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   بيان الدخل المجمع

 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا

 إيضـاحات 

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 179,408 188,965 18 فوائدإيرادات 
 (70,222) (76,533) 19 مصروفات فوائد

  

───────── ───────── 

 109,186 112,432  صافي إيرادات الفوائد
    

 30,317 29,047 20 صافي إيرادات أتعاب وعموالت
 3,970 4,625  صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

 (2,549) 4,943  استثمارات في أوراق مالية  (ائرسخ) أرباح صافي
 2,162 1,999  إيرادات توزيعات أرباح

 2,571 2,173  حصة في نتائج شركة زميلة
 1,860 1,773  إيرادات تشغيل أخرى 

  

───────── ───────── 

 147,517 156,992  إيرادات التشغيل 
 

 ───────── ───────── 

 (34,236) (34,161)  مصروفات موظفين
 (19,435) (21,182)  مصروفات تشغيل أخرى 

 (4,417) (3,835)  استهالك وإطفاء 
  

───────── ───────── 

 (58,088) (59,178)  مصروفات التشغيل 
  

───────── ───────── 

 89,429 97,814  ربح التشغيل للسنة 
    

 (50,813) (57,522) 10 مخصص تسهيالت ائتمانية 
 (1,626) (431)  في أوراق مالية  اتانخفاض قيمة استثمار

  

───────── ───────── 

 36,990 39,861  قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة السنةربح 
    

 (4,103) (3,616) 21 الضرائب
 (375) (495)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

───────── ───────── 

 32,512 35,750  ربح السنةصافي 
  

═════════ ═════════ 

    الخاص بــ:
 32,472 35,661  مساهمي البنك 

 40 89  الحصص غير المسيطرة 
  

───────── ───────── 

  35,750 32,512 
  

═════════ ═════════ 

 فلس 20 فلس 22 22 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك 
  

═════════ ═════════ 

 

 



 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 
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 المجمع  بيان الدخل الشامل

  2017ديسمبر  31في هية تالسنة المن
 

 

 

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 32,512 35,750   صافي ربح السنة
 

 ───────── ───────── 

    شاملة أخرى  خسائر
    إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجمع: أو سوف يتم بنود يتم

    تحويل عمالت أجنبية:
 (13,154) (876)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

  

───────── ───────── 
    استثمارات متاحة للبيع:

 2,517 (4,830)  المجمع البيع في بيان الدخلالخسارة من  /)الربح( صافيإعادة إدراج 
 1,626 431  المجمع إعادة إدراج انخفاض القيمة في بيان الدخل

 (7,093) 5,027  تأثير التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
  

───────── ───────── 

  628 (2,950) 
  

───────── ───────── 

  (248) (16,104) 
 

 

───────── ───────── 
    إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع: لن يتمبنود 

 (63) (115)  إعادة قياس التزام مزايا محدد
 (436) (685)  إعادة تقييم أرض ملك حر

  

───────── ───────── 

  (800) (499) 
  

───────── ───────── 

 (16,603) (1,048)  إجمالي الخسائر الشاملة األخرى للسنة
 

 ───────── ───────── 

 15,909 34,702  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
 

 ═════════ ═════════ 

    الخاص بـ:
 16,058 34,619  مساهمي البنك

 (149) 83  الحصص غير المسيطرة
 

 ───────── ───────── 

  34,702 15,909 
 

 ═════════ ═════════ 

 

   



 
 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 
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  المجمع الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا

  بمساهمي البنك  ةالخاص   
  االحتياطيات    

 

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 أسهم
 خزينة

)إيضاح 
17) 

احتياطي 
 إجباري

 احتياطي
 عــــام

احتياطي 
 أسهم خزينة

)إيضاح 
17) 

احتياطيات 
أخرى 

)إيضاح 
17) 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة
أرباح 

 مرحلة 
إجمالي 

 االجمالي  االحتياطيات

الحصص 
غير 

 المسيطرة 

 مجموع
حقوق 
 الملكية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  ألف  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
              

 555,803 646 555,157 289,301 133,882 9,991 (4,692) 8,065 70,804 71,251 (4,958) 108,897 161,917 2017يناير  1في 
              

 35,750 89 35,661 35,661 35,661 - - - - - - - - صافي ربح السنة 
شاملة أخرى  )خسائر(/ إيرادات

 (1,048) (6) (1,042) (1,042) - 625 (1,667) - - - - - - للسنة
 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
اإليرادات )الخسائر(/  إجمالي

 34,702 83 34,619 34,619 35,661 625 (1,667) - - - - - - الشاملة للسنة 
               

مدفوعة توزيعات ارباح 
 (17,671) - (17,671) (17,671) (17,671) - - - - - - - - (أ 17إيضاح )

  ةأسهم خزينة مشترا
 (95) - (95) - - - - - - - (95) - - هـ( 17)إيضاح  

 - - - - (7,562) - - - 3,781 3,781 - - - تحويل الى االحتياطيات 
 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 572,739 729 572,010 306,249 144,310 10,616 (6,359) 8,065 74,585 75,032 (5,053) 108,897 161,917 2017ديسمبر  31كما في 

 

════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

 

 



 
 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 

 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. اتشكل جزءً  24إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

10 

 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع 
 2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 
  بمساهمي البنك  ةالخاص   
  االحتياطيات    

 

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 أسهم
 خزينة

 (17)إيضاح 
احتياطي 

 إجباري
 احتياطي

 عــــام

احتياطي أسهم 
 خزينة

 (17)إيضاح 

احتياطيات 
أخرى 

 (17)إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة في 
 أرباح مرحلة  القيمة العادلة

إجمالي 
 االجمالي  االحتياطيات

الحصص غير 
 المسيطرة 

مجموع حقوق 
 الملكية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  ألف  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

              

 556,459 859 555,600 289,314 124,353 12,938 8,775 8,065 67,368 67,815 (4,528) 108,897 161,917 2016يناير  1في 
              

 32,512 40 32,472 32,472 32,472 - - - - - - - - صافي ربح السنة 
 (16,603) (189) (16,414) (16,414) - (2,947) (13,467) - - - - - - خسائر شاملة أخرى للسنة

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
)الخسائر(/ إجمالي

 15,909 (149) 16,058 16,058 32,472 (2,947) (13,467) - - - - - - الشاملة للسنة اإليرادات 
               

مدفوعة توزيعات ارباح 
 (16,077) - (16,077) (16,077) (16,077) - - - - - - - - أ( 17إيضاح )

  ةأسهم خزينة مشترا
 (430) - (430) - - - - - - - (430) - - هـ( 17)إيضاح  

 - - - - (6,872) - - - 3,436 3,436 - - - تحويل الى االحتياطيات 
حيازة حصص غير 

 - - - - - - - - مسيطرة
 
6 

 
6 

 
6 

 
(64) 

 
(58) 

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 555,803 646 555,157 289,301 133,882 9,991 (4,692) 8,065 70,804 71,251 (4,958) 108,897 161,917 2016ديسمبر  31كما في 

 

════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

 

 
 



 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 
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 المجمعبيان التدفقات النقديـة 
 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
     التشغيلأنشــطة 

 36,990 39,861  عضاء مجلس االدارة والضرائب أة أصافي ربح السنة قبل مكاف
    لـ: تعديالت 

 2,517 (4,830)  استثمارات متاحة للبيع  بيع )ربح(/ خسارةصافي  
 (2,162) (1,999)  رباحأإيرادات توزيعات  
 (2,571) (2,173)  حصة في نتائج شركة زميلة 
 4,417 3,835  استهالك واطفاء  
 50,813 57,522  مخصصات تسهيالت ائتمانية   

 1,626 431  وراق مالية أانخفاض قيمة استثمارات في 
 

 ───────── ───────── 
 91,630 92,647  في موجودات ومطلوبات التشغيلربح التشغيل قبل التغيرات 

    
    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 (73,302) (17,530)  ودائع لدى البنـوك
 (18,896) (121,448)  سندات خزانة حكومة دولة الكويت

 5,998 48,120  سندات بنك الكويت المركزي
 (144,327) (103,972)  قروض وسلف

 7,120 (95)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة استثمارات
 (6,267) (4,371)  موجودات أخرى

 (438,886) (138,212)  مسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 601,768 40,132  ودائع العمـالء

 7,623 9,155  مطلوبات أخرى
 (3,919) (3,886)  ضرائب مدفوعة 

 

 ───────── ───────── 
 28,542 (199,460)  من أنشطة التشغيل  الناتجة )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

 

 ───────── ───────── 
    أنشطة االستثمار 

 (142,164) (126,216)  شراء استثمارات متاحة للبيع 
 161,636 186,345  متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع 

 881 880  توزيعات ارباح مستلمة من استثمار في شركة زميلة
 (7,445) (11,162)  شراء مباني ومعـدات

 2,162 1,999  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
 (58) -  حيازة حصص غير مسيطرة

 

 ───────── ───────── 
 15,012 51,846  أنشـطة االستثمار صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 

 ───────── ───────── 
    أنشطة التمويل

 - 149,712  متحصالت من إصدار أوراق متوسطة األجل
 (16,077) (17,671)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (430) (95)  شراء أسهم خزينة 
 

 ───────── ───────── 
 (16,507) 131,946  أنشـطة التمويل (المستخدمة فيالناتجة من )صافي التدفقات النقدية 

 

 ───────── ───────── 
 (33,988) (927)  فروق تحويل عمالت أجنبية

 (6,941) (16,595)  في النقـد والنقد المعادلالنقص  صافي
    

 343,971 337,030  ينايـر 1النقـد والنقد المعادل في 
 

 ───────── ───────── 
 337,030 320,435  ديسـمبر 31في النقـد والنقد المعادل 

 

 ═════════ ═════════ 
    يتكون النقد والنقد المعادل من: 

 67,256 45,482  نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى
أرصدة وودائع لدى بنوك مركزية )ذات فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز مدتها 

 136,955 203,036  (ايومً  ثالثين
 132,819 71,917   ا(مً يو ثالثينودائع لدى البنوك )ذات فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز مدتها 

 

 ───────── ───────── 
  320,435 337,030 

 

 ═════════ ═════════ 
 

ألف  71,179المدفوعة  وبلغت الفوائدألف دينار كويتي( 180,148 :2016ألف دينار كويتي ) 185,018المستلمة  الفوائد بلغت
  ألف دينار كويتي(. 61,708 :2016)دينار كويتي 



 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31
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 والتسجيلالتأسيس  1
 

ومسجلة  1967مايو  23شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت في هو  ("البنك") ع.ك.البنك األهلي الكويتي ش.م.إن 

م . يقومدينة الكويت ،، شارع أحمد الجابرساحة الصفاةهو  مكتبه المسجل وعنوان .كمصرف لدى بنك الكويت المركزي

 .ومصر اإلمارات العربية المتحدة دولةوالكويت  دولة فيبصورة أساسية البنك باألنشطة المصرفية 
 

إدارة  س"المجموعة"( من قبل مجل ا باسمته التابعة )يشار إليهاتم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة للبنك وشرك

المجمعة بعد تعديل هذه البيانات المالية  صالحية. إن الجمعية العمومية السنوية للمساهمين لها 2018يناير  16في البنك 

  .إصدارها
 

 السياسات المحاسبية الهامةملخص  2
 

 اإلعداد أساس 

 لدوليةالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة ا وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية للمجموعةتم إعداد البيانات المالية المجمعة 

المطبقة في دولة الكويت على مؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. تتطلب هذه التعليمات 

حول المخصص المجمع والتي  39تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

ا هو مبين في السياسة المحاسبية حول حول الحد األدنى للمخصص العام، كمتحل محلها متطلبات بنك الكويت المركزي 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية.
 

ض ملك حر" "األرأوراق مالية" وفي  ات"االستثمارباستثناء  تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 .قياسها بالقيمة العادلةتم التي  "المشتقة "األدوات الماليةو
 

نص على ألقرب ألف ما لم ي ةمقرب ،للبنك، الذي يمثل العملة الرئيسية بالدينار الكويتيتم عرض البيانات المالية المجمعة 

 غير ذلك.
 

 واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية 

ابقة في السنة المالية الس المستخدمةمماثلة لتلك  المجمعةالمستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية ن السياسات المحاسبية إ

. فيما يلي طبيعة 2017يناير  1التعديالت على المعايير الحالية ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري كما في  باستثناء تطبيق

 وتأثير كل تعديل:
 

 اإلفصاحاتبيان التدفقات النقدية: مبادرة  7معيار المحاسبة الدولي تعديالت على 

عن التغيرات في مطلوباتها الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات  افصاحات تقديم آتمن المنش التعديالت تتطلب

الناتجة من التغيرات في التدفقات النقدية والتدفقات غير النقدية )مثل األرباح أو الخسائر من تحويل العمالت األجنبية(. ولكن 

 المعيار أي تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة.ليس لتطبيق هذا 
 
 تحقق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة  ضرائب الدخل: 12معيار المحاسبة الدولي تعديالت على  

تحتاج إلى مراعاة ما إذا كان قانون الضرائب يضع قيوًدا على مصادر األرباح الخاضعة  المنشأةتوضح التعديالت أن 

. ائر غير المحققةالمتعلقة بالخس للضريبة والتي قد يتم مقابلها إجراء اقتطاعات على عكس تلك الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع

وف ركة لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة وتوضيح الظرلك، تقدم التعديالت إرشادات حول كيفية تحديد الشذإضافة إلى 

قامت  .رالمدرجة بالدفاتالتي قد تتضمن فيها األرباح الخاضعة للضريبة استرداد بعض الموجودات بمبلغ أكبر من قيمتها 

 لمجموعة.المجموعة بتطبيق التعديالت بأثر رجعي.  ولكن ليس لتطبيقها أي تأثير على المركز أو األداء المالي ل
 

 2017يناير  1إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في 

 .للمجموعةلم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية او المركز أو األداء المالي 
 

 تعديالت صادرة ولكن لم تسر بعد معايير/
ن قبل موالتي لم يسر مفعولها ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر مجلس معايير المحاسبة الدولية  المعايير الصادرة عنفيما يلي 

 المجموعة. 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 واإلفصاحات )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية 
 

 بعد )تتمة(تعديالت صادرة ولكن لم تسر  معايير/
 

 األدوات المالية   9المعيار الدولي للتقارير المالية 
األدوات المالية  9اإلصدار األخير من المعيار الدولي للتقارير المالية  2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 

األدوات المالية: التحقق  39ة الدولي (، وهو المعيار الذي سيحل محل معيار المحاسب9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

مع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التغطية، ينبغي  2018يناير  1والقياس للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

تطلبات م. بالنسبة لمحاسبة التغطية، يتم تطبيق الليس إلزامياً معلومات المقارنة تقديم أن يسري التطبيق بأثر رجعي ولكن 

 بصورة عامة بأثر مستقبلي مع بعض االستثناءات المحدودة. 

 

. سوف تستفيد المجموعة من 2018يناير  1من  اريخ السريان المطلوب اعتباراً تعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد في ت

التغير  لتصنيف والقياس بما في ذلكمعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بابما يتيح لها عدم إعادة إدراج  اإلعفاء

في انخفاض القيمة. وسيتم تسجيل الفروق في القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من 

 .2018يناير  1( ضمن األرباح المرحلة االفتتاحية واالحتياطيات كما في 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

 
 التصنيف والقياس

موذج أعمال استنادا إلى دمج ن-باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات -يتطلب المعيار الجديد تقييم كافة الموجودات المالية 

المنشأة المستخدم في إدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات. تم استبدال فئات قياس األدوات المالية 

القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة دلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العا 39معيار المحاسبة الدولي ضمن 

 للشركات بمواصلة تصنيف األدوات المؤهلة للقياس وفقاً  9والتكلفة المطفأة. يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية  األخرى

اً كأدوات مقاسة وفق –على نحو غير قابل لإللغاء  –لة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى للتكلفة المطفأة أو القيمة العاد

للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا كان هذا التصنيف من شأنه اإللغاء أو الحد من عدم تماثل أنماط القياس أو 

ل على نحو غير قاب –المحتفظ بها لغرض المتاجرة التحقق بصورة جوهرية. ويجوز تصنيف أدوات حقوق الملكية غير 

كأدوات مقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون أي إعادة تصنيف الحقة لألرباح أو  –لإللغاء 

 الخسائر إلى بيان الدخل المجمع.

 
عنها ضمن متطلبات معيار المحاسبة الدولي  لم يطرأ أي تغير على طريقة المحاسبة عن المطلوبات المالية بصورة كبيرة

، باستثناء معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من خسائر االئتمان للمنشأة والمتعلقة بالمطلوبات المصنفة كمطلوبات مدرجة 39
ية إعادة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. سيتم عرض هذه الحركات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى دون أ

 محاسبي في األرباح أو الخسائر.   تطابقتصنيف الحقة إلى بيان األرباح أو الخسائر، إال إذا طرأ عدم 
 

قياس و على تصنيففي ظل انتهاء المجموعة من تقييمها، توصلت المجموعة إلى أن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له تأثيراً 
والتي يتم إدراج األرباح والخسائر لها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، بعض الموجودات المالية المحتفظ بها كمتاحة للبيع 

وبصورة رئيسية تلك التي تمثل استثمار المجموعة في الصناديق المفتوحة ويتم قياسها عوضاً عن ذلك وفقا للقيمة العادلة من 
ئر.  سيتم إعادة تصنيف التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة المتعلقة بتلك األسهم إلى األرباح خالل األرباح أو الخسا

 المرحلة. 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
تغيرات جوهرية على منهجية تحديد خسائر انخفاض قيمة القروض. يستبدل هذا  9أدخل المعيار الدولي للتقارير المالية 

بالمنهج المستقبلي المرتبط بخسائر االئتمان المتوقعة.  39منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي المعيار 
وبذلك يتعين على المجموعة تسجيل مخصص للخسائر المتوقعة لكافة القروض والموجودات األخرى من فئة الديون غير 

 باح أو الخسائر باإلضافة إلى التزامات القروض وعقود الضمانات المالية.المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل األر
وينبغي عند التحقق المبدئي احتساب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة الناتجة من حاالت التعثر المحتملة خالل فترة االثني 

حالة وقوع زيادة جوهرية في مخاطر  عشر شهرا التالية )خسائر االئتمان المتوقعة خالل االثني عشر شهرا التالية(. في
االئتمان، ينبغي احتساب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة الناتجة من كافة حاالت التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع 

طاقات ب(. وبالنسبة للتسهيالت المتجددة بما في ذلك لألداةلألداة المالية )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع 
 تقيس المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة استحقاقها التعاقدية.  االئتمان والحسابات المكشوفة لدى البنوك،
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 واإلفصاحات )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية 
 

 )تتمة(معايير/تعديالت صادرة ولكن لم تسر بعد 
 

 المالية )تتمة(األدوات  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
استنادا إلى مجموعة من المدخالت  9قامت المجموعة بتقييم مخصصات انخفاض القيمة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

واالفتراضات التي تتضمن المعلومات المستقبلية المتاحة مثل المدخالت االقتصادية ومعامالت التدهور االئتماني الجوهرية 

تعثر في السداد"( واحتساب نسبة الخسارة عند التعثر )" الخسارة عند التعثر"( واالنكشاف واحتمالية التعثر في السداد )" ال

سيقوم البنك بتحديد التأثير المحتمل لمخصص خسائر االئتمان " االنكشاف للمخاطر عند التعثر"(. التعثر )للمخاطر عند 

كما سيلتزم  .2018مارس  31( اعتباراً من البيانات المالية كما في 9المتوقعة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية )

 .البنك بالتعليمات التي سيصدرها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص
 
 محاسبة التغطية  

توصلت المجموعة إلى أن كافة عالقات التغطية الحالية المصنفة حاليا ضمن عالقات تغطية فعالة ستظل مؤهلة لمحاسبة 

ال يغير المبادئ العامة لكيفية قيام  9. ونظرا ألن المعيار الدولي للتقارير المالية 9التغطية طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

ليات التغطية الفعالة، لن يكون لتطبيق متطلبات التغطية الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية المنشأة بالمحاسبة عن عم

 تأثيراً جوهرياً على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.  9
 

 اإلفصاح
ر طبيعة لى تغيييتضمن المعيار الجديد أيضا متطلبات موسعة لإلفصاح وكذلك تغيرات في العرض. ومن المتوقع أن تؤدي إ

المالية، وخصوصا خالل السنة التي يتم فيها تطبيق المعيار الجديد. واشتمل التقييم  اأدواته المجموعة حولوحجم إفصاحات 

تغيرات بصدد تطبيق ال والمجموعةعلى تحليل لتحديد فجوات البيانات مقابل اإلجراء الحالي،  المجموعةالذي تم إجراؤه من قبل 

 ضرورية لتسجيل البيانات المطلوبة. تراهاضوابط الرقابية التي في األنظمة وال
  

 من عقود مع عمالء  الناتجة يراداتاإل: 15المعيار الدولي للتقارير المالية 
اإليرادات الناتجة من عقود مع  15المعيار الدولي للتقارير المالية  2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

مع السماح بالتطبيق المبكر. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1يسري للفترات التي تبدأ في عمالء والذي 
مبادئ تحقق اإليرادات وسوف يسري على كافة العقود مع العمالء. على الرغم من ذلك، ستظل إيرادات الفوائد واألتعاب  15

وستخضع للتنظيم من قبل  15جير خارج نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية التي تعتبر مكملة لألدوات المالية وعقود التأ
 عقود التأجير(. 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  9المعايير األخرى المعمول بها )مثل المعيار الدولي للتقارير المالية 

جلة كبضاعة وخدمات في حدود أن تتوقع جهة التحويل والمس 15سيتم تحويل اإليرادات طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
أحقيتها في البضاعة والخدمات. سوف يحدد المعيار أيًضا مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح فيما يتعلق بطبيعة اإليرادات 

اسات ي على السيماد تأثيروجود أي المجموعة  ال تتوقع والتدفقات النقدية المقابلة لدى العمالء وحدود تحققها وتوقيتها.
 المحاسبية أو المركز أو األداء المالي من تطبيق هذا المعيار.

 

 عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
عقود التأجير، وتفسير  17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات  تحديد-4ر الدولية للتقارير المالية لجنة تفسيرات المعايي
جوهر المعامالت التي تتضمن شكل  تقييم-27وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  الحوافز-التشغيليالتأجير  عقود-15الدائمة 

مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير  16قانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي 

 عقود التأجير للموجودات –. يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين 17ا لمعيار المحاسبة الدولي طبقً 
شهًرا أو أقل(  12"منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير لمدة 

أجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير )أي التزام عقد التأجير( وأصل يمثل وفي تاريخ بداية عقد التأجير، يقوم المست
الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير )أي األصل المرتبط بحق االستخدام(. ينبغي على المستأجرين 

 الستخدام. ك لألصل المرتبط بحق االقيام بشكل منفصل بتسجيل مصروف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهال
 

كما ينبغي على المستأجرين إعادة قياس التزام عقد التأجير عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة عقد التأجير والتغير 
 في مدفوعات التأجير المستقبلية الناتجة من التغير في معدالت أو مؤشرات السوق المستخدمة في تحديد تلك المدفوعات(.

 ويقوم المستأجر بصورة عامة بتسجيل مبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل على األصل المرتبط بحق االستخدام.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 واإلفصاحات )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية 
 

 تعديالت صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة( معايير/
 

 )تتمة( عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
عن طريقة المحاسبة المطبقة  16لم يطرأ تغير جوهري على طريقة المحاسبة للمؤجرين طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

د م مبدأ التصنيف نفسه الوار. سيواصل المؤجرون تصنيف كافة عقود التأجير باستخدا17حاليًا طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 والتمييز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي.   17في معيار المحاسبة الدولي 
 

من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر تفصيالً وشمولية من تلك  16كما يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

على الفترات السنوية التي تبدأ  16. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية 17يتم تقديمها طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي التي 

. 15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعة. يسمح بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل قيام 2019يناير  1في أو بعد 

ما بين تطبيق المعيار إما باستخدام طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي أو التطبيق المعدل بأثر ويستطيع المستأجر االختيار 

ير المالية المعيار الدولي للتقارإن المجموعة بصدد تقييم تأثير رجعي. تسمح األحكام االنتقالية بالمعيار ببعض اإلعفاءات. 

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 16
 

 

 التجميعأساس 

المستثمر  المالية وشركاته التابعة )الشركات البياناتتتألف البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للبنك كما في تاريخ 

لمالية. تنشأ ا البياناتفيها والتي تخضع لسيطرة البنك( كما في ذات التاريخ أو في تاريخ ال يتجاوز شهر واحد قبل تاريخ 

تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها السيطرة عندما 

سيطر بصورة محددة، تويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. 

 مجموعة:المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى ال
  التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  الحاليةسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(
 أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيهالمخاطر تعرض ال 
  المستثمر فيها في التأثير على عائداتهاالقدرة على استخدام سيطرتها على الشركة 
 

عة عندما تحتفظ المجموبصورة عامة، هناك افتراض بأن السيطرة تنشأ عن أغلبية حقوق التصويت. لدعم هذا االفتراض و

 من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات بأقل

 والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:

  األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها أصحابالترتيب التعاقدي القائم مع 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

عة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تعيد المجمو

تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على 

د المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفق

الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات 

على الشركة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة للمجموعة المالية المجمعة 

 التابعة.
 

والحصص غير المسيطرة حتى إن  البنكبمساهمي  األخرىالشاملة تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات 

أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم عند الضرورة إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات 

التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية لها مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات 

كات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء فيما بين شر

 المجموعة بالكامل عند التجميع.
 

 يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة( أساس التجميع

والموجودات  إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة

(، والمطلوبات، والحصص غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى في حين يتم تحقق أي أرباح أو غير الملموسة

 األرباح أو الخسائر. ويتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.خسائر ناتجة ضمن 
 

 الشركات التابعة للمجموعة: فيما يلي
 

 حصة الملكية الفعلية كما في   

 الرئيسي النشاط بلد التأسيس اسم الشركة 

ديسمبر  31

2017 

ديسمبر  31

2016 
   

  
 %99.6 %99.6 استثمار  الكويت  شركة االهلي كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة( 

مصر ش.م.م.، )"البنك األهلي  –البنك األهلي الكويتي 

 مصر  مصر"( –الكويتي 
خدمات 

 %98.6 %98.6 مصرفية
 

  
  

   مصر ش.م.م. –محتفظ بها من خالل البنك األهلي الكويتي 
  

 %98.5 %98.5 تأجير  مصر  مصر لإلجارة –شركة البنك األهلي الكويتي 
 %98.6 %98.6 استثمار  مصر  مصر لالستثمار –شركة البنك األهلي الكويتي 

 

 األدوات المالية

 إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لشركة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى.
 

 األدوات المالية تصنيف

في اوراق مالية" و"مطلوبات مالية بخالف  اتتقوم المجموعة بتصنيف األدوات المالية كـ " قروض ومدينين" و "استثمار

ت وراق مالية من "االستثماراات في أتكون االستثمار. تو"المشتقات" ة من خالل األرباح أو الخسائر"المدرجة بالقيمة العادل

ى المحتفظ بها حت"االستثمارات و ""االستثمارات المتاحة للبيعر" وئالخسا وأ األرباحعادلة من خالل بالقيمة الالمدرجة 

 تحدد اإلدارة التصنيف المالئم لكل أداة عند الحيازة. االستحقاق".
 

 التحقق  

يتم تحقق األصل المالي أو االلتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. إن جميع المشتريات 

والمبيعات بالطريقة االعتيادية للموجودات المالية يتم تسجيلها باستخدام طريقة المحاسبة على أساس تاريخ التسوية، أي 

خ . تسجل التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريالموجوداتباستالم أو تسليم التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة 

التسوية في بيان الدخل المجمع أو في اإليرادات الشاملة األخرى وفقاً للسياسة المطبقة على األداة ذات الصلة. إن المشتريات 

الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني أو المبيعات بالطريقة االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات 

 يتم تحديده عموماً بالنظم أو بالعرف السائد في األسواق. 

 

 القياس المبدئي

يتم قياس كافة الموجودات أو المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. تضاف تكاليف المعامالت إلى تكلفة كل األدوات 

المعاملة  تدرج تكاليف وجودات المالية المصنفة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.باستثناء الم

 للموجودات المالية المصنفة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل المجمع.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة( األدوات المالية
 

 القياس الالحق

 القروض والمدينون

ط. ال يتم تسعيرها في سوق نش قابلة لتحديدهاتمثل القروض والمدينون موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو 

أي  ناقصاً  فعالةالوتقاس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية المعدلة لتغطية القيمة العادلة 

 سوملرانخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة مأخوذاً في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحيازة وكذلك ال مخصص

ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء ضمن "إيرادات فوائد" في بيان الدخل  اوالتكاليف التي تشكل جزءً 

 ".تسهيالت ائتمانية المجمع. تدرج الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع ضمن "مخصص
 

وسندات بنك الكويت المركزي والقروض والسلف  ومة دولة الكويتسندات خزانة حكو إن النقد واألرصدة لدى البنوك

 ".ومدينينوبعض الموجودات األخرى يتم تصنيفها كـ "قروض 
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المدرجة االستثمارات

فئتين فرعيتين هما: االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة واالستثمارات المصنفة وفقاً للقيمة العادلة من يضم هذا التصنيف 

البداية. يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للمتاجرة إذا تمت حيازته بصورة أساسية لغرض  فيخالل األرباح أو الخسائر 

ي فبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  كمدرجة تثماراتالبيع أو إعادة الشراء في المستقبل القريب. تصنف االس

بع. يتم قياس األساس المتذلك موظفي اإلدارة العليا على  رفع التقارير إلىموثقة ويتم الستثمار اال الستراتيجيةوفقاً البداية 

اتجة في بيان الدخل المجمع. لم تقم المجموعة هذه الموجودات المالية الحقاً وفقاً للقيمة العادلة وتتحقق أي أرباح أو خسائر ن

 ر في البداية" عند التحقق المبدئي. ئالخسا وأ األرباحبتصنيف أي استثمارات كـ "مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 

 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

كمحتفظ بها  الستحقاقات الثابتةلتحديدها وذات ا أو القابلةيتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات المدفوعات الثابتة 

 حتى االستحقاق.  بهاحتى االستحقاق عندما يتوفر لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ 
 

بعد التحقق المبدئي، تدرج الموجودات المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 أي مخصص لقاء االنخفاض في القيمة. تحتسب التكلفة المطفأة عن طريق مراعاة أي خصم أو عالوة عندقصاً نا الفعلي

 . ة الفعليالتي تمثل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدوالرسوم والتكاليف الحيازة 
 

 استثمارات متاحة للبيع

ات يفها إما كـ "متاحة للبيع" أو غير مصنفة كاستثمارتمثل االستثمارات المتاحة للبيع موجودات مالية غير مشتقة يتم تصن

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو قروض ومدينين. يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة 

األصل أو انخفاض قيمته، فإن تعديالت القيمة  بيعضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند ناتجة وتسجل أي أرباح أو خسائر 

 إلى بيان الدخل المجمع. يتم تحويلهاالعادلة المتراكمة المتعلقة بهذا األصل 
 

 المطلوبات المالية بخالف المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

في االعتبار خذا أقة الفائدة الفعلية. يتم حساب التكلفة المطفأة تقاس هذه المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طري

للبنوك  ستحقالمالفائدة الفعلي. يتم تصنيف  معدل ال يتجزأ منأي خصم أو عالوة عند اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً 

ـ "مطلوبات مالية بخالف المطلوبات بعض وواألوراق متوسطة األجل ة األخرى وودائع العمالء ماليوالمؤسسات ال األخرى ك

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر".
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 األدوات المالية )تتمة(

 القياس الالحق )تتمة( 

 والتغطية المشتقة األدوات المالية
هذه األدوات المالية  . تدرجوالخيارات العمالت األجنبية اآلجلةتتضمن المشتقات مبادالت أسعار الفائدة وعقود تحويل 

مشتقات  تدرج ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. المشتقة المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المالية

ت األخرى، بينما تدرج مشتقات األدوات األدوات المالية ذات القيمة العادلة الموجبة )أرباح غير محققة( ضمن الموجودا

المالية ذات القيمة العادلة السالبة )خسائر غير محققة( ضمن المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي المجمع. بالنسبة 

غيرات تللتغطية التي ال تفي بشروط محاسبة التغطية والمشتقات "المحتفظ بها للمتاجرة" فإن أية أرباح أو خسائر ناتجة من ال

 في القيمة العادلة لهذه المشتقات تؤخذ مباشرة إلى بيان الدخل المجمع.
 

 تعامل معالإلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبية. يتم  المشتقة تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية

ا ال ترتبط الخصائص االقتصادية والمخاطر كمشتقات منفصلة عندماألخرى مشتقات معينة متضمنة في األدوات المالية 

رباح مدرجاً بالقيمة العادلة من خالل األ الرئيسيوال يكون العقد  الرئيسيالعقد تلك المتعلقة بالخاصة بها بصورة كبيرة ب

ان الدخل يالتغيرات في القيمة العادلة ضمن ب إدراجالمشتقات المتضمنة وفقاً للقيمة العادلة مع هذه والخسائر. يتم قياس 

 المجمع. 
 

تقوم المجموعة، لغرض إدارة مخاطر معينة، بتطبيق محاسبة التغطية للمعامالت التي تستوفي المعايير المحددة. في بداية 

دف هغطية بما في ذلك طبيعة المخاطر ووأداة الت البند المغطىعالقة التغطية، تقوم المجموعة رسمياً بتوثيق العالقة بين 

 إجراء التغطية واألسلوب المستخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية.  واستراتيجية
 

المخاطر  قابلةملداة التغطية ارتفاع مستوى الفاعلية المتوقعة ألكما يتم في بداية عالقة التغطية إجراء تقييم رسمي لضمان 

ذات فعالية عالية  مالية. تعتبر التغطية بياناتالتغطية بصورة رسمية في تاريخ كل  عمليات. يتم تقييم المغطىلبند لالمصنفة 

التغطية  قابلةمإذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاة خالل السنة المتوقع فيها 

 . %125و %80المحددة بمعدل يتراوح بين 
 

ر، األرباح أو الخسائ إلىتؤخذ أي أرباح أو خسائر تنشأ عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة مباشرة 

أرباح  اً إلىالحق األخرى وتصنفتدرج ضمن اإليرادات الشاملة  والتي ات النقديةباستثناء الجزء الفعال من تغطيات التدفق

 على األرباح أو الخسائر. ة تأثيريكون لبند التغطيعندما  أو خسائر
 

 تغطية القيمة العادلة 
من إعادة اتجة نفيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها شروط محاسبة التغطية، فإن أي ربح أو خسارة غير محققة 

" وفي بيان الدخل المجمع. إن قياس أداة التغطية وفقاً للقيمة العادلة يتم إدراجها في "موجودات أخرى" أو "مطلوبات أخرى

 المغطىند بلل المدرجة بالدفاتربالمخاطر المغطاة يتم تعديلها مقابل القيمة  والمتعلقةأي أرباح أو خسائر من البند المغطى 

 وتسجل في بيان الدخل المجمع.
 

أو إلغاؤها أو ممارستها، أو لم تعد مؤهلة للوفاء بمعايير محاسبة  بيعهاصالحية أداة التغطية أو  بانتهاءعالقة التغطية تنتهي 

 التغطية. 
 

 تغطية التدفقات النقدية
دى التدفقات النقدية الخاصة بإحفي تغطية تنوع أداة التغطية  اعلى أنهعندما يتم تصنيف إحدى األدوات المالية المشتقة 

سارة، الخ وأالحدوث بصورة كبيرة قد تؤثر على الربح محتملة  متوقعةمعاملة  محقق أو المخاطر المتعلقة بأصل أو التزام

 ى.اإليرادات الشاملة األخر في مباشرةً يتم إدراجه  لألداة المالية المشتقةإن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ف

يها نفس السنة التي تؤثر ففي المجمع ويدرج في بيان الدخل األخرى ويتم استبعاد المبلغ المدرج في اإليرادات الشاملة 

ء غير . يتم إدراج أي جزالمغطىبند للالمماثل بيان الدخل بند في نفس والتدفقات المالية المغطاة على األرباح أو الخسائر 

 في بيان الدخل المجمع. مباشرةً  لألداة المشتقةالقيمة العادلة  األرباح أو الخسائر الناتجة منفعال من 
 

ايير معتستوفي ، أو لم تعد ممارستهابيعها أو إلغاؤها أو في حالة أو  األدوات المالية المشتقةعندما تنتهي صالحية إحدى 

اإليرادات الشاملة ي فويبقى المبلغ المدرج  بشكل مستقبلي محاسبة التغطية أو تم إلغاء التصنيف، فإن محاسبة التغطية تتوقف

عند ذلك  ،الحدوث متوقعة القائمة على التنبؤعلى الربح أو الخسارة. إذا لم تعد المعاملة  توقعةالم حتى تؤثر المعاملة األخرى

 .في بيان الدخل المجمع المدرج في اإليرادات الشاملة األخرى مباشرةً  يتم إدراج الرصيد
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 األدوات المالية )تتمة(

 القياس الالحق )تتمة( 

 تغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية
يتم المحاسبة عن عمليات تغطية صافي االستثمارات في عملية أجنبية بطريقة مماثلة لتغطية التدفقات النقدية. يتم تحقق 

تم دات الشاملة األخرى بينما ياألرباح أو الخسائر الناتجة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال من التغطية ضمن اإليرا

تحقق أي أرباح أو خسائر متعلقة بالجزء غير الفعال في بيان الدخل المجمع. عند بيع العملية األجنبية، يتم تحويل القيمة 

 المتراكمة ألي أرباح أو خسائر مسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الدخل المجمع.
 

 الضمانات المالية
ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد والضمانات والقبوالت. يتم قيد الضمانات  العاديتمنح المجموعة في سياق عملها 

م إطفاء المطلوبات األخرى. يت في- المستلمةتمثل العمولة  التي-المالية في البيانات المالية المجمعة مبدئياً بالقيمة العادلة 

الدخل المجمع ضمن بند " صافي إيرادات أتعاب وعموالت" على أساس القسط الثابت على مدى في بيان  المستلمةالعمولة 

يهما ناقصاً اإلطفاء أو قيمة أي التزام مالي ناتج عنه أ امبدئيً  المسجلمبلغ لفترة الضمان. يتم الحقاً قياس التزام الضمان وفقاً ل

 . ةالمجمع البيانات الماليةات المالية في الضمانالمتعلق ب االلتزامزيادة في  ةأكبر. يتم تسجيل أي
 

 عدم التحقق
 يتم عدم تحقق أصل مالي )بالكامل أو جزء منه( عندما:

 في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو تنتهي الحقوق التعاقدية 
  قات بالكامل تزاما بدفع التدفال تتحملتحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات، ولكن بالمقابل

 ؛ أوبموجب ترتيب "القبض والدفع" آخردون تأخير مادي إلى طرف 
 وإما األصلفي استالم التدفقات النقدية من  وقتقوم المجموعة بتحويل الحق 

 أوأن تحول المجموعة كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ، 

  المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها تفقد السيطرة على األصل.أال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة 
 

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا 

 يطرة على األصل.األصل أو لم تفقد السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار المجموعة في الس
 

صى األصلية لألصل أو الحد األق المدرجة بالدفاترعندما تأخذ السيطرة شكل ضمان على األصل المحول، يتم قياسها بالقيمة 

 لمبلغ المقابل الذي يجب على البنك سداده أيهما أقل. 
 

م و انتهاء صالحية استحقاقه. عند استبدال التزاأو إلغاؤه أ المحدد في العقديتم عدم تحقق التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام 

مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، يتم 

ذات  بالدفاتر المدرجةمعاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد، ويدرج الفرق في القيم 

 الصلة في بيان الدخل المجمع. 
 

 المقاصة

نوي بمقاصة المبالغ المحققة وت اقانونيً يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية عندما يكون للمجموعة حق يلزم 

 األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.  تحقيقتسوية هذه المبالغ على أساس الصافي أو 
 

 المالية  األدواتانخفاض قيمة 

مالية بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل  بياناتتقوم المجموعة في تاريخ كل 

أو مجموعة من الموجودات المالية جوهرية بشكل فردي. يتعرض األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية 

فقط في حالة وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة وقوع حدث أو أحداث بعد التحقق  لالنخفاض في القيمة

المبدئي لألصل وأن يكون لهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات 

ة الموجودات المالية عند أدنى مستوى يتحقق عنده تدفقات نقدية قابلالمالية. ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع 

 . منفصلةلتحديدها بصورة 
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 األدوات المالية )تتمة(

 المالية )تتمة( األدواتانخفاض قيمة 

فيما يتعلق بالقروض والمدينين، في حالة وجود دليل موضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة، يتم خفض األصل المالي 

إلى المبلغ الممكن استرداده. بالنسبة للقروض والمدينين ذات معدالت الفائدة الثابتة، فإن المبلغ الممكن استرداده يمثل القيمة 

قعة مخصومة استناداً إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي أما بالنسبة للقروض والمدينين ذات الحالية للتدفقات النقدية المتو

معدالت الفائدة المتغيرة، فإن المبلغ الممكن استرداده يتم خصمه بمعدل الفائدة الفعلي الحالي وفقاً لما ينص عليه العقد. تتضمن 

 ا من الضمانات والكفاالت. التدفقات النقدية المستقبلية المبالغ الممكن استرداده
 

يمة بطريقة مماثلة بالنسبة للقروض والمدينين. تخفض القتسجيل خسارة انخفاض في القيمة يتم تقييم الضمانات المالية و

االنخفاض في القيمة ضمن بيان الدخل  خسارة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويتحقق مبلغ المدرجة بالدفاتر

ل حدث وقع بعد تسجي نتيجة ، في سنة الحقة،المقدرة خسارة االنخفاض في القيمةفي حالة زيادة أو نقص مبلغ المجمع. 

تم يخسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً وذلك من خالل تعديل حساب المخصص.  عكسانخفاض القيمة، فإنه يتم زيادة أو 

ص المتعلق المخصحساب يتم شطب القروض والمدينين باإلضافة إلى تسجيل مبلغ الزيادة أو العكس في بيان الدخل المجمع. 

عة. في ووتم تحقيق جميع الضمانات أو تحويلها إلى المجمفي المستقبل حقيقي الستردادها احتمال ا في حالة عدم وجود مبه

 االسترداد في بيان الدخل المجمع. تسجيليتم  حالة استرداد ما تم شطبه الحقًا
 

للتسهيالت  %1 العام بنسبةبنك الكويت المركزي من المجموعة المحافظة على الحد األدنى للمخصص  توجيهاتتتطلب 

 ، بالصافي بعد بعض فئات الضمانات.المنتظمة نقديةالئتمانية غير االسهيالت للت %0.5بنسبة والنقدية المنتظمة 
  

 جوهريقوع انخفاض ومركز المالي بتقييم كل بيان للتاريخ متاحة للبيع، تقوم المجموعة في السهم األبالنسبة لالستثمارات في 

في القيمة العادلة مقارنة بتكلفة الحيازة أو وقوع انخفاض متواصل في القيمة. في حالة توفر أي من هذه المؤشرات، يتم 

النخفاض في قصاً خسائر ايتم قياسها بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية، نا التي-تحويل الخسائر المتراكمة 

خرى وتدرج في بيان الدخل المجمع. ال األشاملة اليرادات اإل من- المحققة سابقاً في بيان الدخل المجمعوالستثمار لالقيمة 

يمتها ق. يتم تسجيل أي زيادة في سهم من خالل بيان الدخل المجمعاألالستثمارات في ليتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة 

 خرى. األشاملة اليرادات اإلضمن مباشرة العادلة، بعد االنخفاض في القيمة، 
 

موضوعي  إذا كان هناك دليلما لتحديد  على مستوى فرديمجموعة بتقييم األدوات بالنسبة ألدوات الدين المتاحة للبيع، تقوم ال

مة لقيمة، يتم قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيعلى االنخفاض في القيمة. عند وجود دليل موضوعي على االنخفاض في ا

سنة الحقة  القيمة العادلة ألدوات الدين في زيادةلألداة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. في حالة  المدرجة بالدفاتر

، عي بيان الدخل المجموكان من الممكن ربط هذه الزيادة بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تحقيق خسارة انخفاض القيمة ف

 بيان الدخل المجمع.يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

لغرض تحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف إلى عدم غير المالية يتم مراجعة الموجودات 

لمدرجة ااالنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز معه القيمة  خسارة. يتم إدراج بالدفاترالمدرجة استرداد القيمة  احتمالية

ة للبيع ناقصاً التكاليف الالزملألصل إن القيمة الممكن استردادها هي القيمة العادلة . الألصل قيمته الممكن استرداده بالدفاتر

 االستخدام أيهما أكبر. أثناءأو القيمة 
 

 المعادلالنقد والنقد 

يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة والودائع لدى البنوك ذات فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين 

 يوماً.
 

 قروض معاد التفاوض عليها 
تيبات مد ترفي حالة التعثر في السداد، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة القروض بداًل من حيازة الضمان. قد يتضمن ذلك 

بنود وشروط  تسريالسداد واالتفاق على شروط جديدة للقروض. عند إعادة التفاوض حول بنود وشروط هذه القروض، 
الترتيبات التعاقدية الجديدة في تحديد ما إذا كانت هذه القروض ستبقى متأخرة الدفع. وتراجع اإلدارة القروض المعاد التفاوض 

 م بكافة المعايير وإمكانية الوفاء بدفعات السداد المستقبلية. عليها باستمرار لضمان االلتزا
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 زميلة  ةاستثمار في شرك
. ويتمثل التأثير الجوهري في قدرة المجموعة إن الشركة الزميلة هي الشركة التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً جوهرياً 

 ال تسيطر عليها هاولكن القرارات المالية والقرارات المتعلقة بالسياسات التشغيلية للشركة المستثمر فيهاعلى المشاركة في 
 .سيطرة مشتركةعليها أو تمارس 

 

ة، يتم وفقاً لطريقة حقوق الملكي يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة لها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
لمجموعة بعد الحيازة في حصة اما زميلة في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة زائداً تغيرات الشركة الاالستثمار في  إدراج

الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة غير المحققة من صافي موجودات الشركة الزميلة. إن األرباح والخسائر 
 وعة في الشركة الزميلة.الزميلة يتم استبعادها بمقدار حصة المجم

 

شركتها الزميلة في بيان الدخل المجمع كما يتم لحيازة من حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد امجمل يتم تسجيل 
 خرى للشركة الزميلة في بيان التغيرات في حقوق الملكيةاألشاملة اليرادات اإلتسجيل حصتها في حركات ما بعد الحيازة في 

تبارها بصورة أو اخ لالستثمار وال يتم إطفاؤها المدرجة بالدفاترزميلة في القيمة الشركة الإدراج الشهرة المتعلقة بالمجمع. يتم 
 د االنخفاض في القيمة. لغرض تحدي فردية

 

إن ة. مع السياسات المحاسبية للمجموع للشركة الزميلة ، لكي تتوافق السياسات المحاسبيةأمكنيتم إجراء التعديالت، متى 
 . يتم إجراء تعديالت لتأثيرات المعامالتشهر واحدوالمجموعة ال يتجاوز  الزميلة المالية للشركة البياناتالفرق في تاريخ 

 التاريخ وتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة.  ذلكبين  تقعالتي الجوهرية أو األحداث 
 

زميلة ال ةشركالمالية بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في  بياناتتقوم المجموعة في تاريخ كل 
انخفاض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده  خسارة قد انخفضت قيمته. وفي هذه الحالة، تحتسب المجموعة مبلغ

 مجمع.وتسجل المبلغ في بيان الدخل ال المدرجة بالدفاترللشركة الزميلة وقيمتها 
 

درج يلعادلة. وفقاً لقيمته ا استثمار متبقيأي عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل 
للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت  المدرجة بالدفاترق بين القيمة أي فر

 من البيع في بيان الدخل المجمع. 
 

 المباني والمعدات
ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يتم  بالتكلفة-األرض المملوكة ملك حر  بخالف-تدرج المباني والمعدات 

ستهالك على جميع المباني والمعدات باستثناء األرض ملك حر بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة كل أصل على أساس تحميل اال
 القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. 

 

يمثل  والذيها لتدرج األرض ملك حر مبدئياً بالتكلفة. بعد التحقق المبدئي، تدرج األرض ملك حر وفقاً للمبلغ المعاد تقييمه 
جز من قبل المقيمين الخارجيين المستقلين. يدرج الفائض أو الع اتالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم استناداً إلى التقييم

الناتج من إعادة التقييم، كبند منفصل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى شريطة أال يتجاوز العجز مبلغ الفائض المحقق سابقاً. 
ز الناتج من إعادة التقييم الذي يتجاوز الفائض المحقق سابقاً يدرج في بيان الدخل المجمع. تدرج الزيادة مبلغ العججزء إن 

مجمع سابقاً. ال الشامل في بيان الدخل المجمع بمقدار عكس فائض إعادة التقييم لخسارة إعادة التقييم المحققة في بيان الدخل
 باشرةً. م المرحلةعند االستبعاد، يتم تحويل فائض إعادة التقييم المتعلق باألرض ملك حر التي تم بيعها إلى األرباح 

 

.  ، في نهاية كل سنة ماليةمتى كان ذلك مالئمااالستهالك، وتعديلها  وطرق اإلنتاجيةيتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار 
 المقدرة للموجودات لغرض احتساب االستهالك هي كما يلي:  نتاجيةاإلإن األعمار 

 

 سنة  40سنوات الى  5 مباني 
 سنوات  5إلى سنوات  3  وتركيباتأثاث 

 سنوات  10سنوات إلى  3 أجهزة وبرامج كمبيوتر
 سنوات 6سنوات إلى  5 سيارات 

 

لمركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على والمعدات بتاريخ كل بيان ل للمباني المدرجة بالدفاتريتم مراجعة القيمة 
انخفاض القيمة. وإذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة، فإنه يتم تخفيض الموجودات إلى قيمها الممكن استردادها، 

 أي ارباح او خسائر ناتجة من بيع إدراجويتم  كما يتم تسجيل أي خسائر ناتجة عن انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع.
 ملك حر في بيان الدخل المجمع. ت بخالف فائض اعادة تقييم االرض المباني والمعدا

 

 اعمالدمج موجودات غير ملموسة تم حيازتها من 
إن  دون وجود مادي ناتج من دمج األعمال. منفصلةبصورة  تمثل الموجودات غير الملموسة موجودات غير نقدية محددة

تكلفة الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها في دمج أعمال تمثل القيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة وتتحقق بصورة 
 عن الشهرة.  منفصلة
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 تتمة() اعمالموجودات غير ملموسة تم حيازتها من دمج 
بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة  ذات العمر اإلنتاجي المحدد الملموسةيتم إدراج الموجودات غير 

ييمها لغرض لها ويتم تق العمر اإلنتاجي االقتصاديعلى مدى لالنخفاض في القيمة. يتحقق اإلطفاء على أساس القسط الثابت 
ترة فتحديد انخفاض القيمة في حالة ما إذا وجد مؤشر على ان الموجودات غير الملموسة قد تنخفض قيمتها. ويتم مراجعة 

لى ع تاريخ مركز ماليوأسلوب اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االقتصادية اإلنتاجية المحددة في نهاية كل 
التغيرات في األعمار االقتصادية اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية  عاةيتم مرااألقل. 

أسلوب اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات  وأفترة المتضمنة في األصل لتعديل المستقبلية 
تحت بند "االستهالك واالطفاء" غير الملموسة ذات األعمار المحددة المحاسبية. يتم إدراج مصروف اإلطفاء للموجودات 

 في بيان الدخل المجمع بما يتفق مع وظيفة األصل غير الملموس. 
 

 ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة سنويا
 أو في حالة وجود مؤشر على أن القيمة أثناء االستخداماحتساب  باستخدام طريقةغ الممكن استرداده المبل تقديرعن طريق 

القيمة  ساباحت تستخدم طريقة نتاج النقد.مستوى وحدة إالملموس قد تنخفض قيمته سواء بصورة فردية أو على  غير االصل
النتاجية يتم سنويا تقييم االعمار االتدفقات النقدية على مدى خمس سنوات، ما ليتم تبرير مدة أطول.  توقعاتأثناء االستخدام 

غير المحددة لتحديد ما إذا كان هناك ما يدعم استمرار تصنيفها ضمن الموجودات ذات االعمار االنتاجية غير المحددة. 
 المحدد الى المحدد على اساس مستقبلي. بخالف ذلك، يتم تقدير التغير في العمر االنتاجي من غير 

 

لمدرجة ايتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة 
لهذا ألصل وتتحقق في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. إن خسائر االنخفاض في قيمة األصل غير  بالدفاتر

 قيمته الممكن استردادها.  زيادةلموس المحققة في بيان الدخل المجمع لفترات سابقة يتم عكسها عند الم

 

 نهاية الخدمة مكافآت
ا المحددة المزاي لبرامجالتنظيمية المحلية ومبالغ اجمالية وفقا  البرامجتتحمل المجموعة مسئولية سداد اشتراكات محددة إلى 

. إن برنامج المزايا المحددة غير ممولالى الموظفين عند انتهاء التوظيف، وذلك وفقا للقوانين السارية في مكان التوظيف. 
سنوياً من خالل تقييمات إكتوارية باستخدام طريقة االئتمان المقدر للوحدة. المزايا المحددة يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 

معدل الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفيات.  تحديد التقييم اإلكتواري وضع عدة افتراضات مثليتضمن 
 ويتم مراجعة هذه االفتراضات في تاريخ كل بيانات مالية.

 

 المحددة االشتراكات برنامج
بقًا لبرنامج ط التأمينات االجتماعية مؤسسةبسداد اشتراكات ثابتة وتلتزم بسداد اشتراكات الى  األجنبيةالتابعة  ةالشرك تقوم

وال تلتزم بسداد أي مدفوعات أخرى فور دفع هذه االشتراكات التي يتم تحققها ضمن مصروفات مزايا  االشتراكات المحددة
 عند استحقاقها.  المجمع الموظفين في بيان الدخل

 

 أسهم الخزينة
أو  إعادة إصدارهاولم يتم بعد مجموعة م إعادة حيازتها من قبل الالتي أصدرها وتبنك تتكون أسهم الخزينة من أسهم ال

لتكلفة  حالمرجإلغاؤها. يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. وفقاً لهذه الطريقة، يتم تحميل المتوسط 
، يتم إضافة األرباح إلى بند نةأسهم الخزي إعادة إصداراألسهم المعاد حيازتها إلى حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند 

"احتياطي أسهم الخزينة " وهو بند غير قابل للتوزيع. يتم أيضاً تحميل أية خسائر محققة إلى نفس الحساب بمقدار الرصيد 
األرباح المرحلة ثم االحتياطيات. ال تستحق هذه األسهم أي توزيعات  في زائدةالدائن في هذا الحساب. يتم تحميل أية خسائر 

تأثير متوسط تكلفة السهم دون ال وتقليل نسبيرباح نقدية. يؤدي إصدار أسهم المنحة إلى زيادة عدد أسهم الخزينة على أساس أ
 على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. 

 

 القيمة العادلةقياس 
ان مركز العادلة في تاريخ كل بيالقيمة بقياس المجموعة تقوم بالنسبة لتلك الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة، 

مشاركين الظمة بين من ةمالي. تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامل
 في السوق في تاريخ القياس. 

 

  :لتاليةنقل االلتزام في إحدى الحاالت احدوث معاملة بيع األصل أو بفتراض االعلى لألدوات المالية يستند قياس القيمة العادلة 
 البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
 .البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام 
 

 يتم قياس القيمة العادلة لألصل أومة. ءكثر مالو السوق األالوصول إلى السوق الرئيسي أ المجموعةيجب أنه يكون بإمكان 
االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض 

 .االقتصادية المثلى مصلحتهملتحقيق  أن المشاركين في السوق سيعملون
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 )تتمة( لقيمة العادلةقياس ا
في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام  قدرة المشارك غير المالية لألدواتيراعي قياس القيمة العادلة 

األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى 
 وأفضل مستوى له.

 
المجموعة أساليب التقييم المالئمة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع تحقيق أقصى تستخدم 

 استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
 

 يمون مستقلون.تقاس القيمة العادلة لألدوات غير المالية استناًدا إلى التقييم الذي يجريه مق
 

ياسها التي يتم ق األداة المالية المشتقةتعادل الربح أو الخسارة غير المحققة من هذه  لألداة المالية المشتقةإن القيمة العادلة 
 باستخدام أسعار السوق ذات الصلة أو نماذج التسعير الداخلية.حسب السوق 

 

ول الهرمي ضمن الجدفصاح عنها في البيانات المالية اإلقيمتها العادلة وتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس 
 :للقيمة العادلة، كما هو مبين أدناه، استناًدا إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل

  ؛مماثلةأسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات في أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( : 1المستوى 
  لحوظًا مجوهري على قياس القيمة العادلة التأثير ذي الأقل مستوى من المدخالت  فيها يكون: أساليب تقييم 2المستوى

تتوفر  ةاثلأدوات ممب والمقارنة التقييم من معاملة حديثة بشروط تجارية بحتة يتم استقاء .بشكل مباشر أو غير مباشر
ومضاعفات أرباح  المدرجة بالدفاترتضمن مضاعفات السعر إلى القيمة والتي ت لها أسعار معروضة في السوق

 ؛ وواالسعار الخارجية األسعار وصافي قيمة الموجودات الصادرة عن مدير الصندوق
  جوهري على قياس القيمة العادلةالتأثير ذي الأقل مستوى من المدخالت  فيها ال يكون: أساليب تقييم 3المستوى 

أساليب تقييم  أو المدرجة بالدفاترالقيمة  طريقةأو التدفقات النقدية المخصومة  طريقةتتضمن أساليب التقييم . املحوظً 
تتضمن المدخالت الجوهرية ألساليب التقييم أسعار  السوق. المشاركين فيمن قبل  هاماستخدا من الشائعأخرى مناسبة 

 الفائدة في السوق ومعدالت الخصم ومعدل النمو النهائي وخصم عدم السيولة وتقديرات التدفقات النقدية.
 

كانت  إذاعلى اساس متكرر، تحدد المجموعة ما  المجمعة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية
الت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت التحوي

  مالية. بياناتذي التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 
 

 تحقق اإليرادات
تتحقق إيرادات ومصروفات الفوائد على أساس الفائدة الفعلية. عند انخفاض قيمة األداة المالية المصنفة كقروض ومدينين، 
يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة انخفاض 

استثمارات ك تلك المصنفة بما في ذلكفوائد لجميع األدوات المالية التي تحمل فائدة القيمة. تتحقق إيرادات ومصروفات ال
ع ضمن متاحة للبياستثمارات و واستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة

 إيرادات الفوائد في بيان الدخل المجمع. 
 

ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كتعديل على معدل الفائدة  اموالت التي تعتبر جزءً األتعاب والع التعامل معيتم 
األتعاب والعموالت األخرى على مدى فترة الخدمة وتتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق  تسجيلالفعلي. يتم 

 في استالم هذه األرباح.
 

 الضرائب

وفقاً للقوانين والنظم والتعليمات السارية في الدول والمقررة يتم احتساب الضرائب على أساس معدالت الضرائب المطبقة 

التي تعمل فيها المجموعة. تدرج ضريبة الدخل المستحقة على الربح الخاضع للضريبة )الضريبة الحالية( كمصروف في 

 تحقق األرباح وفقا للوائح المالية المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة. التي فيها تالفترة 
 

لمدرجة االضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها  األوعيةيتم احتساب الضرائب المؤجلة بناء على الفروق المؤقتة بين 

 . بشكل عام، تتحقق مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقيةالمال البياناتالمالية في تاريخ  البياناتألغراض  بالدفاتر

 اإلعفاءاتيل مع ترحالخاضعة للضريبة. تتحقق موجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع المؤقتة 

 المستخدمة وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة.  الضريبية غير
 

 الربح الخاضع للضريبة والذي سيكونيتوفر أن  معه ة إلى الحد الذي يكون من المحتملالمؤجل موجودات الضريبةيتم إدراج 

لضريبية غير والخسائر االضريبية غير المستخدمة  األرصدة وترحيل، لالقتطاعالفروق المؤقتة القابلة استغالل متاحاً مقابله 

ألصل أو  التسجيل األولي عن لالقتطاعبالفروق المؤقتة القابلة  المتعلق أصل الضريبة المؤجل ينتج، اال عندما المستخدمة

ال تعتبر دمج أعمال وفي وقت المعاملة، ال تؤثر على الربح المحاسبي أو األرباح أو الخسائر الخاضعة  معاملةالتزام في 

 للضريبة.
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 )تتمة( الضرائب
ال  وتخفيضها إلى الحد الذي مالية بياناتة المؤجلة في تاريخ كل لموجودات الضريب المدرجة بالدفاترتتم مراجعة القيمة 

كليا  لمؤجلالضريبي ا األصلالخاضعة للضريبة بما يتيح استخدام الكافية يحتمل معه توافر المستوى المناسب من االرباح 

حد الذي ويتم تسجيلها إلى ال مالية بياناتالمسجلة في تاريخ كل  موجودات الضريبة المؤجلة غيرأو جزئيا. يتم إعادة تقييم 

 . انية استرداد أصل الضريبة المؤجليصبح من المحتمل معه أن تسمح األرباح الضريبية المستقبلية بإمك
 

ب إجراء جيتم إجراء مقاصة بين الموجودات الضريبية المؤجلة والمطلوبات الضريبية المؤجلة في حالة وجود حق قانوني يو

الضرائب المؤجلة بنفس المؤسسة تتعلق الضريبة الحالية مقابل مطلوبات ضريبة الدخل الحالية و لموجوداتالمقاصة 

 الخاضعة للضريبة ونفس اإلدارة الضريبية.

 
ة المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب والقوانين السارية في تاريخ الضريب ومطلوباتالضريبة المؤجلة  موجوداتيتم قياس 

 المالية.  البيانات
 

 العمالت األجنبية
لموجودات ا تحويلالمعامالت. ويجري  تحديد قيمةتسجل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ 

والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية القائمة في نهاية السنة إلى الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان 
 المركز المالي.

 

سعار استخدام أب تحويلهاالعمالت األجنبية يتم إحدى غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية ب الموجودات والمطلوباتإن 
الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة  تحويلالصرف كما في تواريخ المعامالت المبدئية. يتم 

بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد قيمتها. في حالة الموجودات غير النقدية التي 
لعمالت ا تحويلفروق  تسجيلخرى، يجري أيضاً األشاملة اليرادات اإلتها العادلة مباشرة في يتم تسجيل التغير في قيم

فروق  يلتسجخرى أما بالنسبة للموجودات غير النقدية األخرى، فيتم األشاملة اليرادات اإلاألجنبية ذات الصلة مباشرة في 
 العمالت األجنبية مباشرة في بيان الدخل المجمع. تحويل

 

الموجودات والمطلوبات النقدية وغير النقدية للعمليات األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز  تحويليتم 
من التحويل في  الفروق الناتجة تجميعلتلك العمليات بمتوسط أسعار الصرف للسنة. ويتم  التشغيلالمالي. يتم تحويل نتائج 

عند استبعاد عملية أجنبية، يتم إعادة تصنيف بند اإليرادات  األجنبية. ةاستبعاد العملي خرى حتىاألشاملة اليرادات اإلبند 
 الشاملة األخرى المتعلق بتلك العملية األجنبية المحددة إلى أرباح أو خسائر.

 

 معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يرتبط بأنشطة األعمال التي قد تؤدي إلى تحقيق إيرادات وتكبد تكاليف. تستخدم 

تجات وخدمات منالتي ترتبط بتقييم األداء. يتم تجميع قطاعات التشغيل و المواردإدارة البنك قطاعات التشغيل لتخصيص 
 با. إذا كان ذلك مناسقابلة لرفع التقارير عنها ع تقارير عنها كقطاعات خصائص اقتصادية مماثلة ويتم رفووفئة عمالء 

 

 المحتملةالموجودات والمطلوبات 

موارد ل التدفق الواردضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون  المحتملةال يتم إدراج الموجودات 

 منافع اقتصادية محتمالً.تتضمن 
 

ارد التدفق الصادر للموضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن  المحتملة المطلوباتال يتم إدراج 

 اقتصادية مستبعداً. المتضمنة لمنافع
 

 الموجودات بصفة األمانة
 اليالمركز الم بيانإن الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة أو وكالة ال تعامل كموجودات للمجموعة وبالتالي ال تدرج ضمن 

 المجمع.
 

 واألحكاماستخدام التقديرات 
المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. ولكن  إلى الخاصة بها واألحكام تقديراتالمجموعة في ال تستند

خارج لتي تقع ا المتعلقة بالسوق الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات أو الظروف واألحكامالظروف 
 .نطاق سيطرة المجموعة

 

اقشته والمخاطر المرتبطة بها تم من لبعض فئات الموجودات المدرجة بالدفاترإن األساس المتبع من قبل اإلدارة لتحديد القيمة 
 أدناه:
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة( استخدام التقديرات واألحكام
 قياس القيمة العادلة 

 بناء جمعالم المسجلة في بيان المركز الماليللموجودات المالية والمطلوبات المالية قياس القيم العادلة عدم إمكانية في حالة 
نقدية تتضمن نموذج التدفقات الباستخدام أساليب تقييم على االسعار المعلنة في اسواق نشطة، يتم قياس قيمتها العادلة 

من اسواق ملحوظة إن أمكن اال انه في حالة عدم امكانية ذلك، يتطلب تقدير القيمة تؤخذ مدخالت هذه النماذج المخصومة. 
مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. كما أن  مثلالمدخالت  تتضمن اعتباراتالعادلة مستوى معين من االحكام التي 

القيمة  على مختلفة ولكنها معقولة بدرجة مساوية قد يكون له تأثيره التقديرات أو استخدام تقديرات في هذ اتيرأي تغي
 لهذه البنود.  المدرجة بالدفاتر

 
يجب االستناد الى احكام جوهرية من قبل االدارة عند تقدير القيمة العادلة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات المحتملة 

 . المحتملةدمج االعمال بما في ذلك الموجودات غير الملموسة والمطلوبات  نتيجة
 

 تصنيف الموجودات المالية
العادلة  مدرجة بالقيمةاستثمارات كان يجب تصنيفها ك لتحديد ما إذااتخاذ قرار بشأن حيازة الموجودات المالية باإلدارة  تقوم

. نومدينيقروض استثمارات متاحة للبيع أو  استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو من خالل األرباح أو الخسائر أو
م أحكام وذلك استنادا إلى تقيي إصدارنشطة أم ال تحديد فيما إذا كانت سوق األداة المالية المسعرة  يستلزمإضافةً إلى ذلك، 

 شروط الحجم/السوق وتوفر أسعار جاهزة ومنتظمة. 
 

 القيمةانخفاض 
م المجموعة بمعاملة االستثمارات المتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في تقو

القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها، أو إذا ظهر دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة. إن تحديد االنخفاض "الكبير" أو 

السوق والتدفقات النقدية المستقبلية ظروف وامل تقييم تشمل قطاع األعمال "المتواصل" يتطلب أحكام هامة ويتضمن عو

 وعوامل الخصم.
 

تقوم المجموعة بتقدير ما إذا قد تعرضت الموجودات غير الملموسة ذات االعمار االنتاجية غير المحددة النخفاض القيمة 

يع لوحدات التكاليف حتى الب ااالستخدام او القيمة العادلة ناقصً . ويتطلب ذلك تقدير القيمة اثناء على األقل على أساس سنوي

انتاج النقد التي تم توزيع الموجودات غير الملموسة ذات االعمار االنتاجية غير المحددة عليها. إن تقدير القيمة اثناء االستخدام 

 ج النقد وكذلك اختيار معدل خصم مناسبيتطلب من المجموعة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة انتا

 التدفقات النقدية.  لتلكالحتساب القيمة الحالية 
 

تقوم المجموعة بمراجعة القروض والمدينين على أساس منتظم لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل خسائر انخفاض القيمة في 

دية لنسبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقبيان الدخل المجمع. وبصفة خاصة يجب وضع تقدير جوهري من قبل اإلدارة با

المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تلك التقديرات تستند بالضرورة إلى االفتراضات حول عدة عوامل 

 تتضمن درجات متفاوتة من األحكام المحاسبية وعدم التأكد.
 

 معلومات القطاعات 3
 

صورة بتنتظم المجموعة في قطاعات تشترك في أنشطة اعمال تدر إيرادات وتتكبد مصروفات. يتم مراجعة هذه القطاعات 

تقارير لاوتقييم االداء. وقد قامت اإلدارة ألغراض إعداد  الموارد لتخصيصمن قبل رئيس متخذي القرارات التشغيلية  منتظمة

 ت خالل السنة الى قطاعات التشغيل التالية:حول قطاعات األعمال بإعادة تجميع العمليا
 

االئتمان والودائع والخدمات المصرفية المتعلقة  تسهيالتكاملة من  مجموعةوتشمل  -  التجارية األعمال المصرفية
 .من الشركات والمؤسساتبها والمقدمة إلى عمالئها 

المقدمة إلى العمالء والتي تتضمن والخدمات  المنتجاتكاملة من  مجموعةوتشمل  - لألفراد األعمال المصرفية
 الثروات. إدارةو والودائعالقروض وبطاقات االئتمان 

خدمات الخزينة المقدمة إلى العمالء وأنشطة إدارة الموازنات بما في ذلك  وتشمل - الخزينة واالستثمارات
 الموجودات إدارةو أنشطة السوق النقدي والمشتقات واالستثمار في العقارات

 والتأثير المتبقي لتسعير تحويل األموال فيما بين القطاعات.
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 )تتمة( معلومات القطاعات 3
 

 األعمال  
 التجاريةالمصرفية 

 األعمال 
 ة لألفرادالمصرفي

 الخزينة 
 المجموع واالستثمارات

 ألف ألف ألف ألف 2017
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     
 112,432 825 41,463 70,144  الفوائدإيرادات صافي 

     
 156,992 12,524 52,826 91,642 إيرادات التشغيل

 

────── ────── ────── ────── 
     

 69,500 10,519 26,911 32,070 القطاعنتائج 
 (29,639)    مصروف غير موزع 

    

────── 
قبل الضرائب ومكافأة أعضاء ربح السنة 

 39,861    مجلس اإلدارة
 

   ══════ 

     

 4,281,307 1,088,772 610,431 2,582,104 موجودات القطاع 
 80,419    موجودات غير موزعة 

    

────── 
 4,361,726    اجمالي الموجودات 

 

   

══════ 
     

 3,726,586 989,623 1,798,645 938,318 مطلوبات القطاع 
 62,401    مطلوبات غير موزعة 

    

────── 
 3,788,987    اجمالي المطلوبات 

 

   

══════ 
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 )تتمة( معلومات القطاعات 3

  
 األعمال 

 التجاريةالمصرفية 
 األعمال 
 ة لألفرادالمصرفي

 الخزينة 
 المجموع واالستثمارات

 ألف ألف ألف ألف  2016
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      

 109,186 (2,864) 37,764 74,286   الفوائدإيرادات صافي 
      

 147,517 1,877 49,557 96,083  إيرادات التشغيل
 

 ────── ────── ────── ────── 
      

 65,580 (690) 22,206 44,064  القطاعنتائج 
 (28,590)     مصروف غير موزع 

  

   ────── 
قبل الضرائب ربح السنة 

 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

   36,990 
  

   ══════ 
      

 4,215,138 968,540 556,060 2,690,538  موجودات القطاع 
 69,675     موجودات غير موزعة 

  

   ────── 
 اجمالي الموجودات 

 
   4,284,813 

  

   ══════ 
      

 3,671,815 1,062,056 1,562,489 1,047,270  مطلوبات القطاع 
 57,195     مطلوبات غير موزعة 

  

   ────── 
 3,729,010     اجمالي المطلوبات 

  

   ══════ 
 

 المعلومات الجغرافية:

 يبين الجدول التالي إيرادات التشغيل وموجودات القطاع للمجموعة من العمليات الدولية:
   

 2017 2016 
 ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 37,374 32,226 إيرادات التشغيل
 874,892 850,906 موجودات القطاع
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 إدارة المخاطرأهداف وسياسات  4
 

 مقدمة 

ترتبط المخاطر بأنشطة المجموعة لكن تُدار عن طريق عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقاً لحدود المخاطر 

 ويتحملهذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح. إن والضوابط األخرى. 

طر في إطار مسئولياته. قامت المجموعة بتطوير أطر شاملة الدارة كافة كل فرد في المجموعة مسئولية التعرض للمخا

إدارة المجموعة. تمثل  جميع أنحاء في المادية المخاطر المادية. وتتضمن هذه األطر تحديد وقياس ومراقبة كافة المخاطر

ر دارة المخاطإالمخاطر بحيث تتمكن المجموعة من اتخاذ القرار وذلك فيما يتعلق بجميع أنواع إجراء المخاطر أحد عناصر 

 . مقبولةمستويات ضمن  المقدرة
 

بصورة رئيسية استناداً إلى الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه الحدود والسيطرة عليها تتم مراقبة المخاطر 

، لهي تستطيع المجموعة أن تقبذر الالمخاطالسوق الذي تعمل فيه المجموعة باإلضافة إلى مستوى مناخ استراتيجية العمل و

املة على الشقدرة الإلى ذلك، تراقب المجموعة وتقيس  . باإلضافةمختارة وجغرافية على قطاعات أعمال التركيز بما في ذلك

 فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر واألنشطة. تحمل المخاطر
 

تنص هذه ها. التي تعمل في نطاقات االختصاصفي  رقابيةأيضاً لمتطلبات األجنبية التابعة  ةالشركالفروع و تخضع عمليات

القوانين أيضا على مستويات كفاية رأس المال لدى الفروع أو الشركة التابعة والتي يجب أن تحافظ عليها باإلضافة إلى 

 بات غير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ.تلبية المطلوالعجز والتعثر في للحد من مخاطر تعليمات رقابية أخرى 
 

التغطية التي يتم اعتمادها من قبل المستوى االداري المختص داخل المجموعة.  معامالت إبراميتم تقييم قائمة المخاطر قبل 

 لكت إلدارةالى المخاطر المحددة والمنهجية المتبعة  باإلضافةوفيما يلي وصف مستويات المخاطر المقبولة لدى المجموعة 

 المخاطر: 
 

 مخاطر االئتمان أ(
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر إخفاق أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزامه ويتسبب بذلك في تكبد طرف آخر لخسارة 

هذه المخاطر  وقياسوالسياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة واألهداف مالية. إن األدوات المالية المعرضة لهذه المخاطر 
 موضحة في قسم إدارة المخاطر من التقرير السنوي. 

 

كل أصل ل المدرجة بالدفاترإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي يتمثل في القيمة 
 مالي في بيان المركز المالي المجمع. 

 
و بأنشطة مماثلة أو أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أتقوم بتنفيذ ابلة أطراف مق في حالة تواجدتركز مخاطر االئتمان  ينشأ

روف التعاقدية تتأثر بالتغيرات في الظ معلى الوفاء بالتزاماته محين تكون لهم خصائص اقتصادية مماثلة مما يجعل قدرته
مقترض فردي أو مجموعة من يشمل هذا ايًضا التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة ل االقتصادية أو السياسية أو غيرها.

 حساسية أداء المجموعة النسبية للتطورات التي تؤثر علىلإن تركز مخاطر االئتمان يعتبر مؤشراً المقترضين المترابطين. 
طرف مقابل واحد أو مجموعة مترابطة من بالنسبة لأو جغرافي بعينه. إن الحد األقصى لتركز مخاطر االئتمان  أعمالقطاع 

 . الرقابيةمن رأس المال الشامل لدى المجموعة حسبما تقره التعليمات  %15األطراف المقابلة محدود بنسبة 
 

تصنيف التسهيالت االئتمانية،  ولوائحبشأن قواعد  1996ديسمبر  18بتاريخ  الصادرة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي

من ذوي الخبرة واالختصاص بالبنك لدراسة وتقييم التسهيالت االئتمانية القائمة تتألف عة بتشكيل لجنة داخلية قامت المجمو

غير عادية مرتبطة بمركز  مواقفلكل عميل على حدة من عمالء المجموعة. ويتعين على هذه اللجنة الوقوف على أي 

تصنيف الدين الممنوح له على أنه غير منتظم، ومن تؤدي إلى المحتمل أن مواجهتها والتي من والمصاعب المحتمل  العميل

 ثم تحديد مستوى المخصصات المطلوبة لتلك المديونية. 
 

 مشتقةالاألدوات المالية 

تنحصر مخاطر االئتمان الناتجة من األدوات المالية المشتقة على تلك المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة كما يتم قيده ببيان 

 المالي المجمع. المركز 
 

 مخاطر االلتزامات المرتبطة باالئتمان

توفر المجموعة لعمالئها ضمانات مالية قد تتطلب من المجموعة سداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء. يتم تحصيل هذه 

وض لقرلالمدفوعات من العمالء على أساس شروط الضمانات المالية. تعرض هذه الضمانات المجموعة لمخاطر مماثلة 

 والسلف ويتم تخفيف هذه المخاطر من خالل نفس إجراءات وسياسات الرقابة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة(أهداف وسياسات  4
 مخاطر االئتمان )تتمة( أ(

 مخاطر تركز االئتمان 
مان مخاطر االئتب الصلة ذات المحتملةزات القطاع الجغرافي وقطاع األعمال الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات إن ترك

 هي كما يلي: 
 2017  2016 

 الموجودات  
 المحتملةالمطلوبات 

 المتعلقة باالئتمان 

 
 الموجودات 

  المحتملةالمطلوبات 
 المتعلقة باالئتمان 

 ألف ألف  ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

      :ةالجغرافي المنطقة
 832,569 3,830,644  814,573 3,904,264 وشمال أفريقيا الشرق األوسط

 66,035 125,926  56,297 106,100 أوروبا 
 210,562 76,406  191,381 96,980  والمحيط الهادياسيا 

 27,979 79,357  17,703 92,081 باقي دول العالم
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 4,199,425 1,079,954  4,112,333 1,137,145 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

      قطاع األعمال: 
 249,029 457,245  132,820 367,989  وتصنيعتجارة 

 314,862 688,008  285,628 546,507 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 447,577  810,722  408,558 757,498 إنشاءات وعقارات 

 - 787,484  - 927,825 ذات صلة وجهات جهات حكومية

 754  918,820  908 929,766 شخصية
 124,923 450,054  252,040 669,840 أخرى

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 4,199,425 1,079,954  4,112,333 1,137,145 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

  الحد األقصى للتعرض للمخاطر والجدارة االئتمانية لألدوات المالية مجمل
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان المركز المالي المجمع، وذلك دون 

عن  ر التخفيفل، قبل أثمخاطر االئتمان بالمجماحتساب أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى. تم عرض الحد األقصى ل
 الرئيسية.  المقاصة والضماناتطريق استخدام اتفاقيات 

 

يوضح الجدول أدناه أيضاً التعرض لمخاطر االئتمان حسب الجدارة االئتمانية للموجودات المالية حسب الفئة والتصنيف 
 والحالة:

 
  غير متأخرة أو منخفضة القيمة 2017

بما في متأخرة 
الحد  مجمل   ذلك

األقصى للتعرض 
  للمخاطر 

 فئة 
 عالية

 فئة 
 قياسية

 فئة 
 مقبولة 

منخفضة القيمة 
 بصورة فردية

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
      

 466,910 - - 9,581 457,329 أرصدة لدى البنوك  
 344,590 - - - 344,590 دولة الكويتسندات خزانة حكومة 

 125,595 - - - 125,595 سندات بنك الكويت المركزي
      قروض وسلف

 2,488,371 145,474 120,960 181,047 2,040,890 قروض لشركات وبنوك  - 
 586,694 29,467 79 35,068 522,080 قروض لعمالء  - 

 أوراق دين مالية متاحة للبيع
  ومحتفظ حتى االستحقاق

 144,872 - - - 144,872 (11)إيضاح 
 42,393 1,069 829 1,545 38,950 موجودات أخرى

 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,199,425 176,010 121,868 227,241 3,674,306 المجموع 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة(أهداف وسياسات  4
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( أ(
 )تتمة( الحد األقصى للتعرض للمخاطر والجدارة االئتمانية لألدوات المالية مجمل

  غير متأخرة أو منخفضة القيمة 2016
بما في متأخرة 

الحد  مجمل   ذلك
األقصى للتعرض 

  للمخاطر 
 فئة 

 عالية
 فئة 

 قياسية
 فئة 

 مقبولة
منخفضة القيمة 

 بصورة فردية

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
      

 466,457 - - 5,137 461,320 أرصدة لدى البنوك  
 223,142 - - - 223,142 سندات خزانة حكومة دولة الكويت

 173,715 - - - 173,715 المركزي سندات بنك الكويت
      قروض وسلف

 2,494,300 137,945 114,066 90,885 2,151,404 قروض لشركات وبنوك  - 
 535,084 18,784 - - 516,300 قروض لعمالء  - 

 أوراق دين مالية متاحة للبيع

 )إيضاح ومحتفظ حتى االستحقاق

11) 181,079 - - - 181,079 
 38,556 678 662 557 36,659 موجودات أخرى

 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,112,333 157,407 114,728 96,579 3,743,619 المجموع 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

ديسمبر  31دينار كويتي ) ألف 37,115مبلغ  قيمتها ، سجلت القروض المتأخرة والتي لم تنخفض2017ديسمبر  31كما في 

 45، أما القروض المتأخرة لفترة ما بين ايومً  45دينار كويتي( وهي القروض المتأخرة لمدة أقل من  ألف 85,864: 2016

القيمة  وقدرتدينار كويتي(.  ألف 38,479: 2016ديسمبر  31دينار كويتي ) ألف 124,226 قيمتها يوم فبلغت 90الى 

دينار  ألف 64,493مبلغ ب 2017ديسمبر  31العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة للقروض المتأخرة كما في 

  دينار كويتي(.  ألف 68,921: 2016ديسمبر  31كويتي )
 

 :2016كويتي )ألف دينار  1,079,954 يقدر بمبلغ المحتملةالتعرض لمخاطر االئتمان المتعلق بالمطلوبات  مجملإن 
 ألف دينار كويتي(. 1,137,145

 

فئات عالية وقياسية ومقبولة الموضحة أعاله إلى الجودة االئتمانية الداخلية لألطراف  إلىيستند تصنيف القروض للعمالء 
ذج إن نموالمخاطر المقدرة وقبول وتوافر الضمانات وفقاً لنموذج التصنيف الداخلي لدى المجموعة.  ومواصفاتالمقابلة 
االعمال واالدارة والبيانات المالية  اتجاهاتيأخذ في اعتباره عدة عوامل رئيسية من بينها  المقترضينمخاطر  تصنيف

سنويا.  والتعديالت في التصنيفات/التغيرات . ويتم مراقبةوالمرجحة كما ينبغي للوصول إلى التصنيفوغيرها والضمانات 
تتضمن  والتي لألفرادمخاطر االئتمان  قياسبطاقة من خالل طرح  لألفرادر القروض مخاطتصنيف لوقد قام البنك بتحديد 

يستند تصنيف األرصدة لدى البنوك والقروض للبنوك واالستثمارات ايضا نظام آلي لمعالجة القروض وبطاقات االئتمان. 
 المتاحة للبيع إلى التصنيف الخارجي لألطراف المقابلة. في أدوات الدين 

 

ضت )بما في ذلك تلك التي انخف متأخرة السدادلقروض والسلف لي تحتفظ به المجموعة الذ القيمة العادلة للضمانتم عرض 
 لضمان اسـترداد الضمانمناسبة المجموعة اإلجراءات القانونية الاتخذت وقد . (10)( ضمن االيضاح فرديبشكل قيمتها 

 متى لـزم ذلـك. 
 

بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل مخاطر االئتمان الحالية وليس الحد األقصى  عند تسجيل األدوات المالية
 للمخاطر التي قد تنتج في المستقبل نتيجة التغيرات في القيم.

 

 الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى
إن مبلغ ونوع الضمان الالزم يستند إلى تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. يتم تنفيذ التعليمات فيما يتعلق بمدى قبول 

 التقييم.  ومؤشراتأنواع الضمان 
 

تشمل األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها النقد واألوراق المالية والرسوم على الممتلكات العقارية 
 ضمانات المقابلة.وال

 

اتخاذ إجراءات قانونية لتفعيل الضمانات متى أتيحت هذه الضمانات السترداد مستحقات البنك طبقًا  إن سياسة المجموعة هي
 للقانون.
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 إدارة المخاطر )تتمة(أهداف وسياسات  4
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( أ(
 )تتمة( الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى

القائمة دينار كويتي( من بين اجمالي القروض والسلف  ألف 1,275,350: 2016) ألف دينار كويتي 1,276,777 إن مبلغ
 ألف دينار كويتي(. 2,082,734: 2016ألف دينار كويتي ) 2,049,990 قيمته بضمان تبلغ مكفول

 

 مخاطر السيولة  ب(
على استيعاب االلتزامات المستحقة ومسحوبات الودائع وتمويل نمو الموجودات وعمليات  المستمرةإن السيولة هي القدرة 

 إلى التمويل بالمعدالت السوقية المعقولة.  التعاقدية من خالل الوصول غير المحدودبااللتزامات التشغيل والوفاء 
 

إن مخاطر السيولة هي المخاطر بأن تواجه المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزامات تتعلق بأدوات مالية. كما 
تنتج مخاطر السيولة أيضاً من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بسعر قريب من قيمته العادلة. إن األدوات المالية قد 

هذه المخاطر قد تم شرحها في قسم إدارة  وقياسوالسياسات واإلجراءات إلدارة التي تتعرض لهذه المخاطر واألهداف 
 المخاطر من التقرير السنوي.

 

لمجموعة استناداً إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. على ا استحقاق المطلوبات المالية قائمةيلخص الجدول التالي 
 فإنها تعامل كما لو أن اإلشعارات قد تمت فوراً. بالنسبة لدفعات السداد التي تخضع إلشعارات

 

 

 أقل من 
 شهر

 من شهر 
 إلى سنة

 أكثر من 
 المجموع واحدة سنة 

 ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     المطلوبات المالية
2017     

 609,582 801 354,529 254,252 والمؤسسات المالية األخرىالمستحق للبنوك 
 2,984,137 768,494 1,413,495 802,148 ودائع العمالء

 173,856 173,856 - - أوراق متوسطة األجل 
 49,042 - 49,042 - مطلوبات أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,056,400 1,817,066 943,151 3,816,617 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,079,954 310,699 497,059 272,196  محتملةالتزامات ومطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 218,940 - 126,564 92,376 المشتقات التي تم تسويتها  مجمل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     
2016     

 749,956 128,186 334,328 287,442 والمؤسسات المالية األخرىالمستحق للبنوك 
 2,942,736 695,997 1,428,967 817,772 ودائع العمالء

 44,739 - 44,739 - مطلوبات أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,105,214 1,808,034 824,183 3,737,431 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,137,145 514,334 488,040 134,771  محتملةالتزامات ومطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 393,262 - 246,988 146,274 المشتقات التي تم تسويتها  مجمل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
ومطلوبات المجموعة. تم تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق موجودات 

على أساس الفترة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي باستثناء االستثمارات في أسهم 

لة للبيع واالستثمار في شركة زمي المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واالستثمارات في األسهم المتاحة

والمطلوبات االخرى التي العمالء تحت الطلب ودائع ووالموجودات غير الملموسة والموجودات األخرى  والمباني والمعدات

 .التسييلالخاص بأعمال استناداً إلى تقدير اإلدارة  تم تحديدها
 

قاق الموضحة أدناه حيث ربما يكون لدى المقترض الحق في يمكن أن تختلف تواريخ االستحقاق الفعلية عن تواريخ االستح

سداد التزاماته مقدماً مع سداد أو عدم سداد غرامات السداد المبكر وربما يكون من الضروري سداد ودائع العمالء قبل 

 مواعيد استحقاقها.
 



 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31
 

 

32 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(أهداف وسياسات  4
 

 مخاطر السيولة )تتمة( ب(
 كانت كما يلي: 2017ديسمبر  31إن قائمة االستحقاقات كما في 

 

 

 أقل من 
 شهر

 من شهر 
 إلى سنة

 سنة إلى
 خمس سنوات

 أكثر من
 المجموع خمس سنوات

 ألف ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      الموجودات 
 495,519 - - 32,182 463,337 نقد وأرصدة لدى البنوك

 344,590 20,500 229,090 95,000 - سندات خزانة حكومة دولة الكويت
 125,595 - - 76,000 49,595 سندات بنك الكويت المركزي

 3,075,065 483,696 831,149 1,286,101 474,119 قروض وسلف 
 182,545 39,309 69,262 71,160 2,814 استثمارات في أوراق مالية    

 19,556 19,556 - - - استثمار في شركة زميلة     
 53,675 53,675 - - - مباني ومعدات 

 17,294 17,294 - - - موجودات غير ملموسة 
 47,887 - 1,221 46,666 - موجودات أخرى 

 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,361,726 634,030 1,130,722 1,607,109 989,865 إجمالي الموجودات
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      المطلوبات
 596,444 - 620 345,145 250,679 والمؤسسات المالية األخرى مستحق للبنوك
 2,939,349 694,626 66,364 1,381,679 796,680 ودائع العمالء

 149,712 - 149,712 - - أوراق متوسطة األجل
 103,482 - 26,069 77,413 - مطلوبات أخرى 

 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,788,987 694,626 242,765 1,804,237 1,047,359 إجمالي المطلوبات
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 كانت كما يلي: 2016ديسمبر  31في كما إن قائمة االستحقاقات 
 

 

 أقل
 من شهر

 من شهر 
 إلى سنة

 سنة إلى
 خمس سنوات

 أكثر من
 المجموع خمس سنوات

 ألف ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      الموجودات 
 494,678 - - 95,740 398,938 نقد وأرصدة لدى البنوك

 223,142 6,000 90,961 117,485 8,696 سندات خزانة حكومة دولة الكويت
 173,715 - - 104,000 69,715 سندات بنك الكويت المركزي

 3,029,384 466,539 831,368 1,309,041 422,436 قروض وسلف 
 237,905 34,973 45,004 152,232 5,696 استثمارات في أوراق مالية    

 18,263 18,263 - - - شركة زميلةاستثمار في 
 46,695 46,695 - - - مباني ومعدات 

 17,698 17,698 - - - موجودات غير ملموسة
 43,333 - 1,224 42,109 - موجودات أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,284,813 590,168 968,557 1,820,607 905,481 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      المطلوبات
 734,771 - 120,983 327,113 286,675 والمؤسسات المالية األخرىمستحق للبنوك 

 2,899,908 511,518       172,837 1,401,743 813,810 ودائع العمالء
 94,331 - 24,619 69,712 - مطلوبات أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,729,010 511,518 318,439 1,798,568 1,100,485 إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة(أهداف وسياسات  4
 

 مخاطر السوق ج(
 

 مخاطر أسعار الفائدة  1-ج
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في معدالت الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة 

ز ك. كما أنه يتم مراقبة المراالمنصوص عليهاالفائدة للسنوات  أسعار فجواتألداة مالية. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على 
إن األدوات  .المقررةستراتيجيات التغطية لضمان الحفاظ على المراكز في نطاق الحدود استخدام اعلى أساس يومي وكذلك 

هذه المخاطر قد تم بيانها في قسم إدارة  وقياسالمالية المعرضة لهذه المخاطر وكذلك أهداف وسياسات وإجراءات إدارة 
 المخاطر من التقرير السنوي. 

 

لفائدة على بيان الدخل المجمع للمجموعة هي تأثير التغيرات المقدرة في أسعار الفائدة على سعر افي تغير الإن الحساسية إلى 
 31صافي إيرادات الفائدة لسنة واحدة استناداً إلى الموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدالت المتغيرة المحتفظ بها في 

بإعادة الملكية  حقوقل بالنسبةاب حساسية تغير سعر الفائدة ، وبما يشتمل على تأثير أدوات التغطية. يتم احتس2017ديسمبر 
ديسمبر  31ما في تغطية مرتبطة بها كعمليات ، بما في ذلك تأثير أية ةالثابت أسعار الفائدةتقييم االستثمارات المتاحة للبيع ذات 

 ادلة.استحقاق األصل أو المب تأثيرات التغيرات المقدرة في أسعار الفائدة. يتم تحليل الحساسية حسبل بالنسبة 2017
 

 نقطة أساسية في أسعار الفائدة مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. 25يوضح الجدول التالي تأثير التغير بمعدل 
 

 التأثير )ألف دينار كويتي( 
 2017 2016 

 
 صافي 
 الربح  

 حقوق
 الملكية

 صافي 
 الربح  

 حقوق
 الملكية

     

 87 1,899 53 1,523 الكويتيالدينار 
 38 190 252 367 الدوالر األمريكي
 69 76 48 52 الجنيه المصري

 

 مخاطر العمالت األجنبية   2-ج 
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العمالت األجنبية. وقد قام 

مراكز العمالت حسب كل عملة. ويتم مراقبة المراكز على أساس يومي ويتم استخدام لمجلس اإلدارة بوضع حدود 
المدرجة بالعمالت  . إن األدوات الماليةالمقررةاستراتيجيات التغطية لضمان المحافظة على المراكز في نطاق الحدود 

مخاطر قد تم بيانها في قسم إدارة هذه ال وقياسمعرضة لهذه المخاطر وكذلك أهداف وسياسات وإجراءات إدارة  األجنبية
 المخاطر من التقرير السنوي.

 

 تغطية صافي االستثمار في العمليات األجنبية
البنك األهلي )يقوم البنك بتغطية جزء من مخاطر العمالت المرتبطة بالجنيه المصري لصافي استثماره في العمليات األجنبية 

كويتي البنك األهلي الات النقدية بالدوالر األمريكي والمحتفظ بها من قبل عن طريق بعض الموجودمصر ش.م.م.(  –الكويتي 
مصر. يتم تحويل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تحويل هذه الموجودات النقدية إلى بيان الدخل الشامل المجمع  –

 مصر. –األهلي الكويتي لمقاصة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل الجزء من صافي االستثمار في البنك 
 

في أسعار صرف العمالت األجنبية بسبب التغيرات في  %5السنة، نتيجة التغير بنسبة  ربحفيما يلي التأثير على صافي 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة:

 

 التأثير )ألف دينار كويتي(  
  2017 2016 

    العملة
 141 14  الدوالر األمريكي
 17 13  الجنيه المصري

 7 1  اليورو 
 55 9  أخرى  

 

 مخاطر أسعار األسهم  3-ج 
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 

معرضة إن األدوات المالية ال. المحتفظ به في دفاتر خاصةالبنك استثمار . تنتج مخاطر أسعار األسهم من الفرديةأسعار األسهم 
هذه المخاطر قد تم بيانها في قسم إدارة المخاطر من التقرير  وقياسلهذه المخاطر وكذلك أهداف وسياسات وإجراءات إدارة 

 السنوي.
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 إدارة المخاطر )تتمة(أهداف وسياسات  4
 

 مخاطر السوق )تتمة( ج(
 

 مخاطر أسعار األسهم )تتمة(  3-ج 
خالل  مدرجة بالقيمة العادلة منالستثمارات االفيما يلي التأثير على بيان الدخل المجمع )كنتيجة لمخاطر أسعار األسهم على 

قيمة( متاحة للبيع والتي تعرضت لالنخفاض في الالسهم األاالنخفاض اإلضافي في قيمة االستثمارات في األرباح والخسائر و
ديسمبر، بسبب التغير  31متاحة للبيع( كما في السهم األوعلى حقوق الملكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في 

 في مؤشرات األسهم، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة:  %5بنسبة 
 

 ي(التأثير )ألف دينار كويت 

 2017 2016 

 
 صافي 
 الربح  

 حقوق
 الملكية

 صافي 
 الربح  

 حقوق
 الملكية

     

 222 154 315 42 أسواق األوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
 960 - 41  - أسواق أخرى لألوراق المالية

   

 مخاطر المدفوعات مقدماً   4-ج

إن مخاطر المدفوعات مقدماً هي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالية بسبب قدوم عمالئها واألطراف المقابلة على 

السداد أو طلب السداد قبل أو بعد التاريخ المتوقع مثل القروض والسلف ذات المعدالت الثابتة عند انخفاض أسعار الفائدة. 

متغيرة كما أن معظم المطلوبات المالية التي تحمل فائدة فائدة بمعدالت المجموعة تحمل  المالية لدى موجوداتالإن معظم 

ت إن األدوالها فترات استحقاق أقل من سنة وعليه فإن المجموعة ال تتعرض لمخاطر جوهرية بالنسبة للمدفوعات مقدماً. 

هذه المخاطر مبينة في قسم إدارة المخاطر  ياسوقالمالية المعرضة لهذه المخاطر وكذلك أهداف وسياسات وإجراءات إدارة 

 من التقرير السنوي.
 

 مخاطر التشغيل د(

إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجية. 

ثار تؤدي إلى أضرار خاصة بالسمعة ويكون لذلك أعندما تفشل ضوابط الرقابة في القيام بعملها يمكن للمخاطر التشغيلية أن 

قانونية أو تشريعية أو تؤدي إلى الخسارة المالية. ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من 

ن تتضمخالل إطار الرقابة ومن خالل المتابعة واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطيع المجموعة أن تدير هذه المخاطر. 

أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والمطابقة ونشر الوعي بين 

العاملين وإجراءات التقييم بما في ذلك استخدام التدقيق الداخلي. إن األدوات المالية المعرضة لهذه المخاطر وكذلك أهداف 

 ه المخاطر قد تم بيانها في قسم إدارة المخاطر من التقرير السنوي. هذ وقياسوسياسات وإجراءات إدارة 
 

فيما  1996نوفمبر  14يقوم قسم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة في 

فيما يتعلق بالممارسات السليمة  2003ر ديسمب 13يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات المؤرخة في 

 المخاطر التشغيلية لدى البنوك.  ومتابعةإلدارة 
 

  إدارة رأس المال 5
 

تتمثل األهداف الرئيسية للمجموعة من إدارة رأس المال في التأكد من التزام المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة 

 بهدف دعم أعمالها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون.  وقوية خارجيًا واحتفاظ المجموعة بمعدالت رأسمال جيدة
 

تراقب المجموعة بنشاط قاعدة رأس المال لديها لتغطية المخاطر المتضمنة في األعمال. وتتم مراقبة كفاية رأس المال لدى 

ة باإلشراف على األعمال المجموعة باستخدام عدة تدابير منها القواعد والنسب الموضوعة من قبل لجنة بازل الخاص

 المصرفية )قواعد ومعدالت بنك التسويات الدولية( والتي يطبقها بنك الكويت المركزي في اإلشراف على المجموعة. 
 

الصادرة عن بنك الكويت  IIIيحتسب رأس المال الرقابي للمجموعة ومعدالت كفاية رأس المال طبقا لتعليمات لجنة بازل 

 كما هو مبين أدناه:  2014يونيو  24بتاريخ  336/2014ر ب أ/ ،/ر ب2م لتعميالمركزي بواسطة ا
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 )تتمة( إدارة رأس المال 5

 

2017 

 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
   

 3,183,705 3,342,467 التعرض المرجح بالمخاطر 
 429,801 451,233 رأس المال المطلوب 

   
    :رأس المال المتاح

 523,976 535,441  1الشريحة  - رأس المال
 523,976 535,441 1رأس المال العادي من الشريحة 

 - - 1 الشريحة اإلضافية
   

 38,473 40,421 2الشريحة  - رأس المال
 ───────── ───────── 

 562,449 575,862 إجمالي رأس المال
 ═════════ ═════════ 

   
 %16.46 %16.02  1معدل كفاية رأس المال العادي من الشريحة 

 %16.46 %16.02  1الشريحة  - معدل كفاية رأس المال
 %17.67 %17.23 إجمالي معدل كفاية رأس المال 

 

 كما هو مبين أدناه: 2014 أكتوبر 21المؤرخ في  342/2014س/ /ب2تعميم رقم لالمالي للمجموعة طبقًا ل الرفعيحتسب معدل 
 

 2017 

 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
   

 523,976 535,441  1الشريحة  - رأس المال
 ───────── ───────── 

 5,071,614 5,199,678 إجمالي التعرض للمخاطر
 ═════════ ═════════ 

 %10.33 %10.30 المالي الرفعمعدل 
 

اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بكفاية رأس المال طبقًا للتعميمات المذكورة أعاله ضمن قسم "إدارة المخاطر" بالتقرير تم إدراج 

 السنوي.

 

 قياس القيمة العادلة  6
 

 األدوات المالية
 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 

تتكون الموجودات المالية من النقد واألرصدة لدى البنوك وسندات خزانة حكومة دولة الكويت وسندات بنك الكويت المركزي 

. وتتكون المطلوبات المالية من والمشتقات وبعض الموجودات األخرى األوراق الماليةوالقروض والسلف واالستثمارات في 

 وبعض المطلوبات األخرى. واألوراق متوسطة االجل المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء 
 

 تصنف القيمة العادلة لألدوات المالية كما يلي:
 

 أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
ة . وقد تم االفصاح عن القيمة العادلوالمشتقات في اوراق مالية اتلة من االستثماردتتألف االدوات المالية المدرجة بالقيمة العا

 . على التوالي 24و 11ضمن االيضاح  لالستثمارات في أوراق مالية والمشتقات التقييمباإلضافة إلى أساليب 
 



 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31
 

 

36 

 

 قياس القيمة العادلة )تتمة( 6
 

 األدوات المالية )تتمة(
 أدوات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

ذا في االعتبار أخ المدرجة بالدفاترعن قيمتها مادية إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة 
تم إعادة يذات فترات استحقاق قصيرة األجل او  ، باستثناء األوراق متوسطة االجل،أن أغلب هذه الموجودات والمطلوبات

تسعيرها مباشرة بناء على حركة اسعار الفائدة في السوق، وتستخدم فقط ألغراض االفصاح. وقد تم تصنيف القيمة العادلة لهذه 
أهم المدخالت  بناء على التدفقات النقدية المخصومة أخذا في االعتبار أن معدل الخصم هو 3االدوات المالية ضمن المستوى 

ألف دينار  151,241يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق متوسطة األجل بمبلغ . المقابلةالتي تعكس مخاطر االئتمان لألطراف 
 استناداً إلى األسعار المعروضة في السوق. 1( والمصنفة ضمن المستوى 15كويتي )إيضاح 

 

 ماليةالدوات غير األ
المباني والمعدات( والتي  ضمنحر )المصنفة ملك لعادلة، بخالف األدوات المالية، االرض ة اتتضمن األدوات المدرجة بالقيم

تم قياس قيمتها العادلة باستخدام مدخالت التقييم الجوهرية بناء على بيانات السوق غير الملحوظة وتم تصنيفها ضمن المستوى 
 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة.  3
 

ليبلغ  2017ديسمبر  31كما في  المدرجة بالدفاترصافي القيمة  كانقياس األرض ملك حر باستخدام نموذج التكلفة، في حالة 
 ألف دينار كويتي(. 17,285 :2016ديسمبر  31)دينار كويتي  17,275

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 7
 

عالقة )أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة وأفراد عائالتهم ت التي تمت مع بعض األطراف ذات تمثل المعامال
 ةركممارسة تأثير ملموس عليها والشيستطيعون التي أو  يمثلون المالكين الرئيسيين لهاوالشركات التي  من الدرجة األولى

ت تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الزميلة للمجموعة( والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل السنة. إن شروط هذه المعامال
 المجموعة. 

 

ودائع لدى المجموعة وتسهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من المذكورة في السياق االعمال المعتاد، لدى األطراف ذات عالقة 
 قبل المجموعة. إن األرصدة المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:

 

 بضمانات. مكفولة عالقةإلى أطراف ذات إن القروض والسلف 
 

  المبـلغ  عدد األطراف ذات عالقة   عدد ال 
       

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 ألف ألف     

 دينار كويتي دينار كويتي     

       

 363 343 - - 17 16 االدارة العليا 
 583 551 6 4 23 19 قروض وسلف
 77 155 1 2 1 1 ودائع العمالء 

محفظة مدارة من قبل 
 1 1 - - 1 1 المجموعة 

        محتملةالتزامات ومطلوبات 
       

       الشركة الزميلة 
 245 245 1 1 1 1 ودائع العمالء 

 

 المبـلغ  عدد األطراف ذات عالقة   عدد ال 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 ألف ألف     
 دينار كويتي دينار كويتي     

       أعضاء مجلس اإلدارة
 46,581 42,306 2 4 5 6 قروض وسلف
 30,196 42,987 16 16 13 14 ودائع العمالء 

 2,612 2,914 1 1 - - في اوراق مالية  اتاستثمار
محفظة مدارة من قبل 

 19 623 1 1 - - المجموعة 
 21,551 20,893 3 3 - -  محتملةالتزامات ومطلوبات 
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 (ةمعامالت مع أطراف ذات عالقة )تتم 7
 

مبلغ ف دينار كويتي( وأل 1,759: 2016لف دينار كويتي )أ 1,981إن ايرادات الفوائد ومصروفات الفوائد تتضمن مبلغ 

 ذات عالقة.  أطرافتعلق بمعامالت مع ي التواليلف دينار كويتي( على أ 788: 2016لف دينار كويتي )أ 941
 

 مكافأة موظفي االدارة العليا 

 فيما يلي مكافأة موظفي االدارة العليا: 

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 3,353 3,062  رواتب ومزايا أخرى
 211 173  مزايا ما بعد التوظيف

  ───────── ───────── 

  3,235 3,564 
  ═════════ ═════════ 

 
 لدى البنوكنقد وأرصدة  8

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 67,256 45,482  نقد في الصندوق وفي حساب جاري لدى بنوك أخرى
 147,102 301,806  أرصدة وودائع لدى بنوك مركزية 

 280,320 148,231  ودائع لدى البنوك
  ───────── ───────── 

  495,519 494,678 
  ═════════ ═════════ 

 

بية الكويت واالمارات العر ةالودائع لدى البنوك المركزية في دولوإن االرصدة والودائع لدى بنوك مركزية تتضمن االرصدة 
 المتحدة ومصر. 

 
 سندات خزانة حكومة دولة الكويت وسندات بنك الكويت المركزي  9

 

ابه لحسبنك الكويت المركزي أو من قبل إن هذه االدوات المالية مدرجة بالتكلفة المطفأة وتصدر نيابة عن وزارة المالية 
 .حتى االستحقاق ثابتفائدة تحمل هذه األدوات المالية معدل  .الخاص

 
 قروض وسلف  10

الشرق دول  
الوسط وشمال ا

 اوروبا  افريقيا 
والمحيط اسيا 

 المجموع  باقي دول العالم  الهادي

2017 
 الف

 دينار كويتي 
 الف 

 دينار كويتي
 الف 

 دينار كويتي
 الف

 دينار كويتي 
 الف

 دينار كويتي 
      

 2,488,371 90,148 80,086 71,215 2,246,922 شركات وبنوك 
    586,694 - - - 586,694 افراد

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
     3,075,065 

     ═════════ 
2016      

      
 2,493,580 56,233 54,762 80,267 2,302,318 شركات وبنوك 

    535,804 - - - 535,804 افراد

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
     3,029,384 

 

    ═════════ 
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 قروض وسلف )تتمة( 10
 

ادلة ، والقيمة العمع احتساب مخصص محدد ذي صلة فرديإن القروض والسلف التي تم تحديد انخفاض قيمتها على أساس 

 موضحة أدناه:  للضمان المحتفظ به
 

 
 

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
   

 83,283 55,043 القروض والسلف مجمل
 ───────── ───────── 

 42,321 31,794 مخصص محدد لخسائر االئتمان 
 ───────── ───────── 

 29,460 11,860 القيمة العادلة للضمان المحتفظ به 
 ═════════ ═════════ 

 

 لقروض والسلف: لفيما يلي مطابقة مخصص خسائر االئتمان 
 

 
 

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
   

 212,232 231,190 يناير  1في 
   

 (2,847) (191) عمالت فروق تحويل 
 (28,450) (65,987) صافي المبالغ المشطوبة خالل السنة 

 50,255 57,819 المحمل للسنة 
 ───────── ───────── 

 231,190 222,831 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 188,869 191,037 عام  صمخص
 42,321 31,794 مخصص محدد 

 ═════════ ═════════ 

 

 ألف دينار كويتي(.  21,488: 2016لف دينار كويتي )أ 25,336إن المبلغ المحمل للسنة أعاله يتضمن مخصص عام بمبلغ 
 

وتم لف دينار كويتي( أ 558 المحمل :2016ألف دينار كويتي ) 297 بمبلغللسنة من التسهيالت غير النقدية المسترد  يقدر

ضمن المطلوبات الف دينار كويتي(  17,470: 2016ألف دينار كويتي ) 17,128 بمبلغ المتاحالمخصص إجمالي  إدراج

 (.16األخرى )إيضاح 
 

مخاطر  فتخفيمخاطر االئتمان، وتركز االئتمان، وجودة االئتمان وفقا للفئة، وعوامل  بإدارةالمتعلقة  لإلفصاحاتبالنسبة 

 أ. -4يرجى االطالع على االيضاح رقم  ،االئتمان
 

 في اوراق مالية  اتاستثمار 11
  2017 2016 

 الف   
 دينار كويتي

 الف
 دينار كويتي

    

 214,821 155,055  متاحة للبيع 
 23,084 27,395  محتفظ بها حتى االستحقاق

 - 95  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ───────── ───────── 

 237,905 182,545  ديسمبر 31في 
  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(في اوراق مالية  اتاستثمار 11
 

 تم تحديد تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة كما يلي:
 

 
 التقييم  أساليب

 والمدخالت الرئيسية 

 بالقيمة العادلة مدرجة استثمارات
 استثمارات متاحة للبيع  الخسائرمن خالل االرباح او 

  2017 2016  2017 2016 

  

 الف 
 دينار كويتي

 الف
  دينار كويتي

 الف 
 دينار كويتي

 الف
 دينار كويتي

       : 1المستوى 
 4,860 3,007      - 95  سعر الشراء المعلن األسهم

        المالية اوراق الدين
 20,232 34,133      -     -  سعر الشراء المعلن حكومية  -
 62,974 19,716      -     -  سعر الشراء المعلن غير حكومية  -
       

       : 2المستوى 
 8,352 10,045      -     - مضاعفات السوق  األسهم

        المالية اوراق الدين
 33,904 30,846      -     -  سعر خارجي حكومية  -
 40,885 32,782      -     -  خارجيسعر  غير حكومية  -

على اساس صافي قيمة  صناديق مدارة 

 20,511 8,994      -     - الموجودات 
       

       :3المستوى 
التدفقات النقدية نموذج  األسهم

المخصومة/ خصم توزيعات 

 23,103 15,532      -     - االرباح 
  

───────── ─────────  ───────── ───────── 
    95 -      155,055 214,821 

  

═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 

المجمع يعتبر غير مادي عند وقوع تغير بنسبة  المساهمين ملكيةكز المالي المجمع او بيان حقوق إن التأثير على بيان المر
من الجدول  3و 2المستخدمة لقياس القيمة العادلة لالستثمارات ضمن المستوى  ذات الصلة في متغيرات المخاطر 5%

 الهرمي للقيمة العادلة. 
 

اق مالية مقارنة في اور اتالتقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لالستثمار أساليبلم يتم إجراء أي تغييرات مادية في 
 بالسنة السابقة. 

 

 من الجدول الهرمي موضحة أدناه:  3اوراق مالية ضمن المستوى  إن الحركة في االستثمار في
 

 
 

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
   

 32,436 23,103 الرصيد االفتتاحي 
 (6,690) (8,408) االستبعاد 

 383 - التحويل بين المستويات 
 (1,976) 872 التغير في القيمة العادلة 

 (1,050) (35) انخفاض القيمة 
 ───────── ───────── 

 15,532 23,103 
 ═════════ ═════════ 
 

تمثل التدفقات النقدية ومعدالت الخصم وتوزيعات االرباح المقدرة التي يمكن الحفاظ عليها مدخالت جوهرية بالنسبة 
خذا في االعتبار أن ارتفاع أمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة  3ضمن المستوى  ةفي اوراق مالية المصنف اتلالستثمار

 رات. لى ارتفاع القيمة العادلة لهذه االستثماإؤدي يالتدفقات النقدية او توزيعات االرباح المقدرة او انخفاض معدالت الخصم قد 
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 استثمار في شركة زميلة  12
 

)"كريدت ون"(، وهي شركة قابضة غير  .ون القابضة ش.م.كفي شركة كريدت  %40حصة ملكية بنسبة بالبنك  يحتفظ
األقساط بمؤسسة في الكويت وتضطلع بتقديم التسهيالت االئتمانية إلى العمالء على أساس بيع البضائع والخدمات  مسعرة
 من خالل شركتها التابعة.  اآلجلة

 

 : فيما يلي ملخص للمعلومات المالية
  2017 2016 

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي  

    
 50,537 51,470  الموجودات المتداولة

 59,683 69,631  الموجودات غير المتداولة
 62,907 70,385  المطلوبات المتداولة

 899 1,069  المطلوبات غير المتداولة
 46,414 49,647  حقوق الملكية

 14,123 14,686  اإليرادات 
 6,428 5,433  صافي الربح

 

 موجودات غير ملموسة  13

 
 

ترخيص الخدمات 
 المصرفية 

 الف دينار كويتي 
الودائع الرئيسية 
 الف دينار كويتي 

 المجموع 
 الف دينار كويتي

    

 17,698 3,975 13,723 2017يناير  1في 
 (364) (364) - االطفاء المحمل للسنة 

 (40) (8) (32) تعديل تحويل عمالت اجنبية 
 

──────── ──────── ──────── 

 17,294 3,603 13,691  2017ديسمبر  31في كما  المدرجة بالدفاترصافي القيمة 
 

════════ ════════ ════════ 

    
 41,217 9,902 31,315 2016يناير 1في 

 (722) (722) - االطفاء المحمل للسنة 
 (22,797) (5,205) (17,592) تعديل تحويل عمالت اجنبية 

 

──────── ──────── ──────── 
 17,698 3,975 13,723 2016ديسمبر  31كما في  المدرجة بالدفاترصافي القيمة 

 

════════ ════════ ════════ 

 

. يمثل ترخيص الخدمات ش.م.م مصر –األهلي الكويتي بنك التم تخصيص الموجودات غير الملموسة للمجموعة الى 
، ويتم اختباره سنويا لغرض تحديد انخفاض القيمة من خالل االنتاجي غير المحدد ذي العمر غير الملموس األصلالمصرفية 

ستند حسابات . يالقيمة اثناء االستخداماحتساب باستخدام طريقة  مصر-األهلي الكويتي  تقدير المبلغ الممكن استرداده للبنك
المعتمدة، أخذاً في االعتبار ظروف السوق في مصر ووضع المجموعة للقيمة أثناء االستخدام إلى توقعات التدفقات النقدية 

( مع %25 :2016) %30 التدفقات النقدية قبل الضرائب بنسبة توقعاتوقد تم خصم مصر.  –السوق للبنك األهلي الكويتي 
عن طريق تنويع  قامت المجموعة كذلك بإجراء تحليل الحساسية .(%4.9: 2016) %3.9معدل نمو نهائي بنسبة  استخدام

. استناداً إلى هذا التحليل، ال توجد مؤشرات على أن الموجودات غير الملموسة قد تعرضت %3بنسبة عوامل المدخالت 
  لالنخفاض في القيمة.

 

على اساس القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي له أصاًل غير ملموس ذي عمر محدد ويتم إطفاؤه الودائع الرئيسية  تمثل
 سنة.  12وهو 

 
 موجودات أخرى 14

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 23,397 28,328  مستحقةفائدة 
 19,936 19,559  أخرى

  

──────── ──────── 
  47,887 43,333 

  

════════ ════════ 

 

  



 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31
 

 

41 

 

 قروض متوسطة األجل 15
 

الر امريكي. بموجب هذا مليار دو 1.5ريج اس بقيمة  متوسطة األجلسندات يورو قام البنك بتطبيق برنامج ، السنةخالل 
دوالر مليون  500، نجح البنك في إصدار سندات من الدرجة األولى غير مكفولة بضمان )"السندات"( بمبلغ البرنامج

بون ثابت كووتحمل  إن السندات مدرجة في بورصة أيرلندا .2022وتستحق السداد في أبريل  أمريكي لمدة خمس سنوات
 من القيمة األسمية. %99.569سندات بنسبة ال. تم إصدار هذه نصف سنويسنوياً تستحق على أساس  ٪3.50 بنسبة

 
 مطلوبات أخرى 16

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 23,008 28,555  مستحقة  فائدة
 14,271 17,220  مصروفات مستحقة متعلقة بالموظفين 

 15,263 17,296  مصروفات مستحقة ودائنون 
 17,470 17,128  (10مخصصات تسهيالت غير نقدية )إيضاح 

 24,319 23,283  أخرى 
  ──────── ──────── 

  103,482 94,331 
  ════════ ════════ 

 
 حقوق الملكية  17

 

 1,619,166,234: 2016سهم ) 1,619,166,234يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  .أ
 فلس للسهم الواحد. 100 بقيمةسهم( 

 
توزيعات بالموافقة على إصدار  2017مارس  18في  لجمعية العمومية السنوية المنعقدالمساهمون في اجتماع ا قام

: توزيعات أرباح نقدية 2015ديسمبر  31) 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  فلس لكل سهم 11بقيمة أرباح نقدية 
 إن أسهم الخزينة ال تستحق أي توزيعات أرباح نقدية. . وقد تم دفعها الحقًا (فلس لكل سهم 10بقيمة 

 إن الرصيد في حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع. .ب
افأة أعضاء مجلس قبل مك الخاص بمساهمي البنك من ربح السنة %10وفقاً لمتطلبات قانون الشركات تم تحويل نسبة  .ج

وز . يجاإلجبارياإلدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي 
 من رأس المال المدفوع. %50للبنك اتخاذ قرار بإيقاف هذه التحويالت السنوية عندما يصل االحتياطي إلى 

من رأس المال في السنوات التي ال  %5لوب لدفع توزيعات أرباح بنسبة إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المط
 تسمح فيها األرباح المتراكمة بتأمين هذا الحد.

سنوياً إلى  الخاص بمساهمي البنك السنة ربحمن  %10يتم تحويل مبلغ ال يقل عن  أن النظام األساسي للبنك يتطلب .د
االحتياطي العام. ويتم هذا التحويل قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة 

 دعم العمالة الوطنية والزكاة. إن هذا االحتياطي وما يزيد عن تكلفة اسهم الخزينة متاح للتوزيع. 

 :سهم الخزينةأم الخزينة واحتياطي سهأ ه.

  2017 2016 
    

 12,643,580 12,952,609  عدد االسهم المحتفظ بها 
  ══════════ ══════════ 

 %0.78 %0.80  نسبة االسهم المحتفظ بها 
  ══════════ ══════════ 

 3,730 3,769  القيمة السوقية )الف دينار كويتي(
  ══════════ ══════════ 

 319 305  المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس( 
  ══════════ ══════════ 

 

م الخزينة سهلتكلفة أالخزينة غير متاح للتوزيع. فضال عن ذلك، فإن المبلغ المكافئ  أسهمإن رصيد حساب احتياطي 
  غير متاح للتوزيع من االحتياطي العام خالل فترة حيازة هذه االسهم. 

 31) 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  سهملكل  فلس 12 اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة و.
 سهم(، ويخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.كل فلس ل 11: 2016ديسمبر 
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  )تتمة( حقوق الملكية 17
 

 إن الحركة في االحتياطيات االخرى هي كما يلي:  ز.
 احتياطي اعادة  

  اتتقييم عقار
احتياطي تحويل 
 عمالت اجنبية 

 برنامجاحتياطي 
 مزايا الموظفين 

اجمالي االحتياطيات 
 االخرى 

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 
     

 8,775 (103) (78) 8,956 2016يناير  1في 
     
 (13,467) (61) (12,969) (437)  شاملة اخرى للسنة خسائر 

 

────── ─────── ─────── ─────── 
 (4,692) (164) (13,047) 8,519  2016ديسمبر  31في كما 

     
 (1,667) (113) (868) (686)  شاملة اخرى للسنة خسائر

 

─────── ────── ─────── ─────── 
 (6,359) (277) (13,915) 7,833  2017ديسمبر  31كما في 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 إيرادات فوائد 18

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 6,091 6,594  رصدة لدى البنوك أ
 20,232 19,607  أوراق دين مالية  

 153,085 162,764  قروض وسلف
  ───────── ───────── 

  188,965 179,408 
  ═════════ ═════════ 

 

 مصروفات فوائد 19

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 15,233 12,627  مستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
    عمالء:ودائع 

 6,262 8,343  ودائع تحت الطلب -
 48,727 51,439  األجلودائع محددة  -

 - 4,124  أوراق متوسطة األجل
  ───────── ───────── 

  76,533 70,222 
  ═════════ ═════════ 

 
 صافي إيرادات أتعاب وعموالت  20

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي

    
 33,983 32,864  إيرادات أتعاب وعموالت 

 (3,666) (3,817)  مصروفات أتعاب وعموالت
  ───────── ───────── 

  29,047 30,317 
  ═════════ ═════════ 

 

ألف دينار كويتي( من األنشطة على  1,383: 2016ألف دينار كويتي ) 1,208تتضمن إيرادات األتعاب والعموالت مبلغ 
 .نيابة عن عمالئهافيها  االستثمارتقوم المجموعة بأو  والتي تحتفظ فيها المجموعة بموجودات سبيل األمانة
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 الضرائب  21

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 310 341  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 860 948  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 344 379  الزكاة 
 2,589 1,948   األجنبيةضرائب على المواقع 

  ───────── ───────── 

  3,616 4,103 
  ═════════ ═════════ 

 

 الخاصة بمساهمي البنك  ربحية السهم األساسية والمخففة 22
 

لمرجح على المتوسط ا الخاص بمساهمي البنك تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة عن طريق قسمة صافي ربح السنة

 لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

   2017 2016 
    

 32,472 35,661  )ألف دينار كويتي( الخاص بمساهمي البنك صافي ربح السنة
  ═════════ ═════════ 

    
 1,619,166,234 1,619,166,234  المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة 

 (12,117,112) (12,744,710)  ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة 
  ───────────── ───────────── 

 1,607,049,122 1,606,421,524  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
  ───────────── ───────────── 

    
 20 22  ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك )فلس(

  ═════════ ═════════ 
 

 محتملةالتزامات ومطلوبات  23

  

2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
    

 29,036 24,105  قبوالت
 147,918 152,259  خطابات اعتماد

 960,191 903,590  ضمانات
  ───────── ───────── 

  1,079,954 1,137,145 
  ═════════ ═════════ 

 

لإللغاء لألدوات المالية للمجموعة خارج الميزانية العمومية التي تُلزم تمثل األرصدة أعاله المبالغ التعاقدية غير القابلة 

ن المبالغ أبفرض مخاطر ائتمان، تمثل المبالغ التعاقدية إن . محددبالقيام بالدفع نيابة عن العمالء في حالة إجراء مجموعة ال

 غ التعاقديلالمب إجمالي قيمة له. ومع ذلك، فإن وأن أي ضمان أو تأمين آخر يعتبر وكأنه التعتبر مبالغ مدفوعة مقدما بالكامل 

النقدية المستقبلية، حيث إن كثيراً من هذه االلتزامات قد تنتهي  المتطلباتبالضرورة  يمثللاللتزامات بتقديم االئتمان ال 

 312,683بلغ يركز المالي . إن إجمالي االلتزامات بمنح االئتمان بتاريخ بيان المتمويلهاصالحيتها أو تنتهي مدتها دون أن يتم 

 ألف دينار كويتي(. 426,814 :2016ألف دينار كويتي )
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 األدوات المالية المشتقة  24
 

، األدوات المالية المشتقة إلدارة مخاطر تعرضها للتقلبات في أسعار الفائدة في سياق اعمالها المعتادتستخدم المجموعة، 
 تؤدي بدرجات متفاوتة إلى مخاطر االئتمان ومخاطر السوق.والعمالت األجنبية. إن المعامالت المشتقة 

 

ي حالة اخفاق فتكلفة استبدال عقود بأسعار السوق الحالية هي المشتقات ب مخاطر االئتمان المتعلقة قياسفي المجموعة  طريقة
جبة لألدوات القيمة العادلة الموتقتصر على أحد األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في أو قبل تاريخ السداد وهي 

 التي تكون في صالح المجموعة.
 

تنشأ مخاطر السوق من تقلبات أسعار الفائدة وأسعار العمالت األجنبية مما يؤثر على قيمة العقد. وألغراض إدارة المخاطر 

 ها من قبل مجلس اإلدارة.على هذه األنشطة، قامت المجموعة بوضع إجراءات وحدود تم الموافقة علي والرقابة
 

عاقدية. الت قيمتهايوضح الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات باإلضافة إلى 

أو السعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل  للمشتقات المالي األصل، هي قيمة بالمجملإن القيمة التعاقدية المدرجة 

لقياس التغيرات في قيمة المشتقات. تمثل القيم التعاقدية حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعطي مؤشراً األساس 

 لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق.
 

 

2017 

  دينار كويتي ألف

2016 
  دينار كويتي ألف 

 التعاقديةالقيم  المطلوبات الموجودات  القيم التعاقدية المطلوبات الموجودات  
       محتفظ بها للتغطية:

       تغطيات القيمة العادلة 
 73,966 1 241 74,653 403 237 مبادالت أسعار الفائدة

       
       محتفظ بها للمتاجرة:

عقود تحويل العمالت األجنبية 

 365,971  1,313 332 218,940 54 314 اآلجلة
 13,883 1,453 - - - - مبادالت أسعار الفائدة

 13,408 619 619 - - - خيارات عمالت
 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 551 457 293,593 1,192  3,386  467,228 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .2مستوى ال ضمنمعروضة في السوق ويتم تصنيفها المدخالت التم تقييم جميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس 
 

  العمالت األجنبية اآلجلةعقود تحويل 
محدد  بسعر وتاريخ محددةأو تحويل أداة مالية  بيعأو  لشراءإن عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية 

دادها على ويتم س في غير سوق األوراق الماليةليتم التعامل عليها  يتم تخصيصهافي المستقبل. والعقود اآلجلة هي عقود 

 .المجملأساس 
 

 مبادالت 
الرئيسية  غإن مبادالت أسعار الفائدة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين ويمكن أن تتضمن تبادل فائدة أو تبادل كالً من المبال

 التعاقدية. الشروطاستناداً إلى  الوقتمن  ثابتةوالفوائد لفترة 
 

 خيارات
الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق، وليس االلتزام، للمشتري إما بشراء أو بيع مبلغ محدد ألداة مالية بسعر ثابت إما 

 في تاريخ مستقبلي ثابت أو في أي وقت خالل فترة محددة.
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