختيار املدخالت املتغرية والعالقة بينها. وت�شتمل 
عنا�شر مناذج خ�شائر االئتمان املتوقعة التي تعترب كاأحكام وتقديرات حما�شبية جوهرية على ما يلي:

• منوذج الت�شنيف االئتماين الداخلي للمجموعة والذي يوزع احتماالت التعرث يف ال�شداد على درجات الت�شنيف الفردية
• معايري املجموعة فيما يتعلق بتقييم االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان بحيث ينبغي قيا�س خم�ش�شات املوجودات املالية على اأ�شا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة على مدار 

     عمر االأداة والتقييم النوعي للمخاطر.
• ت�شنيف املوجودات املالية عند تقييم خ�شائر االئتمان املتوقعة ب�شورة جممعة.

• تطوير مناذج خ�شائر االئتمان املتوقعة مبا يف ذلك ال�شيغ املختلفة واختيار املدخالت
• حتديد العالقات بني ال�شيناريوهات املرتبطة باالقت�شاد الكلي واملدخالت االقت�شادية وتاأثريها على احتمالية التعرث يف ال�شداد واحت�شاب ن�شبة اخل�شارة عند التعرث 

     واالنك�شاف للمخاطر عند التعرث
• حتديد ال�شيناريوهات امل�شتقبلية املتعلقة باالقت�شاد الكلي وترجيح االحتماالت ال�شتقاء املدخالت االقت�شادية الالزمة لنماذج خ�شائر االئتمان املتوقعة

لدى املجموعة �شيا�شة تن�س على املراجعة املنتظمة للنماذج يف �شياق اخلربة باخل�شائر الفعلية وتعديلها عند ال�شرورة.

تقوم املجموعة بتقدير خ�شائر االئتمان املتوقعة لكافة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى با�شتثناء اأدوات حقوق 
امللكية. يت�شمن حتديد خ�شائر االئتمان املتوقعة ا�شتخدام جوهري للبيانات اخلارجية والداخلية واالفرتا�شات. راجع االإي�شاح 2.8 انخفا�س قيمة املوجودات املالية لالطالع 

على مزيد من املعلومات.

انخفا�س قيمة املوجودات غري امللمو�شة
تقوم املجموعة بتقدير ما اإذا قد تعر�شت املوجودات غري امللمو�شة ذات االأعمار االنتاجية غري املحددة النخفا�س القيمة على اأ�شا�س �شنوي على االأقل. ويتطلب ذلك تقدير القيمة 
ا التكاليف حتى البيع لوحدات اإنتاج النقد التي مت توزيع املوجودات غري امللمو�شة ذات االأعمار االنتاجية غري املحددة عليها. اإن تقدير  اأثناء اال�شتخدام اأو القيمة العادلة ناق�شً
القيمة اثناء اال�شتخدام يتطلب من املجموعة تقدير التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة من وحدة انتاج النقد وكذلك اختيار معدل خ�شم منا�شب الحت�شاب القيمة احلالية 

لتلك التدفقات النقدية. 

3. تاأثري فريو�س كوفيد-19

اإلى توقف االأعمال  اأدى  2020 قد  العاملية خالل �شهر مار�س  اإعالنه كوباء من قبل منظمة ال�شحة  19( والذي مت  اإن االنت�شار الذي طراأ موؤخرًا لفريو�س كورونا )كوفيد - 
واالأن�شطة االقت�شادية على م�شتوى العامل. كما اأعلنت كافة املوؤ�ش�شات املالية والنقدية يف املناطق اجلغرافية التي تعمل بها املجموعة - مبا يف ذلك دولة الكويت - عددًا من 

اإجراءات الدعم ملواجهة التاأثريات العك�شية املحتملة لفريو�س كوفيد - 19. 

اإجراءات الدعم ملواجهة جائحة كوفيد - 19
ملواجهة هذه االأزمة، قام بنك الكويت املركزي بتنفيذ العديد من االإجراءات التي تهدف اإلى تعزيز قدرة القطاعات امل�شرفية على القيام بدور حيوي يف االقت�شاد وت�شمل هذه 
االإجراءات، على �شبيل املثال ال احل�شر، زيادة القدرة على االإقرا�س وتعزيز قدرات البنوك التمويلية، مع توجيهها اإلى اإقرا�س القطاعات االقت�شادية املنتجة وتوفري ال�شيولة 

للعمالء املت�شررين. 
 

وفيما يلي بع�س هذه االإجراءات الهامة:
• تخفي�س ن�شبة تغطية ال�شيولة من 100 % اإلى 80 % .

• تخفي�س ن�شبة �شايف التمويل امل�شتقر من 100 % اإلى 80 %.
• تخفي�س ن�شبة ال�شيولة الرقابية من 18 % اإلى 15 %.

• رفع احلد االأق�شى للفجوة الرتاكمية ال�شالبة املتعلقة بال�شيولة.
• االإفراج عن امل�شدة الراأ�شمالية التحوطية بن�شبة 2.5 % من املوجودات املرجحة باملخاطر يف �شورة ال�شريحة 1 من حقوق ملكية امل�شاهمني.  

• تخفي�س اأوزان املخاطر فيما يخ�س االإقرا�س للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من 75 % اإلى 25 % ليتم تطبيقها يف احت�شاب املوجودات املرجحة باملخاطر.
• رفع احلد االأق�شى للتمويل امل�شموح به للودائع )ن�شبة القرو�س اإلى الودائع( من ن�شبة 90 % اإلى 100 %.

• زيادة حدود ن�شبة حجم القرو�س اإلى القيمة يف حالة القرو�س املمنوحة لالأفراد الأغرا�س �شراء و/اأو تطوير العقارات.
• قيام البنوك بتقدمي القرو�س مبعدالت فائدة مي�شرة اإلى امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وال�شركات االأخرى املتاأثرة بجائحة فريو�س كوفيد - 19

    )برنامج خطوط االئتمان العاجلة(.

وجاء  اأعاله.  بالتف�شيل  املبينة  املال  وراأ�س  ال�شيولة  متطلبات  ن�شب  تخفيف  اإلى  باالإ�شافة  الفائدة  اأ�شعار  بتخفي�س  اأي�شًا  املركزي  الكويت  بنك  قام   ،2020 مار�س  �شهر  يف   
االنخفا�س يف معدالت ال�شيا�شات املعيارية اأكرب من مقا�شة االرتفاع يف هوام�س االئتمان وبالتايل �شاعد ذلك يف التخفيف من تكلفة االأموال ولكنه اأدى اإلى �شغوط على هوام�س 
الوقت. ك�شيا�شة خا�شة باملجموعة، حتتفظ املجموعة باحتياطيات �شيولة جيدة وحمفظة كبرية من املوجودات  االإقرا�س. واحتفظت املجموعة مبركز �شيولة جيد على مدار 
ال�شائلة عالية ال�شيولة والتي ميكنها بيع اأجزاء منها باأقل تاأثري على االأ�شعار اإن ا�شتدعت احلاجة ذلك االأمر. وتوا�شل املجموعة تقييم مراكز ال�شيولة والتمويل لديها، مبا يف ذلك 

عملياتها االأجنبية عن طريق املراقبة عن كثب لتدفقاتها النقدية وتوقعاتها وتعزيز احتياطي ال�شيولة من خالل حيازة موجودات �شائلة عالية اجلودة.

اإ�شافة اإلى ذلك، وخالل الفرتة، تلقت املجموعة من احلكومة دعمًا مل�شروفات املوظفني يف بع�س نطاقات االخت�شا�س التي تعمل بها املجموعة وقد مت اإدراجه �شمن »تكلفة 
املوظفني« يف بيان الدخل املجمع.

ومن جانبها، اأعلنت البنوك الكويتية عن تاأجيل حت�شيل اأق�شاط القرو�س اال�شتهالكية والقرو�س املق�شطة االأخرى وبطاقات االئتمان لكافة العمالء لفرتة �شتة اأ�شهر اعتبارًا 
من �شهر اأبريل 2020 دون حتميل اأي فوائد اأرباح نتيجًة لهذا التاأجيل. ويعترب تاأجيل االأق�شاط مبثابة دعم �شيولة ق�شري االأجل ملعاجلة م�شكالت التدفقات النقدية املحتملة لدى 
املقرت�شني. ويحتفظ العمالء بخيار عدم امل�شاركة يف هذا الربنامج. واأدى تاأجيل �شداد االأق�شاط اإلى تكبد املجموعة خل�شائر مببلغ 13,576 األف دينار كويتي نتيجة ما طراأ من 
تعديل على التدفقات النقدية التعاقدية. مت حتميل اخل�شائر اخلا�شة مب�شاهمي البنك على االأرباح املرحلة طبقًا ل�شيا�شة املجموعة كما هو مبني باالإي�شاح 2.1 )ب(. كما مت 

عر�س برنامج تاأجيل مماثل على القرو�س وت�شهيالت التمويل املقدمة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة.  
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تقديرات خ�شائر االئتمان املتوقعة 
عند تقدير متطلبات خ�شائر االئتمان املتوقعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020، و�شعت املجموعة يف اعتبارها التاأثري املحتمل حلاالت عدم اليقني التي ت�شببت فيها جائحة 

كوفيد - 19، واإجراءات الدعم واالإعفاء االقت�شادية املتخذة من قبل احلكومات والبنوك املركزية.

االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان
 قامت املجموعة مبراعاة اجلوانب التالية لتقييم ما اإذا كان هناك ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان اأو ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على انخفا�س القيمة يف �شوء اأزمة 

فريو�س كوفيد - 19.
• مت التمييز ما بني ال�شعوبات املالية املوؤقتة للمقرت�شني والتاأثريات طويلة االأجل اأو تلك امل�شتدامة.

• لن يوؤدي تاأجيل االأق�شاط اأو مدفوعات الفوائد للقرو�س والت�شهيالت التمويلية ب�شكٍل تلقائي اإلى ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمـــان.
• من املرجح اأن يكون هناك ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان بالن�شبة لبع�س �شرائح قرو�س العمالء من االأفراد نتيجًة خل�شارة الوظائف وتخفي�س االأجور.

• �شيتم تقييم االنك�شافات اجلوهرية لل�شركات ب�شكٍل منفرد لتحديد االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان حاملا تتوفر بيانات موثوق بها.

لقد �شاعد التقييم اعاله البنك عن طريق اإبراز اإ�شارات التحذيرات املبكرة لبع�س احل�شابات مما اأدى بالتبعية اإلى تخفي�س الت�شنيف املرحلي.

عوامل االقت�شاد الكلي
اأخذت املجموعة يف اعتبارها تاأثريات التقلب الذي تعر�شت له عوامل االقت�شاد الكلي يف ال�شيناريوهات امل�شتخدمة لتحديد خ�شائر االئتمان املتوقعة. وعلى وجه اخل�شو�س ويف 
�شوء حالة انعدام اليقني امل�شتمرة والتاأثري الناجت عن اأزمة كوفيد - 19 وبالنظر اإلى اأن الو�شع يتفاقم بوترية �شريعة، قامت املجموعة مبراجعة بع�س االفرتا�شات التي تعك�س 
منظور م�شتقبلي معقول لعوامل االقت�شاد الكلي. وتقوم املجموعة بتطبيق ترجيحات االحتماالت املنا�شبة لثالثة من ال�شيناريوهات الثالثة )االأ�شا�شي، املعتدل، احلاد(. عند 
تطوير التوقعات املعدلة حول عوامل االقت�شاد الكلي يف جميع ال�شيناريوهات الثالثة، ا�شتخدمت املجموعة طريقة متحفظة الى حد كبري مقارنة بال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 
2019. وقد اأدى تطبيق توقعات و�شيناريوهات عوامل االقت�شاد الكلي املحدثة اإلى ازدياد مبلغ متطلبات خ�شائر االئتمان املتوقعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.                                                                     

على الرغم مما �شبق، فما زالت متطلبات خ�شائر االئتمان املتوقعة للت�شهيالت االئتمانية املقدرة كما يف 31 دي�شمرب 2020 اأقل من املخ�ش�شات املطلوبة وفقًا لتعليمات بنك 
الكويت املركزي. ووفقًا لل�شيا�شة املحا�شبية للمجموعة، يتم االعتداد باملبلغ االأعلى - وهو املخ�ش�س املطلوب التزامًا بتعليمات بنك الكويت املركزي  - كمتطلبات ملخ�ش�س 

خ�شائر االئتمان اخلا�شة بالت�شهيالت االئتمانية.

تاأثريات اأخرى
و�شعت املجموعة يف اعتبارها التاأثري املحتمل للتقلب االقت�شادي احلايل عند حتديد املبالغ املدرجة للموجودات املالية وغري املالية لدى املجموعة، والتي متثل اأف�شل تقدير 
البيئة  تاأثري  اإن تقييم  االأ�شواق.  القيم الدفرتية للموجودات ح�شا�شة الأي تقلبات يف  االأ�شواق متقلبة وتظل  بناًء على املعلومات املتاحة. على الرغم من ذلك، ال تزال  لالإدارة 

االقت�شادية غري املوؤكدة بدرجة كبرية يعتمد على التقديرات واالأحكام، و�شت�شتمر املجموعة يف اإعادة تقييم مركزها والتاأثري ذي ال�شلة ب�شكٍل منتظم.

4. معلومات القطاعات

تنتظم املجموعة يف قطاعات ت�شرتك يف اأن�شطة اأعمال تنتج اإيرادات وتتكبد م�شروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات ب�شورة منتظمة من قبل م�شئول اتخاذ القرارات الت�شغيلية 
لتخ�شي�س املوارد وتقييم االأداء. وقد قامت االإدارة الأغرا�س اإعداد التقارير حول قطاعات االأعمال بتجميع العمليات اإلى قطاعات الت�شغيل التالية:

 

وت�شمل جمموعة كاملة من ت�شهيالت االئتمان والودائع واخلدمات امل�شرفية املتعلقة بها واملقدمة اإلى عمالئها من االأعمال امل�شرفية التجارية 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات.

القرو�س وبطاقات االئتمان االأعمال امل�شرفية اخلا�شة ولالأفراد تت�شمن  والتي  العمالء  اإلى  املقدمة  املنتجات واخلدمات  وت�شمل جمموعة كاملة من 
واإدارة الرثوات واإدارة املوجودات.

وت�شمل خدمات اخلزينة املقدمة اإلى العمالء واأن�شطة اإدارة املوازنات مبا يف ذلك اأن�شطة ال�شوق النقدي وامل�شتقات اخلزينة واال�شتثمارات
واال�شتثمار اخلا�س واإدارة املوجودات والتاأثري املتبقي لت�شعري حتويل االأموال فيما بني القطاعات.

2020
الأعمال امل�سرفية 

التجارية 

)األف دينار كويتي(  

الأعمال امل�سرفية  
اخلا�سة والأفراد

)األف دينار كويتي(  

اخلزينة
وال�ستثمارات

)األف دينار كويتي( 

املجموع

)األف دينار كويتي( 

50,56443,02811,859105,451�سايف اإيرادات الفوائد  

69,02652,86819,570141,464اإيرادات الت�سغيل

(30,005)22,85317,045(69,903)نتائج القطاع 

(33,022)م�سروف غري موزع 

(63,027)خ�سارة ال�سنة 

2,568,545744,5331,431,2884,744,366موجودات القطاع 

108,373موجودات غري موزعة 

4,852,739اإجمايل املوجودات 

1,291,2052,126,839741,1594,159,203مطلوبات  القطاعات 

102,553مطلوبات غري موزعة 

4,261,756اإجمايل املطلوبات 

2019
االأعمال امل�شرفية 

التجارية 
(األف دينار كويتي( 

االأعمال امل�شرفية 
اخلا�شة واالأفراد 

(األف دينار كويتي(

اخلزينة
واال�شتثمارات

(األف دينار كويتي(
املجموع

(األف دينار كويتي(

71,78945,09110,751127,631�شايف اإيرادات فوائد 

94,61157,67820,215172,504اإيرادات ت�شغيل

20,78727,61617,76566,168نتائج القطاعات

(32,328(م�شروفات غري موزع 

ربح ال�شنة قبل ال�شرائب ومكافاأة اأع�شاء
33,840جمل�س االإدارة

2,660,547704,6801,401,2874,766,514موجودات القطاع 

116,581موجودات غري موزعة 

4,883,095اجمايل املوجودات 

1,152,6391,924,5461,012,5184,089,703مطلوبات القطاعات 

102,431مطلوبات غري موزعة 

4,192,134اإجمايل املطلوبات 
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4. معلومات القطاعات  )تتمة( 

املعلومات اجلغرافية

يبني اجلدول التايل اإيرادات الت�شغيل وموجودات القطاعات للمجموعة من العمليات الدولية:

   2020
األف دينار كويتي

   2019
األف دينار كويتي

55,68148,433اإيرادات الت�شغيل

1,427,6881,245,425موجودات القطاع

5. اإدارة املخاطر

مقدمة 

ترتبط املخاطر باأن�شطة املجموعة لكن ُتدار عن طريق عملية التحديد والقيا�س واملراقبة امل�شتمرة للمخاطر وو�شع حدود املخاطر وال�شوابط االأخرى. اإن هذه الطريقة يف اإدارة 
املخاطر ذات اأهمية كبرية ال�شتمرار املجموعة يف حتقيق االأرباح. ويتحمل كل فرد يف املجموعة م�شئولية التعر�س للمخاطر يف اإطار م�شئولياته اأو م�شئولياتها. قامت املجموعة 
بتطوير اأطر �شاملة الإدارة كافة املخاطر املادية. وتت�شمن هذه االأطر حتديد وقيا�س ومراقبة كافة املخاطر املادية يف جميع اأنحاء املجموعة. تكمن اإدارة املخاطر يف عملية اتخاذ 

القرارات وذلك فيما يتعلق بجميع اأنواع املخاطر بحيث تتمكن املجموعة من اإدارة املخاطر املقدرة �شمن م�شتويات مقبولة. 

اإلى احلدود املو�شوعة من قبل املجموعة. تعك�س هذه احلدود ا�شرتاتيجية العمل ومناخ ال�شوق الذي تعمل فيه  تتم مراقبة املخاطر وال�شيطرة عليها ب�شورة رئي�شية ا�شتنادًا 
املجموعة باالإ�شافة اإلى م�شتوى املخاطر الذي ت�شتطيع املجموعة اأن تقبله، مبا يف ذلك الرتكيز على قطاعات اأعمال وجغرافية خمتارة. باالإ�شافة اإلى ذلك، تراقب املجموعة 

وتقي�س القدرة ال�شاملة على حتمل املخاطر فيما يتعلق باإجمايل التعر�س للمخاطر عرب كافة اأنواع املخاطر واالأن�شطة.

تخ�شع عمليات الفروع وال�شركة التابعة االأجنبية اأي�شًا ملتطلبات رقابية يف نطاقات االخت�شا�س التي تعمل فيها. تن�س هذه القوانني اأي�شا على م�شتويات كفاية راأ�س املال لدى 
الفروع اأو ال�شركة التابعة والتي يجب اأن حتافظ عليها باالإ�شافة اإلى تعليمات رقابية اأخرى للحد من خماطر العجز والتعرث يف تلبية املطلوبات غري املتوقعة التي ميكن اأن تن�شاأ.

يتم تقييم قائمة املخاطر قبل اإبرام معامالت التحوط التي يتم اعتمادها من قبل امل�شتوى االإداري املخت�س داخل املجموعة. 

خالل ال�شنة، كان لالإجراءات التي مت اتخاذها الحتواء جائحة كوفيد - 19 تاأثري ملحوظ على الن�شاط االقت�شادي واأدت اإلى ا�شطرابات يف العمليات التجارية للبنك وعمالئه 
واالقت�شادات التي يعمل بها البنك. ومتا�شيا مع اإطار عمل اإدارة املخاطر لدى البنك، تعمل االإدارة على تقييم تاأثري اجلائحة على املخاطر املختلفة لدى البنك مثل خماطر 

االئتمان وخماطر ال�شوق وخماطر الت�شغيل كما تطبق اإجراءات الحتواء تاأثريها. راجع االإي�شاح 3 لالطالع على تاأثري فريو�س كوفيد - 19 ملزيد من املعلومات.

وفيما يلي و�شف م�شتويات املخاطر املقبولة لدى املجموعة باالإ�شافة اإلى املخاطر املحددة واملنهجية املتبعة الإدارة تلك املخاطر: 

5.1 خماطر الئتمان
اإن االأدوات املالية املعر�شة لهذه  اأداة مالية يف الوفاء بالتزامه ويت�شبب بذلك يف تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية.  اأطراف  اأحد  اإخفاق  تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر 

املخاطر واالأهداف وال�شيا�شات واالإجراءات اخلا�شة باإدارة وقيا�س هذه املخاطر مو�شحة يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي. 

اإن احلد االأق�شى للتعر�س ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل املجمع يتمثل يف القيمة الدفرتية لكل اأ�شل مايل يف بيان املركز املايل املجمع. 

تن�شاأ تركزات خماطر االئتمان يف حالة تواجد اأطراف مقابلة تقوم بتنفيذ اأن�شطة جتارية مماثلة اأو اأن�شطة يف نف�س القطاع اجلغرايف اأو حني تكون لهم خ�شائ�س اقت�شادية 
ا التعر�س ملخاطر  مماثلة مما يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتاأثر ب�شورة مماثلة بالتغريات يف الظروف االقت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو غريها. ي�شمل ذلك اأي�شً
االئتمان بالن�شبة ملقرت�س فردي اأو جمموعة من املقرت�شني. اإن تركز خماطر االئتمان يعترب موؤ�شرًا حل�شا�شية اأداء املجموعة الن�شبية للتطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال اأو 
موقع جغرايف بعينه. اإن احلد االأق�شى لرتكز خماطر االئتمان بالن�شبة لطرف مقابل واحد اأو جمموعة من االأطراف املقابلة ذات عالقة حمدود بن�شبة 15 % من راأ�س املال 

ال�شامل لدى املجموعة ح�شبما تقره التعليمات الرقابية. 

وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ال�شادرة بتاريخ 18 دي�شمرب 1996 ب�شاأن قواعد ولوائح ت�شنيف الت�شهيالت االئتمانية، قامت املجموعة بت�شكيل جلنة داخلية تتاألف من 
ذوي اخلربة واالخت�شا�س بالبنك لدرا�شة وتقييم الت�شهيالت االئتمانية القائمة لكل عميل على حدة من عمالء املجموعة. ويتعني على هذه اللجنة الوقوف على اأي اأو�شاع غري 
عادية مرتبطة مبركز العميل وامل�شاعب املحتمل مواجهتها والتي من املحتمل اأن توؤدي اإلى ت�شنيف الدين املمنوح له على اأنه غري منتظم، ومن ثم حتديد م�شتوى املخ�ش�شات 

املطلوبة لتلك املديونية. 

تقوم املجموعة بتقييم متطلبات املخ�ش�شات عن طريق مراقبة خ�شائر االئتمان املتوقعة مبا يتفق مع اإر�شادات املعيار الدويل للتقارير املالية 9. راجع الق�شم 2.9 من ال�شيا�شات 
املحا�شبية الهامة لالطالع على االإر�شادات التف�شيلية.

الزدياد امللحوظ يف خماطر الئتمان

تراقب املجموعة با�شتمرار كافة املوجودات املعر�شة خل�شائر االئتمان املتوقعة. ولكي يتم حتديد ما اإذا كانت اإحدى االأدوات اأو حمفظة لالأدوات معر�شة خل�شائر ائتمان متوقعة 
على مدى 12 �شهرًا اأو خ�شائر ائتمان متوقعة على مدى عمر االأداة، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا وجد اأي ازدياد ملحوظ يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي. يرجى 

الرجوع اإلى ق�شم 2.9 من ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة لالطالع على معايري التقييم وموؤ�شرات االزدياد امللحوظ يف خماطر االئتمان.

تعترب املجموعة اأن االأ�شل املايل » متعايف« )اأي مل يعد متعرثًا( وبالتايل يتم اإعادة ت�شنيفه خارج املرحلة 3 عندما مل يعد ي�شتويف اأيًا من معايري التعرث. وفيما يتعلق بالت�شهيالت 
املعاد هيكلتها والتي يتم ت�شنيفها �شمن املرحلة 3، ينبغي ا�شتكمال فرتة مهلة ال�شداد )اإن وجدت( وا�شتيفاء الدفعات املنتظمة )على اأ�شا�س الوقت احلايل( ملدة �شنة على االأقل 

اأو وفقًا ملا يتم حتديده من قبل املجموعة لكي يتم ت�شنيف الت�شهيالت �شمن املرحلة 2/ املرحلة 1.

الت�سنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعرث عن ال�سداد

بنظام  املجموعة  وت�شتعني  املحددة.  املخاطر  كافة جوانب  اعتبارها  ت�شع يف  اأخرى  واآليات  واإجراءات  بت�شنيفات  املجموعة  ت�شتعني  باملجموعة،  اخلا�شة  املحفظة  اإدارة  عند 
ت�شنيف املخاطر ( S&P Risk Rating System )CRE كاآلية ت�شنيف ائتماين داخلية. وهذه االأداة تتيح لها القدرة على حتليل االأعمال وو�شع ت�شنيفات للمخاطر على م�شتوى 
اجلهة امللزمة والت�شهيل. كما يدعم التحليل ا�شتخدام العوامل املالية والعوامل الذاتية غري املالية على حد �شواء. كما ت�شتعني املجموعة بالت�شنيفات اخلارجية ال�شادرة عن 

وكاالت الت�شنيف املعروفة للمحافظ امل�شنفة خارجيًا.  

يف حالة حمافظ اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، مت ت�شنيف املقرت�شني يف جمموعات تت�شم بخ�شائ�س متماثلة للمخاطر. كما مت قيا�س معدل التعرث الذي مت مالحظته يف حالة 
حمفظة خدمات االأفراد مقابل احتمالية التعرث با�شتخدام اأدوات اإح�شائية بعد اأخذ عوامل االقت�شاد الكلي ذات ال�شلة يف االعتبار. 

راجع الق�شم 2.9 من ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة ملزيد من التفا�شيل حول ت�شنيف املراحل وقيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة واملعلومات امل�شتقبلية وغريها.

الأدوات املالية امل�ستقة

تنح�شر خماطر االئتمان الناجتة من االأدوات املالية امل�شتقة يف تلك امل�شتقات ذات القيمة العادلة املوجبة كما يتم ت�شجيله يف بيان املركز املايل املجمع. 

خماطر اللتزامات املرتبطة بالئتمان

توفر املجموعة لعمالئها �شمانات مالية قد تتطلب من املجموعة �شداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء. يتم حت�شيل هذه املدفوعات من العمالء على اأ�شا�س �شروط ال�شمانات 
املالية. تعر�س هذه ال�شمانات املجموعة ملخاطر مماثلة للقرو�س وال�شلف ويتم تخفيف هذه املخاطر من خالل نف�س اإجراءات و�شيا�شات الرقابة. 
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5.1 خماطر الئتمان )تتمة(

خماطر تركز الئتمان 

اإن تركزات القطاع اجلغرايف وقطاع االأعمال اخلا�شة باملوجودات املالية واملطلوبات املحتملة ذات ال�شلة مبخاطر االئتمان هي كما يلي:  

20202019

 املوجودات

األف دينار كويتي

 املطلوبات املحتملة

  املتعلقة بالئتمان

األف دينار كويتي

 املوجودات
األف دينار كويتي

املطلوبات املحتملة
  املتعلقة باالئتمان
األف دينار كويتي

املنطقة اجلغرافية

768,755 706,4564,415,756 4,384,212ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

53,542 44,78687,646 49,047اأوروبا 

173,479 153,61486,259 7,763ا�شيا واملحيط الهادي 

21,345 20,39288,995 143,896باقي دول العامل

4,584,918925,2484,678,6561,017,121

قطاع االأعمال 

192,875 571,850 599,763107,168جتارة وت�شنيع 

233,515 768,833 492,571194,117  بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

298,673 795,475 679,269301,765  اإن�شاءات وعقارات 

    - 873,608 1,118,1242 جهات حكومية وجهات ذات �شلة

7,645 1,019,785 1,074,6978,844  �شخ�شية

284,413 649,105 620,494313,352  اأخرى

4,584,918925,2484,678,6561,017,121

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

يو�شح اجلدول التايل احلد االأق�شى للتعر�س ملخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان املركز املايل املجمع، وذلك دون احت�شاب اأي �شمانات اأو تعزيزات ائتمانية اأخرى. 

يو�شح اجلدول اأدناه اأي�شًا التعر�س ملخاطر االئتمان ح�شب اجلدارة االئتمانية للموجودات املالية ح�شب الفئة والت�شنيف واحلالة:

غري متاأخرة اأو منخف�سة القيمة
  متاأخرة مبا يف ذلك

منخف�سة القيمة

ب�سورة فردية

 األف دينار كويتي

 جممل احلد الأق�سى

 للتعر�س للمخاطر

األف دينار كويتي

فئة عالية

األف دينار كويتي

فئة قيا�سية

األف دينار كويتي

  فئة مقبولة

األف دينار كويتي

2020

871,977    -    -861,21210,765اأر�شدة لدى البنوك  

63,500    -    -    -63,500�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

138,617    -    -    -138,617�شندات بنك الكويت املركزي

قرو�س و�شلف

1,830,857381,790131,42363,5382,407,608 - �شركات وبنوك 

563,48697,4603,00745,534709,487 - اأفراد 

اأوراق دين مالية )ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى 

وبالتكلفة املطفاأة( 
342,92316,786-    -    359,709

30,2692,66070538634,020موجودات اأخرى

3,830,864509,461135,135109,4584,584,918املجموع 

2019

848,831    -    -840,1418,690اأر�شدة لدى البنوك  

173,235    -    -    -173,235�شندات خزانة حكومة دولة الكويت

136,621    -    -    -136,621�شندات بنك الكويت املركزي

قرو�س و�شلف

1,900,876362,522131,730148,3812,543,509 - �شركات وبنوك 

557,29674,37611740,398672,187 - اأفراد 

اأوراق دين مالية )ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى 

وبالتكلفة املطفاأة( 
229,46130,995-    -    260,456

 43,817  766  691  2,499  39,861 موجودات اأخرى

3,877,491479,082132,538189,5454,678,656املجموع 

كما يف 31 دي�شمرب 2020، �شجلت القرو�س املتاأخرة والتي مل تنخف�س قيمتها مبلغ 46,033 األف دينار كويتي )31 دي�شمرب 2019: 92,456 األف دينار كويتي( تاأخرًا ملدة اأقل 
من 30 يوًما، اأما القرو�س املتاأخرة لفرتة ما بني 30 اإلى 90 يوم فبلغت قيمتها 30,483 األف دينار كويتي )31 دي�شمرب 2019: 60,744 األف دينار كويتي(. وقدرت القيمة 
115,862 األف دينار   :2019 32,330 األف دينار كويتي )31 دي�شمرب  2020 مببلغ  31 دي�شمرب  العادلة لل�شمانات املحتفظ بها من قبل املجموعة للقرو�س املتاأخرة كما يف 

كويتي(.     

اإن جممل احلد االأق�شى التعر�س ملخاطر االئتمان املتعلق باملطلوبات املحتملة يقدر مببلغ 925,248 األف دينار كويتي )2019: 1,017,121 األف دينار كويتي(.



39 38
البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2020

اإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة 

31 دي�شمرب 2020

5. اإدارة املخاطر )تتمة( 

5.1 خماطر الئتمان )تتمة(
ي�شتند ت�شنيف القرو�س للعمالء اإلى فئات عالية وقيا�شية ومقبولة املو�شحة اأعاله اإلى اجلودة االئتمانية الداخلية لالأطراف املقابلة وموا�شفات املخاطر املقدرة وقبول وتوافر 
واالإدارة  االأعمال  بينها اجتاهات  رئي�شية من  اعتباره عدة عوامل  ياأخذ يف  املقرت�س  اإن منوذج ت�شنيف خماطر  املجموعة.  لدى  الداخلي  الت�شنيف  لنموذج  وفقًا  ال�شمانات 
بتحديد ت�شنيف ملخاطر  البنك  قام  وقد  �شنويا.  الت�شنيفات  التغريات/والتعديالت يف  ويتم مراقبة  الت�شنيف.  اإلى  للو�شول  واملرجحة  وال�شمانات وغريها  املالية  والبيانات 
القرو�س لالأفراد من خالل طرح بطاقة قيا�س خماطر االئتمان لالأفراد والتي تت�شمن اأي�شا نظام اآيل متكامل ملعاجلة القرو�س وبطاقات االئتمان. ي�شتند ت�شنيف االأر�شدة لدى 

البنوك والقرو�س للبنوك واال�شتثمارات يف اأدوات الدين املتاحة للبيع اإلى الت�شنيف اخلارجي لالأطراف املقابلة. 

مت االإف�شاح عن القيمة العادلة لل�شمان الذي حتتفظ به املجموعة للقرو�س وال�شلف متاأخرة ال�شداد للعمالء )مبا يف ذلك تلك التي انخف�شت قيمتها ب�شكل فردي( وخ�شائر 
انخفا�س القيمة �شمن االإي�شاح 11. وقد اتخذت املجموعة االإجراءات القانونية املنا�شبة ل�شمان ا�شـرتداد ال�شمان متى لـزم ذلـك. 

عند ت�شجيل االأدوات املالية بالقيمة العادلة، فاإن املبالغ املبينة اأعاله متثل التعر�س ملخاطر االئتمان احلالية ولي�س احلد االأق�شى للتعر�س للمخاطر التي قد تنتج يف امل�شتقبل 
نتيجة التغريات يف القيم.

ال�سمانات والتعزيزات الئتمانية الأخرى

اإن مبلغ ونوع ال�شمان الالزم ي�شتند اإلى تقييم خماطر االئتمان للطرف املقابل. يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق مبدى قبول اأنواع ال�شمان وموؤ�شرات التقييم. 

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

اإن �شيا�شة املجموعة هي اتخاذ اإجراءات قانونية لتفعيل ال�شمانات متى اأتيحت هذه ال�شمانات ال�شرتداد م�شتحقات البنك.

اإن مبلغ 1,204,048 األف دينار كويتي )2019: 1,353,404 األف دينار كويتي( من بني اإجمايل القرو�س وال�شلف القائمة مكفول ب�شمان تبلغ قيمته 2,168,303 األف دينار 
كويتي )2019: 2,382,773 األف دينار كويتي(.

5.2 خماطر ال�سيولة 
اإن ال�شيولة هي القدرة امل�شتمرة على ا�شتيعاب االلتزامات امل�شتحقة وم�شحوبات الودائع ومتويل منو املوجودات وعمليات الت�شغيل والوفاء بااللتزامات التعاقدية من خالل الو�شول 

غري املحدود اإلى التمويل باملعدالت ال�شوقية املعقولة. 

اإن خماطر ال�شيولة هي املخاطر باأن تواجه املجموعة �شعوبة يف توفري االأموال للوفاء بالتزامات تتعلق باأدوات مالية. كما قد تنتج خماطر ال�شيولة اأي�شًا من عدم القدرة على بيع 
اأ�شل مايل ب�شرعة ب�شعر قريب من القيمة العادلة. اإن االأدوات املالية التي تتعر�س لهذه املخاطر واالأهداف وال�شيا�شات واالإجراءات الإدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت �شرحها 

يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

يلخ�س اجلدول التايل قائمة ا�شتحقاق املطلوبات املالية على املجموعة ا�شتنادًا اإلى التزامات ال�شداد التعاقدية غري املخ�شومة. بالن�شبة لدفعات ال�شداد التي تخ�شع الإ�شعارات 
فاإنها تعامل كما لو اأن االإ�شعارات قد متت فورًا.

املطلوبات املالية
اأقل من �سهر

األف دينار كويتي

من �سهر اإلى �سنة

األف دينار كويتي

 اأكرث من �سنة واحدة

األف دينار كويتي

املجموع

األف دينار كويتي

2020

241,699133,231117,712492,642امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى

1,188,6421,330,2941,005,7583,524,694ودائع العمالء

159,804159,804   -    - اأوراق متو�شطة االأجل 

54,17420,51074,684   - مطلوبات اأخرى 

 1,430,341  1,517,699  1,303,784  4,251,824 

130,969581,049213,230925,248التزامات ومطلوبات حمتملة 

117,727-39,97277,755املبلغ التعاقدية للم�شتقات 

2019

302,192279,68933,578615,459امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى

958,7921,597,407820,3113,376,510ودائع العمالء

164,650164,650    -    -اأوراق متو�شطة االأجل 

45,57621,02266,598    -مطلوبات اأخرى 

1,260,9841,922,6721,039,5614,223,217

140,735572,498303,8881,017,121التزامات ومطلوبات حمتملة 

203,935    -93,158110,777املبلغ التعاقدية للم�شتقات 

يلخ�س اجلدول اأدناه قائمة ا�شتحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. مت حتديد تواريخ ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات على اأ�شا�س الفرتة املتبقية يف تاريخ بيان املركز املايل 
املجمع حتى تاريخ اال�شتحقاق التعاقدي با�شتثناء اال�شتثمارات يف االأ�شهم امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر واال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
االإيرادات ال�شاملة االأخرى واال�شتثمار يف �شركة زميلة واملباين واملعدات واملوجودات غري امللمو�شة واملوجودات االأخرى وودائع العمالء حتت الطلب واملطلوبات االخرى التي مت 

حتديدها ا�شتنادًا اإلى تقدير االإدارة اخلا�س باأعمال الت�شييل.

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

5.2 خماطر ال�سيولة )تتمة(
اإن قائمة اال�شتحقاقات كما يف 31 دي�شمرب 2020 كانت كما يلي:

اأقل من �سهر

األف دينار كويتي

من �سهر اإلى �سنة

األف دينار كويتي

�سنة اإلى خم�س �سنوات

األف دينار كويتي

اأكرث من خم�س �سنوات

األف دينار كويتي

املجموع

األف دينار كويتي

املوجودات 

908,835   -    - 863,74245,093نقد واأر�سدة لدى البنوك

9,00049,5005,00063,500   - �سندات خزانة حكومة دولة الكويت

138,617   -    - 42,00096,617�سندات بنك الكويت املركزي

433,0341,212,807863,393607,8613,117,095قرو�س و�سلف 

7,385167,424159,76069,419403,988ا�ستثمارات يف اأوراق مالية    

25,32325,323   -    -    - ا�ستثمار يف �سركة زميلة     

62,87762,877   -    -    - مباين ومعدات 

18,53818,538   -    -    - موجودات غري ملمو�سة 

113,966   - 42,86371,103   - موجودات اأخرى 

1,346,1611,573,8041,143,756789,0184,852,739اإجمايل املوجودات

املطلوبات

م�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

الأخرى
227,875131,881127,218 -   486,974

1,182,9671,306,67690,514905,3883,485,545ودائع العمالء

151,461   - 151,461   -    - اأوراق متو�سطة الأجل

137,776   - 75,78361,993   - مطلوبات اأخرى 

1,410,8421,514,340431,186905,3884,261,756اإجمايل املطلوبات

اإن قائمة اال�شتحقاقات كما يف 31 دي�شمرب 2019 كانت كما يلي:

اأقل من �شهر
األف دينار كويتي

من �شهر اإلى �شنة
األف دينار كويتي

�شنة اإلى خم�س �شنوات
األف دينار كويتي

اأكرث من خم�س �شنوات
األف دينار كويتي

املجموع
األف دينار كويتي

املوجودات 

883,129     -      -  56,042 827,087 نقد واأر�شدة لدى البنوك

173,235 5,000 96,235 60,000 12,000 �شندات خزانة حكومة دولة الكويت

136,621     -      -  95,121 41,500 �شندات بنك الكويت املركزي

3,215,696 542,260 952,947 1,294,164 426,325 قرو�س و�شلف 

302,165 22,441 151,835 122,922 4,967 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية    

23,830 23,830     -      -      -  ا�شتثمار يف �شركة زميلة     

65,615 65,615     -      -      -  مباين ومعدات 

18,340 18,340     -      -      -  موجودات غري ملمو�شة 

64,464     -  13,982 50,482     -  موجودات اأخرى 

4,883,095 677,486 1,214,999 1,678,731 1,311,879 اإجمايل املوجودات

املطلوبات

600,057    -301,906273,29724,854م�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى

3,319,771 728,297 81,612 1,557,951 951,911 ودائع العمالء

151,230    - 151,230    -    - اأوراق متو�شطة االأجل

121,076    - 45,269 75,807    - مطلوبات اأخرى 

1,253,8171,907,055302,965728,2974,192,134اإجمايل املطلوبات

5.3 خماطر ال�سوق
5.3.1  خماطر اأ�سعار الفائدة

تن�شاأ خماطر اأ�شعار الفائدة من احتمال اأن توؤثر التغريات يف معدالت الفائدة على التدفقات النقدية امل�شتقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية. قام جمل�س االإدارة بو�شع حدود 
على فجوات اأ�شعار الفائدة لل�شنوات املن�شو�س عليها. كما اأنه يتم مراقبة املراكز على اأ�شا�س يومي وكذلك ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التحوط ل�شمان احلفاظ على املراكز يف 
نطاق احلدود املقررة. اإن االأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير 

ال�شنوي. 

اإن احل�شا�شية اإلى التغري يف �شعر الفائدة على بيان الدخل املجمع للمجموعة هي تاأثري التغريات املقدرة يف اأ�شعار الفائدة على �شايف اإيرادات الفائدة ل�شنة واحدة ا�شتنادًا اإلى 
املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدالت املتغرية املحتفظ بها يف 31 دي�شمرب 2020، مبا يف ذلك تاأثري اأدوات التحوط. يتم احت�شاب ح�شا�شية تغري �شعر الفائدة بالن�شبة حلقوق 
امللكية باإعادة تقييم اال�شتثمارات ذات اأ�شعار الفائدة الثابتة املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى، مبا يف ذلك تاأثري اأية عمليات حتوط مرتبطة بها كما 

يف 31 دي�شمرب 2020 بالن�شبة لتاأثريات التغريات املقدرة يف اأ�شعار الفائدة. يتم حتليل احل�شا�شية ح�شب ا�شتحقاق االأ�شل اأو املبادلة.
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5. اإدارة املخاطر )تتمة( 

5.3 خماطر ال�سوق
5.3.1  خماطر اأ�سعار الفائدة )تتمة(

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

العملة

التاأثري )األف دينار كويتي(

20202019

حقوق امللكية  �شايف الربححقوق امللكية  �سايف الربح

1,403571,82970الدينار الكويتي

231352570395الدوالر االأمريكي

431385299176اجلنيه امل�شري

5.3.2 خماطر العمالت الأجنبية 
اإن خماطر العمالت االأجنبية هي خماطر تقلب قيمة االأدوات املالية نتيجة التغريات يف اأ�شعار العمالت االأجنبية. وقد قام جمل�س االإدارة بو�شع حدود ملراكز العمالت ح�شب كل 
عملة. ويتم مراقبة املراكز على اأ�شا�س يومي ويتم ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التحوط ل�شمان املحافظة على املراكز يف نطاق احلدود املقررة. اإن االأدوات املالية املدرجة بالعمالت 

االأجنبية معر�شة لهذه املخاطر. وقد مت بيان اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وقيا�س هذه املخاطر يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

حتوط �شايف اال�شتثمار يف العمليات االأجنبية
يقوم البنك بالتحوط جلزء من خماطر العمالت املرتبطة باجلنيه امل�شري ل�شايف ا�شتثماره يف العمليات االأجنبية )البنك االأهلي الكويتي – م�شر( عن طريق بع�س املوجودات 
النقدية بالدوالر االأمريكي واملحتفظ بها من قبل البنك االأهلي الكويتي – م�شر. يتم حتويل االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة من اإعادة حتويل هذه املوجودات النقدية اإلى بيان الدخل 

ال�شامل املجمع ملقا�شة االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة من حتويل اجلزء من �شايف اال�شتثمار يف البنك االأهلي الكويتي – م�شر.

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

العملة

التاأثري )األف دينار كويتي(

20202019

804الدوالر االأمريكي

5323اجلنيه امل�شري

106اليورو 

233اأخرى  

5.3.3 خماطر اأ�سعار الأ�سهم
اإن خماطر اأ�شعار االأ�شهم هي خماطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�شهم نتيجة التغريات يف م�شتويات موؤ�شرات االأ�شهم وقيمة اأ�شعار االأ�شهم الفردية. تنتج خماطر اأ�شعار االأ�شهم 
من ا�شتثمار البنك املحتفظ به يف دفاتر خا�شة. مت بيان االأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وقيا�س هذه املخاطر يف ق�شم اإدارة 

املخاطر من التقرير ال�شنوي.

فيما يلي التاأثري على بيان الدخل املجمع )كنتيجة ملخاطر اأ�شعار االأ�شهم على اال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�شائر( وعلى حقوق امللكية )نتيجة 
5 % يف موؤ�شرات  31 دي�شمرب، ب�شبب التغري بن�شبة  التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات يف االأ�شهم املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى( كما يف 

االأ�شهم، مع االحتفاظ بكافة املتغريات االأخرى ثابتة: 

التاأثري )األف دينار كويتي(

20202019

حقوق امللكية  �شايف الربححقوق امللكية  �سايف الربح

   -296   -262اأ�شواق االأوراق املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي

180323141308اأ�شواق اأخرى لالأوراق املالية

5.3.4  خماطر املدفوعات مقدماً
اإن خماطر املدفوعات مقدمًا هي خماطر اأن تتكبد املجموعة خ�شارة مالية ب�شبب �شداد عمالئها واالأطراف املقابلة اأو طلب ال�شداد قبل اأو بعد التاريخ املتوقع مثل القرو�س 
وال�شلف ذات املعدالت الثابتة عند انخفا�س اأ�شعار الفائدة. اإن اأغلب املوجودات املالية لدى املجموعة حتمل فائدة مبعدالت متغرية كما اأن اأغلب املطلوبات املالية التي حتمل فائدة 
لها فرتات ا�شتحقاق اأقل من �شنة واحدة. وعليه، فاإن املجموعة ال تتعر�س ملخاطر جوهرية بالن�شبة للمدفوعات مقدمًا. اإن االأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف 

و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وقيا�س هذه املخاطر مبينة يف ق�شم اإدارة املخاطر من التقرير ال�شنوي.

5.4  خماطر الت�سغيل
اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�شارة الناجتة من تعطل االأنظمة اأو ب�شبب اخلطاأ الب�شري اأو الغ�س اأو االأحداث اخلارجية. عندما تف�شل �شوابط الرقابة يف القيام بعملها، 
ميكن للمخاطر الت�شغيلية اأن توؤدي اإلى اأ�شرار خا�شة بال�شمعة ويكون لذلك اأثار قانونية اأو ت�شريعية اأو توؤدي اإلى اخل�شارة املالية. ال ميكن للمجموعة اأن تتوقع جتنب جميع املخاطر 
الت�شغيلية ولكن من خالل اإطار الرقابة ومن خالل املتابعة ومواجهة املخاطر املحتملة، ت�شتطيع املجموعة اأن تدير هذه املخاطر. تت�شمن اأدوات الرقابة ف�شل الواجبات ب�شورة 
فعالة والو�شول اإلى املوجودات وم�شادر تكنولوجيا املعلومات واإجراءات التفوي�س واملطابقة ون�شر الوعي بني العاملني واإجراءات التقييم ومتابعة اإجراءات االمتثال مبا يف ذلك 
ا�شتخدام التدقيق الداخلي. اإن االأدوات املالية املعر�شة لهذه املخاطر وكذلك اأهداف و�شيا�شات واإجراءات اإدارة وقيا�س هذه املخاطر قد مت بيانها يف ق�شم اإدارة املخاطر من 

التقرير ال�شنوي. 

يقوم ق�شم اإدارة املخاطر باإدارة املخاطر الت�شغيلية طبقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي املوؤرخة يف 14 نوفمرب 1996 فيما يتعلق باالإر�شادات العامة الأنظمة الرقابة الداخلية 
والتعليمات املوؤرخة يف 13 دي�شمرب 2003 فيما يتعلق باملمار�شات ال�شليمة الإدارة ومتابعة املخاطر الت�شغيلية لدى البنوك. 
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6. اإدارة راأ�س املال 

تتمثل االأهداف الرئي�شية للمجموعة من اإدارة راأ�س املال يف التاأكد من التزام املجموعة مبتطلبات راأ�س املال املفرو�شة خارجًيا واحتفاظ املجموعة مبعدالت راأ�شمال جيدة وقوية 
بهدف دعم اأعمالها وحتقيق اأعلى قيمة يح�شل عليها امل�شاهمون. 

تدير املجموعة بن�شاط قاعدة راأ�س املال لديها لتغطية املخاطر املت�شمنة يف االأعمال. وتتم مراقبة كفاية راأ�س املال لدى املجموعة با�شتخدام عدة تدابري منها القواعد والن�شب 
على  االإ�شراف  يف  املركزي  الكويت  بنك  يطبقها  والتي  الدولية(  الت�شويات  بنك  ومعدالت  )قواعد  امل�شرفية  االأعمال  على  باالإ�شراف  اخلا�شة  بازل  جلنة  قبل  من  املو�شوعة 

املجموعة. 

يحت�شب راأ�س املال الرقابي للمجموعة ومعدالت كفاية راأ�س املال طبقا لتعليمات جلنة بازل III ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي بوا�شطة التعميم 2/ر ب، ر ب اإ/2014/336 
بتاريخ 24 يونيو 2014 وتعديالته كما هو مبني اأدناه: 

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

3,783,021 3,668,174التعر�س املرجح باملخاطر 

510,708 495,204راأ�س املال املطلوب 

راأ�س املال املتاح 

588,822661,639راأ�س املال - ال�شريحة 1 

498,072570,889     راأ�س املال العادي من ال�شريحة 1

90,75090,750     ال�شريحة االإ�شافية 1

44,42845,292راأ�س املال - ال�شريحة 2

633,250706,931اإجمايل راأ�س املال

15.09%13.58%معدل كفاية راأ�س املال العادي من ال�شريحة 1 

17.49%16.05%معدل كفاية راأ�س املال - ال�شريحة 1 

18.69%17.26%اإجمايل معدل كفاية راأ�س املال 

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

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

588,822661,639راأ�س املال - ال�شريحة 1 

5,527,8675,595,379اإجمايل التعر�س للمخاطر

11.82%10.65%معدل الرفع املايل

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

7 . قيا�س القيمة العادلة 

االأدوات املالية
تتكون االأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد واالأر�شدة لدى البنوك و�شندات خزانة حكومة دولة الكويت و�شندات بنك الكويت املركزي والقرو�س وال�شلف واال�شتثمارات يف االأوراق املالية 
وبع�س املوجودات االأخرى وامل�شتقات. وتتكون املطلوبات املالية من امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى وودائع العمالء واالأوراق متو�شطة االأجل وبع�س املطلوبات االأخرى. 

ت�شنف القيمة العادلة لالأدوات املالية كما يلي:

اأدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
تتاألف االدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من اال�شتثمارات يف اوراق مالية وامل�شتقات. وقد مت االف�شاح عن القيمة العادلة باالإ�شافة اإلى اأ�شاليب التقييم لال�شتثمارات يف 

اأوراق مالية وامل�شتقات �شمن االإي�شاحني 11 و 27 على التوايل.  

اأدوات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة 
اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة ال تختلف ب�شورة مادية عن قيمتها الدفرتية اأخذا يف االعتبار اأن اأغلب هذه املوجودات واملطلوبات، با�شتثناء االأوراق 
متو�شطة االجل، ذات فرتات ا�شتحقاق ق�شرية االأجل اأو يتم اإعادة ت�شعريها مبا�شرة بناء على حركة اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق. يتم حتديد القيمة العادلة لالأوراق متو�شطة االأجل 

مببلغ 156,304 األف دينار كويتي وت�شنيفها �شمن امل�شتوى 1 ا�شتنادًا اإلى االأ�شعار املعرو�شة يف ال�شوق.

االأدوات غري املالية
تت�شمن االأدوات املدرجة بالقيمة العادلة، بخالف االأدوات املالية، االأر�س ملك حر )امل�شنفة �شمن املباين واملعدات( والتي مت قيا�س قيمتها العادلة با�شتخدام مدخالت التقييم 

اجلوهرية بناء على بيانات ال�شوق غري امللحوظة ويتم ت�شنيفها �شمن امل�شتوى 3 من اجلدول الهرمي للقيمة العادلة. 

يف حالة قيا�س االأر�س ملك حر با�شتخدام منوذج التكلفة، كان �شايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�شمرب 2020 ليبلغ 17,340 األف دينار كويتي )31 دي�شمرب 2019: 17,317 
األف دينار كويتي(.

8 . معامالت مع اأطراف ذات عالقة

متثل املعامالت التي متت مع بع�س االأطراف ذات عالقة )اأع�شاء جمل�س االإدارة واالإدارة العليا للمجموعة واأفراد عائالتهم من الدرجة االأولى وال�شركات التي ميثلون املالكني 
الرئي�شيني لها اأو التي ي�شتطيعون ممار�شة تاأثري ملمو�س عليها وال�شركة الزميلة للمجموعة( والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل ال�شنة. اإن �شروط هذه املعامالت تتم املوافقة 

عليها من قبل اإدارة املجموعة. 

يف ال�شياق االأعمال املعتاد، لدى االأطراف ذات عالقة املذكورة ودائع لدى املجموعة وت�شهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من قبل املجموعة. اإن االأر�شدة املدرجة �شمن البيانات 
املالية املجمعة هي كما يلي:

املبـلغعدد االأطراف االأخرى عدد اأع�شاء جمل�س االإدارة

2020201920202019
2020

 األف دينار

كويتي

2019
األف دينار

كويتي

اأع�ساء جمل�س الإدارة

9,36523,372     4 1    4 2                قرو�س و�شلف

56,03846,185   17 20        13 13             ودائع العمالء 

6,5682,362      11                 -                 -ا�شتثمارات يف اوراق مالية 

150563               --11حمفظة مدارة من قبل املجموعة 

12,16511,895   33--التزامات ومطلوبات حمتملة 

120519مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة 

اإن القرو�س وال�شلف اإلى اأطراف ذات عالقة مكفولة ب�شمانات وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي.
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8 . معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تتمة(

تت�شمن مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة اأعاله اتعاب اأع�شاء جمل�س االإدارة مببلغ ال �شيء األف دينار كويتي )2019: 395  األف دينار كويتي( ومكافاأة امل�شاركة يف اللجان التنفيذية 
وال�شركات التابعة للمجموعة والتي تخ�شع ملوافقة امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية. اإن مبلغ مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة يتوافق مع املبلغ الذي ت�شمح به اللوائح 

املحلية.  

املبـلغعدد االأطراف االأخرى ذات العالقة  عدد موظفي االإدارة العليا 

2020201920202019
2020

 األف دينار

كويتي

2019
األف دينار

كويتي

الدارة العليا 

472374                        -         -1420             قرو�س و�شلف

1,4881,295      7 6  2127             ودائع العمالء 

6065        11--حمفظة مدارة من قبل املجموعة 

1   ---1   -التزامات ومطلوبات حمتملة 

ال�سركة الزميلة 

111121166ودائع العمالء 

اإن ايرادات الفوائد وم�شروفات الفوائد تت�شمن مبلغ 183 األف دينار كويتي )2019: 1,077 األف دينار كويتي( ومبلغ 997 األف دينار كويتي )2019: 1,130 األف دينار كويتي( 
على التوايل يتعلق مبعامالت مع اأطراف ذات عالقة.  

مكافاأة موظفي الدارة العليا 

فيما يلي مكافاأة موظفي االدارة العليا: 

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

3,0473,509رواتب ومزايا اأخرى

171246مزايا ما بعد التوظيف

3,2183,755

9 . نقد واأر�سدة لدى البنوك

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

170,51761,262نقد يف ال�شندوق واأر�شدة لدى بنوك اأخرى 

201,860446,350ودائع لدى بنوك اأخرى

536,601375,845اأر�شدة وودائع لدى بنوك مركزية 

908,978883,457

(328)(143)خ�شائر االئتمان املتوقعة

908,835883,129

اإن االأر�شدة والودائع لدى بنوك مركزية تت�شمن االأر�شدة والودائع لدى البنوك املركزية يف دولة الكويت واالمارات العربية املتحدة وم�شر. كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، 
مت ت�شنيف هذه االأر�شدة وخ�شائر االئتمان املتوقعة ذات ال�شلة �شمن املرحلة 1 )2019: املرحلة 1(. مل يتم اإجراء اأي حتويالت بني املراحل.  

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

متثل هذه االأدوات املالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة وت�شدر نيابة عن وزارة املالية اأو من قبل بنك الكويت املركزي بالنيابة عنها. اعتباًرا من تاريخ البيانات املالية املجمعة، مت 
ت�شنيف هذه االأدوات املالية �شمن املرحلة 1 )2019: املرحلة 1( وتعترب منخف�شة املخاطر وميكن ا�شرتدادها بالكامل، وبالتايل ال يتم قيا�س خ�شائر االئتمان املتوقعة. مل يتم 

اإجراء اأي حتويالت بني املراحل. 

11 . قرو�س و�سلف 

2020 

 األف دينار كويتي

2019 

 األف دينار كويتي

املجموعاأفراد�شركات  وبنوكاملجموعاأفراد�سركات  وبنوك

دول ال�شرق االأو�شط و�شمال 
2,348,600709,4873,058,0872,368,950672,1873,041,137افريقيا

29,904    -11,93229,904    -11,932اأوروبا

70,993    -7,24270,993    -7,242اآ�شيا واملحيط الهادي

73,662    -39,83473,662    -39,834باقي دول العامل

2,407,608709,4873,117,0952,543,509672,1873,215,696
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11 . قرو�س و�سلف )تتمة(

فيما يلي حتليل خم�ش�شات خ�شائر االئتمان للقرو�س وال�شلف ل�شنة 2020: 

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

194,522236,238يف 1 يناير 

748(20)فرق حتويل عمالت اأجنبية

(113,628((92,783)�شايف املبالغ امل�شطوبة خالل ال�شنة 

119,92071,164املحمل لل�شنة 

221,639194,522يف 31 دي�شمرب  

207,049190,815خم�ش�س عام 

14,5903,707خم�ش�س حمدد 

اإن املحمل ل�شنة 2020 املتعلق بالت�شهيالت غري النقدية بقيمة 16,541 األف دينار كويتي )2019: اإفراج مببلغ 30 األف دينار كويتي(، ومت اإدراج اإجمايل املخ�ش�س املتاح مببلغ 
35,224 األف دينار كويتي )2019: 18,645 األف دينار كويتي( �شمن املطلوبات االأخرى )اإي�شاح 19(.

اإن خ�شائر االئتمان املتوقعة املتعلقة بالت�شهيالت االئتمانية املحددة طبقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 التزاما بتعليمات بنك الكويت املركزي بلغت 116,298 األف دينار 
كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2020 )2019: 136,001 األف دينار كويتي( ما ميثل مبلغ 140,565 األف دينار كويتي )2019: 77,166 األف دينار كويتي( اأقل من املخ�ش�س مببلغ 

256,863 األف دينار كويتي )2019: 213,167 األف دينار كويتي( خل�شائر االئتمان املحت�شبة وفقًا لتعليمات بنك الكويت املركزي.

اإن القرو�س وال�شلف التي مت حتديد انخفا�س قيمتها على اأ�شا�س فردي مع احت�شاب خم�ش�س حمدد ذي �شلة، والقيمة العادلة لل�شمان املحتفظ به مو�شحة اأدناه:  

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

52,44149,742جممل القرو�س وال�شلف

14,5903,707خم�ش�س 

29,88839,069القيمة العادلة لل�شمان املحتفظ به 

يتمثل ال�شمان يف النقد واالأوراق املالية وال�شمانات البنكية واملمتلكات.

راجع اإي�شاح 5 لغر�س االإف�شاحات املتعلقة باإدارة خماطر االئتمان، وتركز االئتمان واجلودة االئتمانية امل�شنفة بالفئة وعوامل جتنب خماطر االئتمان.

12 . ا�ستثمارات يف اوراق مالية

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

امل�شنفة كما يف :

316,719259,548القيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�شاملة االأخرى

75,19829,477التكلفة املطفاأة

12,07113,140القيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر

403,988302,165يف 31 دي�شمرب 

مت حتديد تقييم اال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة كما يلي:

اأ�شاليب التقييم
واملدخالت الرئي�شية

مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل االرباح او اخل�شائر

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل االإيرادات

ال�شاملة االأخرى
2020

  األف دينار
كويتي

2019
  األف دينار

كويتي

2020
  األف دينار

كويتي

2019
  األف دينار

كويتي

امل�ستوى 1: 

4,462 5,818      -      - �شعر ال�شراء املعلن االأ�شهم

اوراق الدين املالية 

70,100  110,046     -    -�شعر ال�شراء املعلن - حكومية 

38,086  37,390     -    -�شعر ال�شراء املعلن - غري حكومية 

امل�ستوى 2: 

اوراق الدين املالية 

80,757 94,919 147 266 �شعر خارجي - حكومية 

41,891 41,890      -      - �شعر خارجي - غري حكومية 

على ا�شا�س �شايف�شناديق وحمافظ مدارة 
    -  -12,993 11,805 قيمة املوجودات 

امل�ستوى 3:

منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة/ خ�شم االأ�شهم 
24,252 26,656    -    -توزيعات االرباح  

12,07113,140316,719259,548

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة ال تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.
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12 . ا�ستثمارات يف اوراق مالية )تتمة(

فيما يلي ملخ�س احلركة يف اال�شتثمار يف اأوراق مالية �شمن امل�شتوى 3 من اجلدول الهرمي:  

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

24,25223,597الر�شيد االفتتاحي 

(1,188(4,472)اال�شتبعاد( / االإ�شافات

1,843(2,068)التغري يف القيمة العادلة 

26,65624,252الر�شيد اخلتامي كما يف 31 دي�شمرب

اإن اال�شتثمارات يف اأوراق مالية امل�شنفة �شمن امل�شتوى 3 لديها تدفقات نقدية ومعلومات �شوق ملحوظة حول ال�شركات املقارنة ومعدالت خ�شم وتوزيعات اأرباح تقديرية ميكن 
االحتفاظ بها كمدخالت جوهرية لها حيث �شيوؤدي التغيري يف هذه املتغريات اإلى حدوث تغيري يف القيمة العادلة.

�شيكون التاأثري على بيان املركز املايل املجمع اأو بيان حقوق امل�شاهمني املجمع غري جوهري اإذا مت اإجراء تعديل بن�شبة 5 % يف متغريات املخاطر ذات ال�شلة امل�شتخدمة يف قيا�س 
االأوراق املالية امل�شنفة �شمن امل�شتوى 3 وفًقا للقيمة العادلة.

مل حتدث اأي تغريات جوهرية يف اأ�شاليب التقييم امل�شتخدمة لغر�س قيا�س القيمة العادلة لال�شتثمار يف اأوراق مالية مقارنة بال�شنة ال�شابقة.

خ�سائر انخفا�س قيمة ال�ستثمارات يف اأوراق مالية اخلا�سعة لتقييم انخفا�س القيمة

يتعر�س اال�شتثمار يف اأوراق دين مالية خل�شائر االئتمان املتوقعة. كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، كان لدى املجموعة اأوراق دين مالية مببلغ 352,377 دينار كويتي )2019: 
235,629 دينار كويتي( م�شنفة �شمن املرحلة 1 واأوراق دين مالية مببلغ 7,140 دينار كويتي )2019: 24,805 دينار كويتي( م�شنفة �شمن املرحلة 2. ال توجد اأوراق دين 

مالية م�شنفة �شمن املرحلة 3.

مل حتدث زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان بالن�شبة الأوراق الدين املالية هذه منذ اإن�شائها. مل يتم اإجراء اأي حتويالت بني املراحل بالن�شبة الأي من اأوراق الدين املالية هذه.

كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، مل تكن خ�شائر االئتمان املتوقعة لدى املجموعة من اال�شتثمارات يف اأوراق مالية جوهرية.

13 . ا�ستثمار يف �سركة زميلة  
يحتفظ البنك بح�شة ملكية بن�شبة 40 % يف �شركة كريدت ون القاب�شة �س.م.ك. )»كريدت ون«(، وهي �شركة قاب�شة غري م�شعرة مت تاأ�شي�شها يف دولة الكويت وت�شطلع بتقدمي 

الت�شهيالت االئتمانية اإلى العمالء على اأ�شا�س بيع الب�شائع واخلدمات باالأق�شاط االآجلة من خالل �شركتها التابعة.  

فيما يلي ملخ�س للمعلومات املالية:

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

61,20776,847موجودات متداولة

84,10270,798موجودات غري متداولة

68,75481,533مطلوبات متداولة

4,0113,274مطلوبات غري متداولة

64,08860,376حقوق امللكية

22,27618,650االإيرادات 

4,9277,234�شايف الربح

14 . موجودات غري ملمو�سة 

 ترخي�س اخلدمات

 امل�سرفية

 األف دينار كويتي

الودائع الرئي�سية

 األف دينار كويتي

 املجموع

 األف دينار كويتي

18,340            3,184              15,156            يف 1 يناير 2020

(414) (414)    - الإطفاء املحمل لل�سنة 

612 104 508 تعديل حتويل عمالت اأجنبية 

�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2020 

 
 15,664 2,874 18,538

13,6383,22716,865يف 1 يناير 2019

(385((385(    -االطفاء املحمل لل�شنة 

1,5183421,860              تعديل حتويل عمالت اجنبية 

18,340            3,184              15,156            �شايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�شمرب 2019

مت توزيع املوجودات غري امللمو�شة للمجموعة اإلى البنك االأهلي الكويتي – م�شر. ميثل ترخي�س اخلدمات امل�شرفية االأ�شل غري امللمو�س ذي العمر االنتاجي غري املحدد، ويتم 
ت�شتند  اال�شتخدام.  اأثناء  القيمة  با�شتخدام ح�شابات  الكويتي - م�شر  االأهلي  للبنك  ا�شرتداده  املمكن  املبلغ  تقدير  القيمة من خالل  انخفا�س  لغر�س حتديد  �شنويا  اختباره 
ح�شابات القيمة اأثناء اال�شتخدام لدى املجموعة اإلى توقعات التدفقات النقدية املعتمدة، اأخذًا يف االعتبار ظروف ال�شوق يف م�شر ومركز البنك االأهلي الكويتي – م�شر بال�شوق. 
قد مت خ�شم توقعات التدفقات النقدية بن�شبة 19 % مع ا�شتخدام معدل منو نهائي بن�شبة 4 %. قامت املجموعة كذلك باإجراء حتليل احل�شا�شية عن طريق تنويع عوامل املدخالت 

هذه. ا�شتنادًا اإلى هذا التحليل، ال توجد موؤ�شرات على اأن املوجودات غري امللمو�شة قد تعر�شت لالنخفا�س يف القيمة.  

متثل الودائع الرئي�شية اأ�شاًل غري ملمو�س ذي عمر حمدد ويتم اإطفاوؤه على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي له ملدة 12 �شنة. 

15 . موجودات اأخرى

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

23,69624,078فائدة م�شتحقة

34,79740,386اأخرى

    -55,473عقارات متت حيازتها لت�شوية الديون 

113,96664,464
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16 . امل�ستحق اإلى بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

309,477285,656امل�شتحق اإلى بنوك 

177,497314,401امل�شتحق اإلى موؤ�ش�شات مالية 

486,974600,057

17 . ودائع العمالء 

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

1,292,7841,040,422ودائع حتت الطلب

2,192,7612,279,349ودائع حمددة االأجل

3,485,5453,319,771

18 . �سندات متو�سطة الأجل

خالل �شنة 2017، قام البنك بتطبيق برنامج �شندات يورو متو�شطة االأجل ريج ا�س بقيمة 1.5 مليار دوالر اأمريكي. مبوجب هذا الربنامج، جنح البنك يف اإ�شدار �شندات من 
الدرجة االأولى غري مكفولة ب�شمان )»ال�شندات«( مببلغ 500 مليون دوالر اأمريكي ملدة خم�س �شنوات ت�شتحق يف اأبريل 2022. اإن ال�شندات مدرجة يف بور�شة اأيرلندا وحتمل �شعر 

كوبون ثابت بن�شبة 3.50 % �شنويًا ت�شتحق ال�شداد على اأ�شا�س ن�شف �شنوي. مت اإ�شدار هذه ال�شندات بن�شبة 99.569 % من القيمة اال�شمية.

19 . مطلوبات اأخرى

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

14,94426,019فائدة م�شتحقة 

21,15820,726م�شروفات م�شتحقة متعلقة باملوظفني 

27,67018,712م�شروفات م�شتحقة ودائنون 

35,22418,645خم�ش�شات ت�شهيالت غري نقدية  

38,78036,974اأخرى 

137,776121,076

20 . حقوق امللكية 

اأ. يتكون راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل من 1,619,166,234 �شهم )2019: 1,619,166,234 �شهم( بقيمة 100 فل�س لل�شهم الواحد.

     قام امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية املنعقد يف 14 اأبريل 2020 باملوافقة على توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 7 فل�س لل�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 
     2019 )31 دي�شمرب 2018: توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 14 فل�س لكل �شهم( وقد مت �شدادها الحًقا. اإن اأ�شهم اخلزينة ال ت�شتحق اأي توزيعات اأرباح نقدية. 

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

ج. وفقًا ملتطلبات قانون ال�شركات، يجب حتويل ن�شبة 10 % من ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي البنك قبل مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 
     و�شريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة اإلى االحتياطي االإجباري حتى ي�شل االحتياطي الى 50 % من ٍراأ�س املال املدفوع. منذ عام 2019، اأوقف البنك هذه التحويالت 

     ال�شنوية نظًرا الأن االحتياطي يتجاوز ن�شبة 50 % من راأ�س املال املدفوع. 

     اإن توزيع هذا االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب ل�شداد توزيعات اأرباح بن�شبة 5 % من راأ�س املال يف ال�شنوات التي ال ت�شمح فيها االأرباح املرتاكمة ب�شداد توزيعات اأرباح هذا 
     املبلغ.

د. يتطلب النظام االأ�شا�شي للبنك اأن يتم حتويل مبلغ ال يقل عن 10 % من ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي البنك �شنويًا اإلى االحتياطي االختياري. ويتم هذا التحويل قبل مكافاأة 
     اأع�شاء جمل�س االإدارة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة. اإن هذا االحتياطي وما يزيد عن تكلفة اأ�شهم اخلزينة متاح للتوزيع. 

هـ. اأ�شهم اخلزينة واحتياطي اأ�شهم اخلزينة:

20202019

13,257,48913,257,489عدد اال�شهم املحتفظ بها 

0.82 %  0.82 % ن�شبة اال�شهم املحتفظ بها 

2,7583,394القيمة ال�شوقية )الف دينار كويتي(

197303املتو�شط املرجح للقيمة ال�شوقية لل�شهم )فل�س( 

اإن ر�شيد ح�شاب احتياطي اأ�شهم اخلزينة غري متاح للتوزيع. ف�شال عن ذلك، فاإن املبلغ املكافئ لتكلفة اأ�شهم اخلزينة غري متاح للتوزيع من االحتياطي االختياري خالل فرتة 
حيازة هذه االأ�شهم. 

، وتخ�شع هذه التو�شية ملوافقة   2020 31 دي�شمرب  ال �شيء( عن االأ�شهم القائمة كما يف   :2019 5 % )31 دي�شمرب  و. اأو�شى اأع�شاء جمل�س االإدارة باأ�شهم منحة بن�شبة 
امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية.

ز. اإن احلركة يف االحتياطيات االأخرى هي كما يلي:

 احتياطي اعادة

 تقييم عقار

األف دينار كويتي

احتياطي حتويل عمالت 

اجنبية 

األف دينار كويتي

احتياطي برنامج مزايا 

املوظفني  

األف دينار كويتي

اجمايل الحتياطيات

الخرى  

األف دينار كويتي

(5,828((131((13,788(8,091يف 1 يناير 2019

اأرباح )خ�شائر( �شاملة اخرى 
3,020(70(2112,879لل�شنة   

(2,808)(201)(10,909)8,302كما يف 31 دي�سمرب 2019 

اأرباح )خ�شائر( �شاملة اخرى 
870214535(549(لل�شنة  

(2,273)13(10,039)7,753كما يف 31 دي�سمرب 2020
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20 . حقوق امللكية )تتمة( 

ح. اأوراق راأ�شمالية م�شتدامة من ال�شريحة 1:
يف 26 �شبتمرب 2018، اأ�شدر البنك اأوراق دفع راأ�شمالية م�شتدامة اإ�شافية - ال�شريحة 1 التي ت�شتويف قواعد بازل 3 )»االأوراق«( بقيمة 300 مليون دوالر اأمريكي ومت ت�شنيفها 
�شمن حقوق امللكية. تكون االأوراق املالية م�شتدامة وثانوية وغري مكفولة ب�شمان وميكن ا�شرتدادها بناء على خيار البنك يف اأو بعد تاريخ اال�شتدعاء االأول يف 26 �شبتمرب 2023. 
اإن االأوراق املالية حتمل �شعر كوبون بن�شبة 7.25 % حتى تاريخ اال�شتدعاء االأول وبعد ذلك �شيتم تعديلها حتى فرتة خم�س �شنوات. �شوف تكون الفائدة م�شتحقة ال�شداد كل �شتة 

اأ�شهر كمتاأخرات وتتم معاملتها كخ�شم من حقوق امللكية. 

21. اإيرادات فوائد

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

6,95912,436اأر�شدة لدى البنوك 

33,44633,202اأوراق دين  

164,700202,251قرو�س و�شلف

205,105247,889

22. م�سروفات فوائد

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

10,10812,499م�شتحق اإلى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى

ودائع عمالء:

14,53918,235- ودائع حتت الطلب

69,35883,921- ودائع حمددة االأجل

5,6495,603اأوراق متو�شطة االأجل

99,654120,258

23. �سايف اإيرادات اأتعاب وعمولت  

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

35,651 27,970 اإيرادات اأتعاب وعموالت 

(3,264((2,175) م�شروفات اأتعاب وعموالت

25,79532,387

تت�شمن اإيرادات االأتعاب والعموالت مبلغ 1,376 األف دينار كويتي )2019: 1,395 األف دينار كويتي( من االأن�شطة على �شبيل االأمانة والتي حتتفظ فيها املجموعة مبوجودات 
اأو تقوم املجموعة باال�شتثمار فيها نيابة عن عمالئها.

24. املخ�س�سات / خ�سائر انخفا�س القيمة  

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

136,46171,134املخ�ش�س املحمل خل�شائر االئتمان املتعلق بالت�شهيالت االئتمانية النقدية وغري النقدية

22507خ�شائر االئتمان املتوقعة املتعلقة باملوجودات املالية االأخرى

136,48371,641

25. ال�سرائب 

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

274-ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

585-�شريبة دعم العمالة الوطنية 

305-الزكاة 

6,4823,456�شرائب على املواقع االأجنبية 

6,4824,620

26. ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�سة مب�ساهمي البنك   

حتت�شب ربحية ال�شهم االأ�شا�شية واملخففة عن طريق ق�شمة �شايف ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي البنك على املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة.

 20202019

28,678(69,684))خ�شارة( ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي البنك )األف دينار كويتي(

(6,638((6,717)ناق�شا: مدفوعات فوائد لالأوراق الراأ�شمالية امل�شتدمية ال�شريحة 1 

22,040(76,401))اخل�شارة( الربح املعدل للفرتة اخلا�س مب�شاهمي البنك )األف دينار كويتي(   

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

(12,977,851((13,257,489)ناق�شًا: املتو�شط املرجح لعدد اأ�شهم اخلزينة 

1,605,908,7451,606,188,383املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة

14 فل�س48 فل�س)خ�شارة( ربحية ال�شهم االأ�شا�شية واملخففة اخلا�شة مب�شاهمي البنك   
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27. التزامات ومطلوبات حمتملة

2020
األف دينار كويتي 

2019
 األف دينار كويتي

30,65759,599حواالت مقبولة

111,319126,169خطابات اعتماد

783,272831,353�شمانات

925,2481,017,121

متثل االأر�شدة اأعاله املبالغ التعاقدية غري القابلة لالإلغاء لالأدوات املالية للمجموعة خارج امليزانية العمومية التي ُتلزم املجموعة بالقيام بالدفع نيابة عن العمالء يف حالة اإجراء 
حمدد. اإن املبالغ التعاقدية متثل خماطر ائتمان، بفر�س اأن املبالغ بالكامل تعترب مبالغ مدفوعة مقدما واأن اأي �شمان اأو تاأمني اآخر يعترب وكاأنه ال قيمة له. ومع ذلك، فاإن اإجمايل 
القيمة التعاقدية لاللتزام مبنح االئتمان ال ميثل بال�شرورة املتطلبات النقدية امل�شتقبلية، حيث اإن كثريًا من هذه االلتزامات قد تنتهي �شالحيتها اأو تنتهي مدتها دون اأن يتم 

متويلها. اإن اإجمايل االلتزامات مبنح االئتمان بتاريخ بيان املركز املايل يبلغ 324,987 األف دينار كويتي )2019: 296,802 األف دينار كويتي(.

28. الأدوات املالية امل�ستقة 

ت�شتخدم املجموعة، يف �شياق اأعمالها املعتاد، االأدوات املالية امل�شتقة الإدارة خماطر تعر�شها للتقلبات يف اأ�شعار الفائدة والعمالت االأجنبية. اإن املعامالت امل�شتقة توؤدي بدرجات 
متفاوتة اإلى خماطر االئتمان وخماطر ال�شوق.

بالتزاماته  الوفاء  املقابلة يف  االأطراف  اأحد  ال�شوق احلالية يف حالة اخفاق  باأ�شعار  ا�شتبدال عقود  بامل�شتقات طريقة تكلفة  املتعلقة  تتبع املجموعة يف قيا�س خماطر االئتمان 
التعاقدية يف اأو قبل تاريخ ال�شداد وهي تقت�شر على القيمة العادلة املوجبة لالأدوات التي تكون يف �شالح املجموعة.

تن�شاأ خماطر ال�شوق من تقلبات اأ�شعار الفائدة واأ�شعار العمالت االأجنبية مما يوؤثر على قيمة العقد. والأغرا�س اإدارة املخاطر والرقابة على هذه االأن�شطة، قامت املجموعة بو�شع 
اإجراءات وحدود مت املوافقة عليها من قبل جمل�س االإدارة.

يو�شح اجلدول اأدناه القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة امل�شجلة كموجودات اأو مطلوبات باالإ�شافة اإلى قيمتها التعاقدية. اإن القيمة التعاقدية املدرجة باملجمل، هي قيمة 
االأ�شل املايل للم�شتقات اأو ال�شعر اأو املوؤ�شر املرجعي ومتثل االأ�شا�س لقيا�س التغريات يف قيمة امل�شتقات. متثل القيم التعاقدية حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�شنة وال تعطي 

موؤ�شرًا ملخاطر االئتمان اأو خماطر ال�شوق.

2020
األف دينار كويتي

2019
 األف دينار كويتي

القيم التعاقديةاملطلوباتاملوجودات القيم التعاقديةاملطلوباتاملوجودات 

حمتفظ بها للتحوط:

تغطيات القيمة العادلة 

1856,82325030151,639-مبادالت اأ�شعار الفائدة

1,42453117,727833322203,935عقود حتويل العمالت االأجنبية االآجلة

1,424238124,5501,083623255,574

مت تقييم جميع عقود امل�شتقات بالقيمة العادلة على اأ�شا�س املدخالت املعرو�شة يف ال�شوق ويتم ت�شنيفها �شمن امل�شتوى 2.

عقود حتويل العمالت االأجنبية االآجلة 
اإن عقود حتويل العمالت االأجنبية االآجلة هي اتفاقيات تعاقدية ل�شراء اأو بيع اأو حتويل اأداة مالية حمددة ب�شعر وتاريخ حمدد يف امل�شتقبل. اإن العقود االآجلة هي عقود معدة 

خ�شا�شا يتم اال�شتعانة بها يف اأ�شواق املال الثانوية ويتم �شدادها على اأ�شا�س املجمل.

مبادالت 
اإن مبادالت اأ�شعار الفائدة هي اتفاقيات تعاقدية بني طرفني وميكن اأن تت�شمن تبادل فائدة اأو تبادل كاًل من املبالغ الرئي�شية والفوائد لفرتة ثابتة من الوقت ا�شتنادًا اإلى ال�شروط 

التعاقدية.
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تقرير جمل�س الإدارة
تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني 

بيان املركز املايل املجمع 
بيان الدخل املجمع  

بيان الدخل ال�سامل املجمع 
بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

بيان التدفقات النقدية املجمع 
اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع.

تاأ�س�س يف دولة الكويت مبوجب مر�سوم اأمريي
�سدر بتاريخ 14 �سفر 1387 هـ املوافق 23 مايو 1967 م

راأ�س املا ل املدفوع كما يف 31 دي�سمرب 2020: 
170,012,454/500 د.ك
رقم ال�سجل التجاري: 3705

AHLK :رويرتز
ABKK-KW-KW :سويفت�

AHLIBANK-KUWAIT :برقيا

اأهاًل اأهلي 899 899 1
eahli.com



البيانات
المالية المجمعة
31 ديسمبر 2020

األهلي أسهل




