
 
  

ع..ش.م.ك   
  بعة 

  مجمعة

201  

ش ي الكويتي
ته التاباشرك

  
الم ت المالية
  

16ديسمبر  

البنك األھلي
وش

البيانات

31
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 ر كويتي

127,0 
(32,6 

─────── 

94,3 

25,2 
3,1 

(1,0 
3,4 
2,5 

8 
─────── 

128,5 
─────── 

(25,6 
(13,8 
(1,7 

─────── 

(41,1 
─────── 

87,3 

8,0 
(58,6 
(2,7 

─────── 

33,9 

(3,0 
(4 

─────── 

30,3 
═══════ 

30,3 

─────── 

30,3 
═══════ 

 فلس 
═══════ 

 ي

015
ألف
دينار

 

1 003

 610)
─── ───

1 393
 

 228
134
008)
478
506
801

─── ───

1 532
─── ───

 608)

 849)
729)

─── ───

 186)
─── ───

 346
 

005

 679)
750)

─── ───

 922
 

074)
480)

─── ───

 368
═══ ═══

 
 360

8 
─── ───

 368
═══ ═══

 19
═══ ═══

  

2016 
 ألف

دينار كويتي
 

179,408
(70,222)
───────

109,186
 

30,317
3,970 

(2,549) 
2,162 
2,571 
1,860 

───────

147,517
───────

(34,236)
(19,435)

(4,417) 
───────

(58,088)
───────

89,429
 

- 
(50,813)

(1,626) 
───────

36,990
 

(4,103) 
(375) 

───────

32,512
═══════

 
32,472

40 
───────

32,512
═══════

فلس 20
═══════

  ية المجمعة.

إيضـاحات
 

18 
19 
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ه البيانات المالي
7  

   

ركاته التابعة 

ل جزًءا من ھذ

  جلس اإلدارة

مساھمي البنك

م.ك.ع. وشر

تشكل 24إلى  1

 2016  

  ت
  جنبية 

  أوراق مالية 

   

  وراق مالية 

كافأة أعضاء مج

  

خففة الخاصة بم

الكويتي ش.م

ت المرفقة من 

    جمع
ديسمبر 31في 

  ئد

   الفوائد

 أتعاب وعموال
حويل عمالت أج
ستثمارات في أ

  ت أرباح
   شركة زميلة

   أخرى 

  ل 

  ظفين
  غيل أخرى 

  ء 

  شغيل 

  سنة 

ن دمج األعمال
  الت ائتمانية 

في أو اتستثمار

ل الضرائب ومك

مجلس اإلدارة 

  سنة

  
  المسيطرة 

ألساسية والمخ

لبنك األھلي 
  

  

إن اإليضاحات
  

بيان الدخل المج
لسنة المنتھية فا

  
 

  يرادات فوائد
مصروفات فوائ

  

صافي إيرادات
 

صافي إيرادات
صافي أرباح تح
اس صافي خسائر

يرادات توزيعات
حصة في نتائج
يرادات تشغيل

  

يرادات التشغيل
  

مصروفات موظ
مصروفات تشغ
ستھالك وإطفاء

  

مصروفات التش
  

ربح التشغيل للس
 

صافي الربح من
مخصص تسھيال

قيمة اس نخفاض
  

قبل  ربح السنة
  

  لضرائب
مكافأة أعضاء م

  

ربح السنصافي 
  

  لخاص بــ:
مساھمي البنك 
لحصص غير ا

  

ربحية السھم األ
  

  
  

ا
ب
ا

 

إي
م

ص
 

ص
ص
ص
إي
ح
إي

إي

م
م
اس

م

ر
 

ص
م
ان

ر

ال
م

ص

ال
م
ال

  

  

ر



 

201 
 ف

 ار كويتي
 

30,36 
──────── 

(13 
──────── 

44 
2,75 

(13,57 
──────── 

(10,37 
──────── 

(10,50 
──────── 

(10 
71 

──────── 

60 
──────── 

(9,89 
──────── 

20,46 
════════ 

20,46 
 

──────── 
20,46 

════════ 

 

 كويتي

015
ألف
دينا

32 68
───── ──

 
 
 

(13 30)
───── ──

 
2 48

1 50

(7 76)
───── ──

(2 78)
───── ──

(16 08)
───── ──

 
05)

 14
───── ──

 09
───── ──

(16 99)
───── ──

15 69
═════ ══

 
16 60

 9
───── ──

15 69
═════ ══

2016
 ألف

دينار كو
 

2,512
─────

 
 
 

 3,154)
 

─────

  
 2,517
 1,626
 7,093)
 

─────

 2,950)
 

─────

 6,104)
 

─────

  
 (63) 
 (436)
 

─────

 (499)
 

─────

 6,603)
─────

5,909
═════

 
6,058
(149)

─────

5,909
═════

  ية المجمعة.

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

ه البيانات المالي
8  

  خل المجمع:

  يات أجنبية

 

ركاته التابعة 

ل جزًءا من ھذ

ا إلى بيان الدخل

من تحويل عملي

  بيان الدخل
 

ت متاحة للبيع

  المجمع:

م.ك.ع. وشر

تشكل 24إلى  1

 2016   

 تصنيفھا الحقاً

ت أجنبية ناتجة م

في ب بيع ال من 
 في بيان الدخل
ادلة الستثمارات

ا إلى بيان الدخل
 دد

 خرى للسنة

 لسنة

الكويتي ش.م

ت المرفقة من 

  المجمع  امل
ديسمبر 31في 

   لسنة

  ة أخرى 
ت سوف يتم إعادة

  ت أجنبية:
 تحويل عمالت

  تاحة للبيع:
صافي الخسارة
نخفاض القيمة
ت في القيمة العا

عادة تصنيفھا إل
تزام مزايا محد
 ض ملك حر

ائر الشاملة األخ

دات الشاملة لل

 ك
 ر المسيطرة

     

لبنك األھلي 
  

  

إن اإليضاحات
  

بيان الدخل الشا
فھية تالسنة المن

  

صافي ربح ال

شاملة خسائر
أو س بنود يتم

تحويل عمالت
صافي فروق

استثمارات متا
صإعادة إدراج 
إعادة إدراج ان
تأثير التغيرات

إع لن يتمبنود 
إعادة قياس الت
إعادة تقييم أر

 

 
 

إجمالي الخسا
 

إجمالي اإليراد
 

 الخاص بـ:
مساھمي البنك
الحصص غير

  
 

ا
ب
ا



 

حقوق 

  يتي

5 

 
( 
─ 

 

( 

─ 

5 
═════ 

حصص غير 
  سيطرة 

ح مجموع
  الملكية

  ألف  ف

دينار كويت  ار كويتي
 

8 556,459
 

4 32,512
(18 (16,603)

───── ──────

(14 15,909
 

 (16,077)
 (430) 
 - 

(6 
 

(58) 
───── ──────

64 555,803
══════ ══════

  
  

  االجمالي   ت
الحص
المس

ألف  ألف

دينا  دينار كويتي  ي
  

 555,600 59
  

32,472 40
 (16,414) 89)
 ────── ──

16,058 49)
  

 (16,077) -
(430) -

- -
 
6 

 
64)

 ────── ──

 555,157 46
 ═══════ ═══

اح 
  حلة 

إجمالي 
االحتياطيات

  ألف  ف
ار 
دينار كويتي  يتي

 

124,3 289,314
 

32,4 32,472 
 (16,414)

───── ──────

32,4 16,058 
 

(16,0 (16,077)
- 

(6,8 - 
 
6 

───── ──────

133,8 289,301
═════ ═══════

  مساھمي البنك 
  حتياطيات 

التغيرات  
المتراكمة 
في القيمة 

  العادلة
أرباح
مرح

ألف  ألف
دينار 
  كويتي

دينار
كويت

  

12,938 53
  

- 472
 (2,947) -
─ ────── ──

 (2,947) 472
  

- 77)
- - 
- 72)

- 
 
6 

─ ────── ──

 9,991 882
 ═══════ ═══

  

 

بم ةالخاص
االحت

تياطي 
سھم 
  زينة

يضاح 
1(  

احتياطيات
أخرى 

(إيضاح 
17(  

  ألف  ف
نار 
  ويتي

دينار 
  كويتي

 

8,06 8,775 
 

- - 
- (13,467)

───── ──────

- (13,467)
 

- - 
- - 
- - 

- - 
───── ──────

8,06 (4,692)
══════ ═══════

  ة.
9 

  احتياطي
  عــــام

احت
أسھ
خزي
(إيض

17(
ألف  ألف

دينار 
  كويتي

دينا
كوي

  

 67,368 65
  

- -
- -

─ ────── ──

- -
  

- -
- -

3,436 -

- -
─ ────── ──

 70,804 65
═ ═══════ ══

انات المالية المجمعة

  سھم
 زينة

يضاح 
1(  

احتياطي 
  قانوني

  ألف  ف
ينار 
  ويتي

دينار 
  كويتي

 

(4,52 67,815
  

- - 
- - 

────── ──────

- - 
  

- - 
(43 - 

- 3,436 

- - 
────── ──────

(4,95 71,251
══════ ═══════

  شركاته التابعة 

من ھذه البيا ال جزءً 

  
  

  عالوة
إصدار 
 أسھم

أس
خز
(إي
17

ألف  ألف 
دينار 
  كويتي

دين
كو

  

1 108,897 8)
 

- 
- 

── ────── ──

- 
 

- 
- 0)
- 

- 
── ────── ──

1 108,897 8)
══ ═══════ ══

ي ش.م.ك.ع. وش

تشكل 24إلى  1ة من 

   المجمع الملكيةوق 
 2016ديسمبر 

  
  

  رأس
  المال
  ألف 

دينار 
  كويتي

 

61,917
 

- 
 -  سنة

─────

رادات 
- 
 

 -  عة 
- 

 -  ت 
سيطرة 

- 
─────

201  61,917
══════

 

بنك األھلي الكويتي
  

 اإليضاحات المرفقة

ان التغيرات في حقو
د 31سنة المنتھية في 

 

  2016يناير  1ي 

  صافي ربح السنة 
شاملة أخرى للس سائر

اإلير (الخسائر) مالي
  شاملة للسنة 

زيعات ارباح مدفوع
   ةھم خزينة مشترا

ويل الى االحتياطيات
ازة حصص غير مس

  )3ضاح 

16ديسمبر  31ا في 

  
  

الب
  

إن

بيا
لسا
  
  

  
  

  
  

في
  
ص
خس

إجم
الش

   
توز
أسھ
تحو
حيا

(إيض

كما



 

 

صص 

  يطرة 
مجموع 

 حقوق الملكية
  ألف 

  دينار كويتي   كويتي
 

 558,348 
 

30,368 

(9,899) 
──── ────── 

20,469 
 

8 850 
 (20,983) 
 (2,225) 
 - 

──── ────── 

8 556,459 
═════ ═══════

  
  

  االجمالي  

الحص
غير 

المسيط
 ألف  ألف

ك  دينار كويتي دينار
  

 558,348 -
  

30,360 8 

(9,900) 1 
 ────── ───

20,460 9 
  

- 850
 (20,983) -

(2,225) -
- -

 ────── ───

 555,600 859
 ═══════ ═══

  ح مرحلة 
إجمالي 

 االحتياطيات
  ألف  

  دينار كويتي  ر كويتي
 

121,4 289,837
 

30,3 30,360 

 (9,900) 
───── ──────

30,3 20,460 
 

 - 
(20,9 (20,983)

 - 
(6,4 - 

───── ──────

124,3 289,314
═════ ═══════

  مساھمي البنك 
  حتياطيات 

(  

التغيرات 
المتراكمة في 
أرباح  القيمة العادلة

ألف  ألف
دينار  دينار كويتي  

  

23,314 430
  

- 360

(10,376) -
─ ────── ──

(10,376) 360
  

- -
- 83)
- -
- 454)

─ ────── ──

12,938 353
 ═══════ ═══

  

  

بم ةالخاص
االحت

تياطي 
  ھم خزينة

  )17ضاح 

احتياطيات 
أخرى 

)17(إيضاح 
  ألف  ف

كويتيدينار   ار كويتي
 

8,06 8,299 
 

- - 

- 476 
───── ──────

- 476 
 

- - 
- - 
- - 
- - 

───── ──────

8,06 8,775 
══════ ═══════

  ة.
10

  احتياطي
  عــــام

احتي
أسھ
(إيض

ألف  ألف
دينار  دينار كويتي  ي

  

 64,141 65
  

- -

- -
─ ────── ──

- -
  

- -
- -
- -

3,227 -
─ ────── ──

 67,368 65
═ ═══════ ══

انات المالية المجمعة

  ھم
  ينة

  )17ضاح 
احتياطي 
  قانوني

  ألف  
دينار كويتي  ر كويتي

 

(2,30 64,588
 

 - 

 - 
───── ──────

 - 
 

 - 
 - 

(2,22 - 
 3,227 

───── ──────

(4,52 67,815
═════ ═══════

  شركاته التابعة 

من ھذه البيا ال جزءً 

  مع 

  
  

  عالوة
 إصدار أسھم

أسھم
خزين
(إيض

ألف  ألف 
دينار  دينار كويتي

  

108,897 03)
  

- -

- -
────── ──

- -
  

- -
- -
- 25)
- - 

────── ──

108,897 28)
═══════ ═══

ي ش.م.ك.ع. وش

تشكل 24إلى  1ة من 

وق المساھمين المجمع
 2016ديسمبر 

  
  

  رأس
  المال
  ألف 

  دينار كويتي
 

161,917 
 

- 
لة 

- 
────── 

 -  نة 
 

ة تابعة 
- 

 -  عة 
- 

 -  ت 
────── 

201  161,917 
═══════ 

 

بنك األھلي الكويتي
  

 اإليضاحات المرفقة

ان التغيرات في حقو
د 31سنة المنتھية في 

  

 

  2015يناير  1ي 

  صافي ربح السنة 
رادات (خسائر) شامل

  رى للسنة

 مالي اإليرادات
الشاملة للسنخسائر) 

اتج من حيازة شركة
  )3ضاح 

زيعات ارباح مدفوع
  ھم خزينة مشتراه 

ويل الى االحتياطيات

15ديسمبر  31ما في 

  
 
  

الب
  

إن

بيا
الس

  
  

  
  
  
  
في

  

ص
إير
أخر

إجم
(الخ

   

النا
(إيض
توز
أسھ
تحو

كما



 

 

 

 ويتي

33 

(3 
(2 
(8 
 
58 
2 

───── 
83 

(26 
75 
4 

(525 
6 
7 

270 
229 

(5 
(1 

───── 
155 

───── 

(9 
57 

(3 
3 

68 

───── 
117 

─── 

(20 
(2 

───── 
(23 

───── 
 

248 

95 
───── 

343 
═════ 

5 

149 
142 

───── 
343 

═════ 

  61,708مبلغ

 

2015
 ألف

دينار كو
 

3,922
 

448 
3,478)
2,506)
8,005)
1,729
8,679
2,750

── ─────
3,539

 

 
6,932)
5,585
1,515

 5,983)
6,693
7,972

 0,527
9,484
5,264)
1,787)

── ─────
5,349

── ─────
 

 9,671)
7,945

799 
3,183)
3,478
8,000

-    
── ─────

7,368
─ ────

 
0,983)
2,225)

── ─────
3,208)

── ─────
(942)

 
8,567

 

5,404
── ─────

3,971
══ ═════

 
1,880

9,222
2,869

── ─────
3,971

══ ═════

مالمدفوعة  وائد

  

2016 
 ألف

دينار كويتي
 

36,990 
 

2,517 
(2,162) 
(2,571) 

-    
4,417 

50,813 
1,626 

────────
91,630 

 

 
(73,302) 
(18,896) 

5,998 
(144,327)

7,120 
(6,267) 

(438,886)
601,768 

7,623 
(3,919) 

────────
28,542 

────────
 

(142,164)
161,636 

881 
(7,445) 
2,162 

-    
(58) 

────────
15,012 

──────
 

(16,077) 
(430) 

────────
(16,507) 

────────
(33,988) 

 
(6,941) 

 

343,971 
────────

337,030 
════════

 
67,256 

136,955 
132,819 

────────
337,030 

════════

وبلغت الفويتي) 

  ية المجمعة.

اتإيضاح
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ألف دينار كوي 

  ة 

ه البيانات المالي
  

11  

   

  ر

ال تتجاوز مدتھا 

   ا)ثالثون يومً 

20: 125,530
  

شركاته التابعة

ل جزًءا من ھذ

دارة والضرائب

  لوبات التشغيل

رباح أو الخسائر

  ى

  غيل 

   زميلة

  تثمار

  لتمويل

  دل

  وك أخرى
ستحقاق أصلية ال

ال تتجاوز مدتھا ث

015ر كويتي (
 دينار كويتي).

ش.م.ك.ع. وش

تشكل 24إلى  1

  ع
 2016بر 

عضاء مجلس االد

   متاحة للبيع 

  ال 

    
  وراق مالية 

 موجودات ومطل

  وبات التشغيل: 

  ويت
 

دلة من خالل األر

ت المالية األخرى

من أنشطة التشغي

 
   متاحة للبيع 

تثمار في شركة

  مة 
  ج االعمال 

أنشـطة االست من

دمة في أنشـطة ال

قـد والنقد المعاد

  ر

  يسـمبر

 :  
 الجاري لدى بنو
زية (ذات فترة اس

ستحقاق أصلية ال

ألف دينار ,180
ألف د 29,725

ي الكويتي ش

ت المرفقة من 

المجمع النقديـة 
ديسمب 31ة في 

   يل
سنة قبل مكافأة أع

استثمارات بيع 
  عات أرباح

  ج شركة زميلة
ح من دمج االعما

  فاء 
سھيالت ائتمانية
ستثمارات في أو

التغيرات فيبل 

وجودات ومطلوب
  ـوك

حكومة دولة الكو
 ويت المركزي

  
بالقيمة العاد رجة
  ى

بنوك والمؤسسات
  
 ى

  عة 

ت النقدية الناتجة م

  مار 
 ت متاحة للبيع 
 بيع استثمارات
ح مستلمة من است

  معـدات
ات أرباح مستلم
ت النقدية من دمج
   غير مسيطرة

ت النقدية الناتجة م

  ل
  ح مدفوعة

  زينة 

ت النقدية المستخد

  عمالت أجنبية

الزيادة في النق ص)

ينايـر 1عادل في 

دي 31معادل في 

لنقد المعادل من
ق وفي الحساب
 لدى بنوك مركز

وك (ذات فترة اس

148,المستلمة 
5 :2015(ويتي 

البنك األھلي
  

إن اإليضاحات

بيان التدفقات
لسنة المنتھيةا

  
التشغيأنشــطة 

صافي ربح الس
  تعديالت لـ:  

خسارةصافي  
إيرادات توزيع 
حصة في نتائج 
صافي االرباح 
استھالك واطف 
مخصصات تس 

انخفاض قيمة ا
 

ربح التشغيل قب
  

التغيرات في مو
ودائع لدى البنـو
سندات خزانة ح
سندات بنك الكو
قروض وسلف

مدر استثمارات
موجودات أخر
مسـتحق إلى الب
ودائع العمـالء

مطلوبات أخرى
ضرائب مدفوع

 

صافي التدفقات
 

أنشطة االستثم
شراء استثمارات
متحصالت من
توزيعات ارباح
شراء مباني وم
إيرادات توزيعا
صافي التدفقات
حيازة حصص

 

التدفقاتصافي 
  

أنشطة التمويل
توزيعات أرباح
شراء أسھم خز

 

صافي التدفقات
 

فروق تحويل ع
  

(النقص صافي
  

النقـد والنقد المع
 

النقـد والنقد الم

يتكون النقد وال
نقد في الصندوق
أرصدة وودائع

  )اثالثون يومً 
لدى البنوودائع 

 

  

  

 الفوائد بلغت
ألف دينار كو



 

ومسجلة 196
. يقوم  الكويت

من قبل مجلس
المجمعة لمالية 

ايير المحاسبة 
ي. تتطلب ھذه
ول المخصص
ن في السياسة

ض ملك حر" 

 لم ينص على

 المالية السابقة
والتي لم تؤد 2

ر لھا من قبل

األدوات 9لية 
لسابقة للمعيار 
شروع األدوات

على الفترات 
غي أن يسري 
 بصورة عامة 

ي تقييم التأثير 
لتقارير المالية 
األكثر تفصيالً
 التي ستنطوي 
طبيعة عمليات 

67مايو  23في 
مدينة ، الجابر
  .مصر

المجموعة") م
 ھذه البيانات الم

عن مجلس معا
كويت المركزي

حو 39لدولي 
ا ھو مبينم، كم

"األرض مالية" و

ألقرب ألف ما

في السنة خدمة
2016يناير  1 

 التطبيق المبكر

ي للتقارير المالي
 اإلصدارات ال
شرحاسبة عن م
9رير المالية 

ة التغطية، ينبغ
بيق المتطلبات

ت المجموعة في
معيار الدولي لل
عن التحليالت ا
وانب الرئيسية

وفي ضوء ط 
  موعة. 

ت في الكويت ف
، شارع أحمدة

وم ربية المتحدة

" ا باسمر إليھ
تعديل صالحية

الصادرة ع مالية
 لرقابة بنك الك
يار المحاسبة ال
لمخصص العام

أوراقفي  اتر

 ةمقرب ،للبنك 

المستخثلة لتلك 
تسري كما في

  عة.

لم يتمور بعد 

 المعيار الدولي
والقياس وكافة
نب الثالثة للمح
ر الدولي للتقار
استثناء محاسبة
لتغطية، يتم تطب

، بدأت2016نة 
جوانب الثالثة للم
غيرات الناتجة ع

ومن الجوتقبل. 
 أوراق مالية.

مجم المجمعة لل

مة عامة تأسست
ساحة الصفاةو 
اإلمارات العر ة

ته التابعة (يشار
صلمساھمين لھا 

لية للتقارير الم
ة التي تخضع
 متطلبات معي
 الحد األدنى لل

"االستثمارتثناء 

لعملة الرئيسية

مماث المجمعةة 
جموعة والتي ت
 المالي للمجمو

 ولكن لم تسر

من ار األخير
مالية: التحقق و

كافة الجوان 9ة 
 يسري المعيار
طبيق المبكر. با
سبة لمحاسبة ال

وب. وخالل سن
رات جميع الجو
 وسيخضع للتغي
موعة في المست
الستثمارات في
لبيانات المالية
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شركة مساھمو 
ھو كتبه المسجل

دولةوالكويت  ة

تاة للبنك وشرك
ومية السنوية لل

 للمعايير الدول
الخدمات المالية
المالية باستثناء

حوللمركزي 
  

باست  التاريخية
  .العادلة

، الذي يمثل اي

 البيانات المالية
ت الصلة بالمج
مركز أو األداء

ة التي صدرت

 
اإلصدا 2014 

األدوات الم 39
للتقارير المالية
حاسبة التغطية.
ع السماح بالتط
نة إلزامية. بالنس

 السريان المطلو
ي المستوى لتأثير
ة المتاحة حاليًا

إتاحتھا للمجم تم
لية بخالف اال

على ا ملحوظر 

ركاته التابعة

ھو )"البنك"( .
مك وعنوان .ي

دولة فيساسية 

المالية المجمعة
ن الجمعية العمو

  مة

وفقاً للمجموعة
على مؤسسات 
ولية للتقارير ا
ت بنك الكويت ا
جودات المالية.

فقاً لمبدأ التكلفة
قياسھا بالقيمة ا 

بالدينار الكويتي 

  واإلفصاحات
 في إعداد ھذه
عايير الحالية ذا
لمحاسبية أو الم

  سر بعد

محاسبة الدولية

ألدوات المالية 
ولية في يوليو
9حاسبة الدولي 
لمعيار الدولي ل
ض القيمة ومح

مع  2018اير 
علومات المقارن

   المحدودة. 

جديد في تاريخ
جراء تقييم عالي
معلومات المالية

يتالتي لمؤيدة و
ة األدوات المال
ذا المعيار تأثير

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

 

عك.ويتي ش.م.
لكويت المركز

بصورة أسصرفية 

 ھذه البيانات ا
. إن2017 ناير

محاسبية الھامة

لمالية المجمعة 
دولة الكويت ع
فة المعايير الدو
محلھا متطلبات
اض قيمة الموج

الية المجمعة وف
تمالتي  "مشتقة

مالية المجمعة

وات المحاسبية 
المستخدمةسبية 

يالت على المع
على السياسات ا

رة ولكن لم تسر

جلس معايير الم

األد 9ير المالية 
ر المحاسبة الدو
حل معيار المح

. يجمع ال9لية 
القياس وانخفاض

ينا 1ي أو بعد 
مع  ولكن ليست

ض االستثناءات

بيق المعيار الج
كما قامت بإجر 

المبدئي إلى الم
فية المعقولة وال
 انخفاض قيمة
قع أن يكون لھذ

 الكويتي ش.
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 والتسجيليس 

نك األھلي الكو
رف لدى بنك ال
باألنشطة المص

صريح بإصدار
ين 10في البنك 
   .صدارھا

السياسات المص 

  اإلعداد س 
داد البيانات الم

المطبقة في د ة
مات تطبيق كاف
ع والتي تحل م

انخفاسبية حول 

داد البيانات الما
الم دوات المالية

رض البيانات الم
  لك.

ات في السياسا
سياسات المحاسب

التعدي اء تطبيق
ي تأثير مادي ع

ت صادرر/تعديال

يلي معايير مج
  وعة. 

ر الدولي للتقاري
ر مجلس معايير
ة الذي يحل مح
ي للتقارير المال
ة: التصنيف وا
ية التي تبدأ في
ق بأثر رجعي

مستقبل مع بعض

 المجموعة تطب
مل لھذا المعيار
ستند ھذا التقييم ا
علومات اإلضاف
تأثير جوھري
وعة، من المتو

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

التأسيس  1
  

البن إن
كمصر
البنك ب

  

تم التص
اإدارة 
بعد إص

  
ملخص  2

  

أساس
تم إعد
الدولية
التعليم
المجمع
المحاس

  

تم إعد
"األدو
  

تم عر
غير ذل

  

التغيرا
ن السإ

باستثنا
إلى أي

  

معايير/
  

فيما يل
المجمو

  

المعيار
أصدر
المالية
الدولي
المالية
السنوي
التطبيق
في الم

  

تعتزم
المحتم

. يس9
أو المع
على ت
المجمو

 

ا

1

2



 

ة من عقود مع 
لتقارير المالية
يرادات الفوائد

وستخضع  15
 16 رير المالية

ت في حدود أن
 اإلفصاح فيما 
صدد تقييم تأثير 

  ة.

 16ير المالية 
 عقود التأجير
لي كمطلوبات
ة عقود التأجير

القيمة". بشكل 
 عقود التأجير 
يسري المعيار 
شريطة أن يتم 
تطبيق المعيار

معيار الدوليل

تدفقات النقدية
لدى الشركات
 عن التغيرات
 سبيل المثال،

لمجموعة عمل ا

كات المستثمر 
ر المالية. تنشأ 
 المستثمر فيھا 
محددة، تسيطر

طة ذات الصلة

يرادات الناتجة
معيار الدولي لل
ذلك، ستظل إير

5قارير المالية 
ر الدولي للتقار
ضاعة وخدمات
ة من متطلبات
 المجموعة بص
جمعة للمجموعة

ر الدولي للتقاري
 المحاسبة عن
ت المركز المال
ذج موحد لكافة

منخفضة ات "
ة للمحاسبة عن
ح أو الخسائر. ي
تطبيق المبكر ش
على المستأجر ت
صدد تقييم تأثير ا

  . ة

بيان الت 7ولي 
راكز السيولة ل
 إلى اإلفصاح
ر النقدية (على

. تع2017ناير 

ه التابعة (الشرك
يخ التقاريرل تار

تھا في الشركة
بصورة مفيھا. 

 توجيه األنشط

اإلي 15 المالية 
لمبكر. يحدد الم

لرغم من ذلى ا
عيار الدولي للتق

والمعيار 9مالية 
والمسجلة كبض 

 مجموعة شاملة
إن  وتوقيتھا.

نات المالية المج

لمعيارا -أجير 
ية من طريقة

تأجير في بيانات
رين تطبيق نموذ
أجير الموجودا
 الطريقة الحالية
ن بيان األرباح

، ويسمح بالت2
لتاريخ. يجب ع
 المجموعة بص
جمعة للمجموعة

 7ي 
ر المحاسبة الدو
في استيعاب مر
حتاج الشركات
ية والبنود غير

ين 1عتباًرا من 

المالية وشركاته
 شھر واحد قبل
يرة من مشاركت
ركة المستثمر ف

رة الحالية على

 امستثمر فيھ
 عائداتھا

 ع عمالء 
لدولي للتقارير
سماح بالتطبيق ا
مع العمالء. على
رج نطاق المع
لي للتقارير الم

15رير المالية 
 المعيار أيًضا
 وحدود تحققھا
ح عنھا في البيان

ة عن عقود التأ
بصورة جوھري
 أغلب عقود الت
 على المستأجر
ألجل" وعقود تأ
ة سوف يماثل

ة منفصلة ضمن
019يناير  1د 

في نفس ال -15
إنأثر رجعي. 

نات المالية المج

 المحاسبة الدولي
الت على معيار
 المستخدمين ف

ستحت الجديدة، 
 التدفقات النقدي
ا سري التعديل

تاريخ التقارير ا
ريخ ال يتجاوز
في عائدات متغي
طرتھا على الشر

 موعة:
ي تمنحھا القدر

ھا في الشركة الم
ي التأثير على ع
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  تتمة)

 
من عقود مع جة

المعيار ا 2014
مع الس 2018 

 كافة العقود م
قود التأجير خار
ثل المعيار الدول
ار الدولي للتقار
ت. سوف يحدد
ة لدى العمالء
سجلة والمفصح

 
لجديد للمحاسبة
جديد ال يغير ب
مل على تحقق

. كما يجبخدام
جير "قصيرة األ
التأجير المسجلة
ستھالك بصورة
 تبدأ في أو بعد
5لتقارير المالية 
مل أو المعدل بأ
ح عنھا في البيانا

ال ت على معيار
تعديال 2016 

مويل ومساعدة
وجب المتطلبات
ل التغيرات من
ست األجنبية). ي

 للبنك كما في تا
اريخ أو في تار
ون لھا حقوق في
 من خالل سيط
يكون لدى المجم

التي الحاليةقوق 

رة من مشاركتھا
مستثمر فيھا في

ركاته التابعة

  (تتمة) مة

واإلفصاحات (ت

 سر بعد (تتمة)
الناتج يراداتاإل 

4مايو ولية في 
يناير 1تبدأ في 

ف يسري على
ت المالية وعقو
معمول بھا (مث
دات طبقًا للمعيا
ضاعة والخدمات

لنقدية المقابلة ا
على المبالغ المس

 عقود التأجير 
المعيار الولية 

 إن المعيار الج
العممستأجرين ب

حق االستختبط ب
جيل عقود التأج
لخسائر لعقود ا
مصروفات االس
ت السنوية التي
معيار الدولي لل
مم التطبيق الكا
سجلة والمفصح

تعديالت -الفصاح
دولية في يناير
قة بأنشطة التم
حو أفضل. وبمو
طة التمويل مثل
كات في العمالت

لبيانات المالية
كما في ذات التا
 لمخاطر أو يكو
ى تلك العائدات
يھا فقط عندما ي
 فيھا (أي الحق

 ا)
ي عائدات متغير
على الشركة الم

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

وات المحاسبية 

رة ولكن لم تسر
ا:15ير المالية 

ر المحاسبة الدو
 للفترات التي ت
إليرادات وسوف
ر مكملة لألدوات
ايير األخرى الم
 تحويل اإليراد
أحقيتھا في البض
دات والتدفقات

ع 15ير المالية 

ع 16ير المالية 
ر المحاسبة الدو

.2016 يناير 
ولكنه يطالب الم

موجودات ترت 
ختيار عدم تسج
قق األرباح أو ا
حقق الفوائد وم

للفترات 16ية 
الم - ات الجديد 

باستخدام 16ية 
على المبالغ المس

مبادرة االف 7لي 
محاسبة الدر ال

صاحات المتعلق
تقارير على نح
ة كنتيجة ألنشط
ناتجة عن الحرك

  ر.

ة المجمعة من ا
سيطرة البنك) ك
ض المجموعة
على التأثير على
ركة المستثمر في
شركة المستثمر
ة المستثمر فيھا

أو حقوق فيطر 
خدام سيطرتھا ع

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

ص السياسات الم

ات في السياسا

ر/تعديالت صادر
ر الدولي للتقاري
ر مجلس معايير
ء والذي يسري
مبادئ تحقق اإل
عاب التي تعتبر
م من قبل المعا

سيتم  التأجير).
 جھة التحويل أ
 بطبيعة اإليراد
ر الدولي للتقار

ر الدولي للتقاري
ر مجلس معايير
د التأجير" في
ة للمؤجرين. و

وتسجيل تأجير 
قة ويحق لھم اخ
فإن نموذج تحقق
لي بحيث يتم تح

ماليي للتقارير ال
ق معيار االيرادا
ي للتقارير المالي

ع 16ير المالية 

 المحاسبة الدولي
ر مجلس معايير
ض تحسين اإلفص
ة على إعداد الت
طلوباتھا المالية
ح والخسائر الن
على تقييم التأثير

  س التجميع
 البيانات المالية
والتي تخضع لس

رة عندما تتعرض
ن لديھا القدرة ع

شروعة على ال
سيطرة على الش
لخاصة بالشركة

لمخاطرتعرض ل
لقدرة على استخ

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

ملخص  2
  

التغيرا
  

معايير/
المعيار
أصدر
عمالء

مب 15
واألتع
للتنظيم
عقود
تتوقع
يتعلق

لمعيارا
  

المعيار
أصدر
"عقود
بالنسبة
عقود
المحقق
عام، ف
التمويل
الدولي
تطبيق
الدولي
للتقاري

  

ا معيار
أصدر
بغرض
القائمة
في مط
األرباح
حاليًا ع

  

أساس
تتألف
فيھا و
السيطر
ويكون
المجمو

 س
ال

 ال
 ال
  

ا

2



  ي

 

تفظ المجموعة 
افة المعلومات

شير إلى وجود
مجموعة على 
ة. ويتم إدراج 
الل السنة في 
مجموعة على 

سيطرة حتى إن 
مالية للشركات
ت والمطلوبات

الت فيما بين 

والموجودات 
ق أي أرباح أو

ية الفعلية كما في
ديسمبر  31

2015  

99.6% 

98.5% 
 

 
98.4% 
98.5% 

ت مالية بخالف 
اق مالية من 
"االستثمارات

ميع المشتريات
خ التسوية، أي 
ريخ المتاجرة 
ات الصلة. إن
يم الموجودات

عندما تحتض و
في اعتبارھا كا

ت والظروف تش
ندما تحصل الم
 الشركة التابعة
ھا أو بيعھا خال

ة الموقف سيطر

صص غير المسي
على البيانات الم
كافة الموجودات
لمتعلقة بالمعامال

  ية.

ي ذلك الشھرة
ي حين يتم تحقق

حصة الملكية

 
ديسمبر  31

2016  

99.6% 

98.6% 
 

 
98.5% 
98.6% 

ة" و"مطلوبات
ورات في أر

و "متاحة للبيع

ة لألداة. إن جمي
ى أساس تاريخ
 العادلة بين تار
ة على األداة ذا
تي تتطلب تسلي

عم ھذا االفتراض
خذ المجموعة في

  في ذلك:
  فيھا

انت المعلومات
شركة التابعة عن
سيطرتھا على

التي تم حيازتھ
ة حتى تاريخ تو

والحص البنكي 
جراء تعديالت ع
. ويتم استبعاد ك
فقات النقدية ال

املة حقوق ملكي

ت الصلة (بما في
فيكية األخرى 
  مة العادلة. 

  

 الرئيسي النشاط
  

  استثمار 

خدمات 
  مصرفية

  تأجير 
  استثمار 

في اوراق مالية 
تكون االستثمار
الستثمارات الم

  زة.

ألحكام التعاقدية
ة المحاسبة على
رات في القيمة
للسياسة المطبقة
دات المالية الت

ق التصويت. لدع
ستثمر فيھا، تأخ
ستثمر فيھا بما ف
شركة المستثمر

  

 في حالة إذا كا
يبدأ تجميع الش
قد المجموعة س
لشركة التابعة 
ة على السيطرة

ألخرى بمساھمي
د الضرورة إجر
سبية للمجموعة.
صروفات والتدف

 السيطرة، كمعا

موجودات ذات
صر حقوق الملك
 محتفظ به بالقيم

  

ا  بلد التأسيس
 

  لكويت 

  مصر 

  مصر 
  مصر 

اتو "استثمار
ت. ت"المشتقات"

"االر" وئلخسا
ل أداة عند الحياز

عة طرفاً في األ
باستخدام طريقة
. تسجل التغير
 األخرى وفقاً ل

الموجومبيعات 
   األسواق. 
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عن أغلبية حقوق
ة للشركة المس
لى الشركة المس
آلخرين في الش

 ى
صويت المحتملة

 المستثمر فيھا
الثة للسيطرة. ي

ة عندما تفقدطر
ت المتعلقة بالش
صول المجموعة

الشاملة أألدات 
سيطرة. ويتم عند
سياسات المحاس
إليرادات والمص

تابعة، دون فقد

فإنھا تستبعد الم
مسيطرة وعناص
ج أي استثمار

بل
 

ا  

م

 ر ش.م.م.
م
م

ض ومدينين" و
و"  الخسائر"

ا وأ األرباحل 
يف المالئم لكل

تصبح المجموع
ة يتم تسجيلھا با

الموجوداتليم 
يرادات الشاملة
مشتريات أو م
رف السائد في

ركاته التابعة

  (تتمة) مة

لسيطرة تنشأ ع
و حقوق مماثلة
ى سيطرتھا عل
ملي األصوات ا
لتعاقدية األخرى
عة وحقوق التص

ا على الشركة
من العوامل الثال
وقف ھذه السيط
ت والمصروفات

من تاريخ حص 

 من بنود اإليراد
صص غير المسي
اسبية لھا مع الس
وق الملكية واإل

  جميع.

لملكية لشركة ت

 شركة تابعة، ف
حصص غير الم
سائر. ويتم إدرا

  ة:

.م.ك. (مقفلة) 
.م.، 

 )3(إيضاح 

مصر –لكويتي 
 ر لإلجارة

 ر لالستثمار

لمالية كـ " قروض
ل األرباح أو
عادلة من خالل
د اإلدارة التصني

 المالي عندما ت
وجودات المالية
باستالم أو تسل
جمع أو في اإلير
العتيادية ھي 
اً بالنظم أو بالعر

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

  ة)
 افتراض بأن ال
ق التصويت أو
لة عند تقييم مدى
ي القائم مع حام
من الترتيبات ال
ت لدى المجموع

 مدى سيطرتھا
احد أو أكثر م
كة التابعة وتتو
وبات واإليرادات

للمجموعةمعة 

خسائر وكل بند
 عجز في الحص
لسياسات المحا
مجموعة وحقو
لكامل عند التج

غير في حصة ال

 السيطرة على
مطلوبات، والح
األرباح أو الخس

تابعة للمجموعة

ل لالستثمار ش.
مصر ش.م –ي 

ش,م.م. ( مصر

 البنك األھلي الك
مصر –لكويتي 
مصر –لكويتي 

  لية
نيف األدوات ال

ة من خاللعادل
بالقيمة العجة 

تحدد ستحقاق".

الي أو االلتزام
 االعتيادية للمو
بيه المجموعة 
بيان الدخل المج
عات بالطريقة ا
م تحديده عموماً

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي
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(تتمة س التجميع
رة عامة، ھناك

أغلبية حقوقمن 
روف ذات الصل
لترتيب التعاقدي

لناتجة ملحقوق ا
حقوق التصويت

لمجموعة تقييم
ت في عامل و
رة على الشرك
جودات والمطلو
ت المالية المجم

  كة التابعة.

 األرباح أو الخ
لك إلى رصيد

تماشى اة لكي ت
بين شركات الم
ء المجموعة بال

عن التغ محاسبة

دت المجموعة
)، والململموسة

ر ناتجة ضمن ا

الشركات الت لي

  شركة 

ة االھلي كابيتال
األھلي الكويتي

م بيريوس بنك 

ظ بھا من خالل
ة البنك األھلي ا
ة البنك األھلي ا

  ت المالية

ف األدوات المال
لمجموعة بتصن
جة بالقيمة الع

المدرجتثمارات 
بھا حتى االسفظ 

  ق  
حقق األصل الما
عات بالطريقة
خ الذي تقوم في
خ التسوية في ب
ريات أو المبيعا
 إطار زمني يتم

البنك األھلي
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ملخص  2
  

أساس
بصور
م بأقل

والظر
 ال
 ال
 ح
  

تعيد ال
تغيرات
السيطر
الموجو
البيانات
الشرك

  

تتعلق
أدى ذل
التابعة
فيما بي
أعضا

  

يتم الم
  

إذا فقد
غير ال
خسائر

  
فيما يلي

  

اسم الش
  

شركة
البنك 
سابقًا 

  

محتفظ
شركة
شركة

  

األدوات
  

تصنيف
تقوم ال
المدرج
"االست
المحتفظ

  

التحقق
يتم تح
والمبيع
التاريخ
وتاريخ
المشتر
خالل

ا

2



 

ة كل األدوات
تدرج تكاليف  

ي بيان الدخل

في سوق نشط.
أي  ناقصاً  عالة

 سومالروكذلك 
ي بيان الدخل

  ".ة

وض والسلف

مة العادلة من 
ساسية لغرض

في و الخسائر 
متبع. يتم قياس 
مجمع. لم تقم
" عند التحقق

لثابتة كمحتفظ 

ة معدل الفائدة
 أو عالوة عند

ة كاستثمارات 
بالقيمة العادلة

إن تعديالت ف

فيأخذا طفأة 
المستحقنيف 

مدرجة بالقيمة

مالت إلى تكلفة
ح أو الخسائر.
في أو الخسائر 

 يتم تسعيرھا في
الفعقيمة العادلة 

ة عند الحيازة و
رادات فوائد" في
سھيالت ائتمانية

لمركزي والقرو

مصنفة وفقاً للقيم
ازته بصورة أس
خالل األرباح أو

األساس الملك 
 بيان الدخل الم

ر في البداية"ئا

الستحقاقات ال ا
  ق. 

باستخدام طريقة
عاة أي خصم

 أو غير مصنفة
وجودات الحقاً ب
نخفاض قيمته،

ساب التكلفة المط
لفعلي. يتم تصن
مالية بخالف الم

ف تكاليف المعام
 خالل األرباح
 خالل األرباح

ال بلة لتحديدھا
معدلة لتغطية الق
خصم أو عالوة
فاء ضمن "إير
تس ن "مخصص

 بنك الكويت ال

الستثمارات المص
رة إذا تمت حيا
مة العادلة من خ

ذرة العليا على 
اتجة فيائر ن
الخسا وأ رباح

لتحديدھا وذات
حتى االستحقاق 

تكلفة المطفأة با
عن طريق مرا

 "متاحة للبيع"
 قياس ھذه المو

األصل أو ان ع
.  

   
سالفعلية. يتم ح

الفائدة ال لمعدل 
 كـ "مطلوبات م

لعادلة. تضاف
مة العادلة من
مة العادلة من

قابعات ثابتة أو 
فائدة الفعلية المع
ي االعتبار أي خ
يتم إدراج اإلطف
ل المجمع ضمن

وسندات كويت
  

  ر
ھا للمتاجرة واال
حتفظ به للمتاجر

بالقيم كمدرجة 
موظفي اإلدار ى

 أرباح أو خسا
األر من خالل 

ل أو القابلةابتة 
بھاى االحتفاظ 

 االستحقاق بالت
لتكلفة المطفأة ع

  . ة الفعليلفائد

صنيفھا إما كـت
 ومدينين. يتم
بيعألخرى. عند 
 الدخل المجمع

باح أو الخسائر
طريقة الفائدة ال
ر جزءاً مكمالً
وبات األخرى
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ا مبدئياً بالقيمة
ت مدرجة بالقيم
ت مدرجة بالقيم

شتقة ذات مدفوع
تخدام طريقة الف
طفأة مأخوذاً في
لفائدة الفعلي. ي
ة في بيان الدخل

ومة دولة الكحك
ض ومدينون".

رباح أو الخسائر
رات المحتفظ بھ
 االستثمار كمح

تثماراتف االس
فع التقارير إلى
ة وتتحقق أي
 بالقيمة العادلة

 المدفوعات الثا
نية والقدرة على

حتفظ بھا حتى
قيمة. تحتسب ال
جزأ من معدل الف

غير مشتقة يتم ت
ائر أو قروض
دات الشاملة األ

إلى بيان حويلھا

من خالل األربا
فأة باستخدام ط
ليف التي تعتبر

المطلوبعض وء 

ركاته التابعة

  (تتمة) مة

طلوبات المالية م
نفة كاستثمارات
فة كاستثمارات

ت مالية غير مش
فة المطفأة باست
ساب التكلفة المط
زأ من معدل ال
 انخفاض القيمة

سندات خزانة ح
صنيفھا كـ "قروض

ة من خالل األر
ھما: االستثمار
ة. يتم تصنيف
القريب. تصنف

رفموثقة ويتم ال
اً للقيمة العادلة
ت كـ "مصنفة

  اق
ر المشتقة ذات
ى المجموعة الن

دات المالية المح
نخفاض في القي
ثل جزءاً ال يتج

جودات مالية غ
ألرباح أو الخسا

ضمن اإليرادة 
يتم تحا األصل 

بالقيمة العادلة م
اً بالتكلفة المطف
إلصدار والتكال
 وودائع العمالء

  ر".

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

  ة)

جودات أو المط
 المالية المصنف
 المالية المصنف

 
ينون موجودات
ت الحقاً بالتكلف
القيمة. يتم احتس

ال يتجز ال جزءً 
ئر الناتجة عن

سو لدى البنوك
ألخرى يتم تص

بالقيمة العادلة ة
فئتين فرعيتين 

البداية فيخسائر 
ء في المستقبل 

استثمار اال جية
الية الحقاً وفقاً
 أي استثمارات

ھا حتى االستحقا
ات المالية غير
عندما يتوفر لدى

 تدرج الموجود
خصص لقاء االن

التي تمثتكاليف 

  يع
متاحة للبيع موج
لة من خالل األ

ناتجةو خسائر 
مة المتعلقة بھذ

خالف المدرجة با
ت المالية الحقاً
و عالوة عند اإل

ة األخرىماليل
رباح أو الخسائر

 الكويتي ش.
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(تتمة ت المالية

  س المبدئي
اس كافة الموج
اء الموجودات
ملة للموجودات

  ع.

  س الالحق
 ض والمدينون
لقروض والمدي
س ھذه الموجودا

نخفاض اال ص
ليف التي تشكل
ع. تدرج الخسائ

قد واألرصدة ل
ض الموجودات ا

المدرجة مارات
فھذا التصنيف 
 األرباح أو الخ
و إعادة الشراء

الستراتيجوفقاً  
لموجودات الما
وعة بتصنيف

  ي. 

رات محتفظ بھا
صنيف الموجود
تى االستحقاق ع

تحقق المبدئي،
أي مخناقصاً  

والرسوم والتزة 

رات متاحة للبيع
الستثمارات الم
ة بالقيمة العادلة
ل أي أرباح أو
 العادلة المتراكم

وبات المالية بخال
 ھذه المطلوبات
ار أي خصم أو
ك والمؤسسات ال

من خالل األرة 

البنك األھلي
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16ديسمبر  31
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األدوات
 

القياس
يتم قيا
باستثنا
المعامل
المجمع

  

القياس
القروض
تمثل ا
وتقاس

مخصص
والتكال
المجمع

  

إن النق
وبعض

  

االستثم
يضم ھ
خالل

البيع أو
البداية
ھذه ال
المجمو
المبدئي

  
استثمار
يتم تص
بھا حت

  
بعد الت
الفعلي
الحياز

  

استثمار
تمثل ا
مدرجة
وتسجل
القيمة

 

المطلو
تقاس
االعتبا
للبنوك
العادلة

ا

2



 

ألدوات المالية 
مشتقات  تدرج

شتقات األدوات
مجمع. بالنسبة 
ائر ناتجة من 

التعامل معيتم 
دية والمخاطر

 خالل األرباح 
من بيان الدخل

حددة. في بداية
ھدفمخاطر و

المخاطر مقابلة
ية ذات فعالية

 مقابلةوقع فيھا 

من ناتجة حققة 
ي بيان الدخل

بند لل الدفترية 

للوفاء بمعايير 

خاصة بإحدى 
الخسارة، وأح 

شاملة األخرى.
لتي تؤثر فيھا 
 أي جزء غير 

معايير ستوفي 
اإليراداتفي  
 متوقعة التنبؤ 

ھذه األ . تدرج
ت القيمة العادلة.
بينما تدرج مش
مركز المالي الم
 أرباح أو خسا

الت األجنبية. ي
صائص االقتصاد
مة العادلة من 
مة العادلة ضمن

ي المعايير المح
 ذلك طبيعة الم

مقلداة التغطية أل
ة. تعتبر التغطي
الل السنة المتو

خسارة غير مح
ت أخرى" وفي
ا مقابل القيمة

لم تعد مؤھلة ل

فقات النقدية الخ
تؤثر على الربح

اإليرادات الش ي
نفس السنة الي 
. يتم إدراجطى

  مجمع.

تس، أو لم تعد ھا
المبلغ المدرج

القائمة علىة 
  .دخل المجمع

والخيارات جلة
قياسھا الحقاً با
دات األخرى، ب
رى في بيان الم
جرة" فإن أية

  

ر الفائدة والعمال
ال ترتبط الخص

مدرجاً بالقيم سي
غيرات في القيم

ت التي تستوفي
غطية بما فيلت

علية المتوقعة أل
مالية تقاريركل 

طر المغطاة خال

ن أي ربح أو خ
ى" أو "مطلوبا

تم تعديلھاطاة ي

ممارستھا، أو لم

التدفغطية تنوع 
صورة كبيرة قد ت

في مباشرةً جه 
فيدخل المجمع 

المغطبند للماثل 
 بيان الدخل الم

ممارستھؤھا أو 
ويبقى ا ستقبلي

لم تعد المعاملة
في بيان الد شرةً 

ت األجنبية اآلج
ويعاد ق المشتقة

 ضمن الموجود
مطلوبات األخر
حتفظ بھا للمتاج

الدخل المجمع.

ض لمخاطر أسعار
منفصلة عندما ال

الرئيسون العقد 
التغ إدراجة مع 

تغطية للمعامالت
وأداة ال لمغطى

  القة التغطية. 

ع مستوى الفاع
ية في تاريخ ك
مرتبطة بالمخاط

ة التغطية، فإن
وجودات أخرى
بالمخاطر المغط

و إلغاؤھا أو م

في تغ التغطية 
الحدوث بصولة 

يتم إدراج لمشتقة
رج في بيان الد

الممبيان الدخل 
في مباشرةً  شتقة

بيعھا أو إلغاؤة 
بشكل مس وقف

الخسارة. إذا لم
ملة األخرى مباش
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 تحويل العمالت
ا  األداة المالية
ح غير محققة)
حققة) ضمن الم
المشتقات "المح
اشرة إلى بيان ا

إلدارة التعرض
كمشتقات مرى 

وال يكو رئيسي
اً للقيمة العادلة

طبيق محاسبة الت
البند االقة بين 
الية عالتقييم فع

ارتفاعي لضمان 
 بصورة رسمي
فقات النقدية الم

 .%  

 شروط محاسبة
دراجھا في "مو

ب والمتعلقةطى 

أو بيعھاطية أو 

أداة اعلى أنھ 
محتمل متوقعةة 

لألداة المالية الم
ويدراألخرى ة 
ببند في نفس و 

لألداة المشتادلة 

في حالةأو  تقة
سبة التغطية تتو
على الربح أو ا
إليرادات الشام

ركاته التابعة

  مة (تتمة)

الفائدة وعقود
ريخ إبرام عقد
الموجبة (أرباح
خسائر غير مح
سبة التغطية وا

تؤخذ مباشتقات 

إل المشتقة لمالية
األخرت المالية 
الرالعقد متعلقة ب

 المتضمنة وفقا

طر معينة، بتط
سمياً بتوثيق العال
وب المستخدم لت

راء تقييم رسمي
التغطية عمليات

 العادلة أو التدف
%125%  و80 

تي تتوافر فيھا
ة العادلة يتم إد
من البند المغط

  جمع.

حية أداة التغط

المالية المشتقة
معاملة محقق أو

ل القيمة العادلة 
يرادات الشاملة
ح أو الخسائر

القيمة العا ة من

ت المالية المشت
نيف، فإن محاس

ع المتوقعة ملة
المدرج في اإل يد

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

  ة)
  ة) 
  والتغطية تقة

بادالت أسعار 
ة العادلة في تار
 القيمة العادلة ا
عادلة السالبة (خ
 بشروط محاس
لعادلة لھذه المش

خدام األدوات ال
منة في األدوات

تلك الم كبيرة ب
المشتقاتھذه  

إدارة مخاط ض
 المجموعة رس
لتغطية واألسلو

قة التغطية إجر
ع. يتم تقييم ى

رات في القيمة
دل يتراوح بين

  
تقيمة العادلة ال
طية وفقاً للقيمة
اح أو خسائر م
بيان الدخل المج

صالح بانتھاءة 

  ية
حدى األدوات ا
م صل أو التزام
ن التغيرات في
لمدرج في اإلي

األرباطاة على 
الخسائر الناتجة

األدواتة إحدى 
تم إلغاء التصن
ى تؤثر المعام
م إدراج الرصي

 الكويتي ش.
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ت المالية (تتمة
س الالحق (تتمة

المشتق ت المالية
ن المشتقات مب
قة مبدئياً بالقيمة
ت المالية ذات
ة ذات القيمة الع
ية التي ال تفي
ات في القيمة ال

لمجموعة باستخ
ت معينة متضم
صة بھا بصورة
سائر. يتم قياس

 ع. 

لمجموعة، لغرض
 التغطية، تقوم

إجراء ال راتيجية

م في بداية عال
المغطىلبند لنفة 

 إذا كانت التغير
ية المحددة بمعد

 القيمة العادلة 
تعلق بتغطية الق
 قياس أداة التغط
ع. إن أي أربا

وتسجل في ب ى

عالقة التغطية 
  بة التغطية. 

 التدفقات النقدية
 يتم تصنيف إح
طر المتعلقة بأص
جزء الفعال من
ستبعاد المبلغ ا
ت المالية المغط

األرباح أو امن 

 تنتھي صالحية
بة التغطية أو ت

حتى ة األخرى
، عند ذلك يتمث
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تقوم ال
مشتقات
الخاص
والخس
المجمع

  
تقوم ال
عالقة
واستر

  

كما يتم
المصن
عالية
التغطي

  

تغطية
فيما يت
إعادة

المجمع
المغطى

  

تنتھي
محاسب

  

تغطية
عندما
المخاط

إن الجف
ويتم اس
التدفقات
فعال م

  

عندما
محاسب
الشاملة
الحدوث

  

ا
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دية. يتم تحقق 
خرى بينما يتم

 تحويل القيمة 

والت. يتم قيد 
وبات األخرى.
س القسط الثابت
ي التزام مالي 

   

 بدفع التدفقات

السيطرة على 

مخاطر ومزايا 
  صل.

األقصى لمبلغ

. عند استبدال
 الحالي بشكل 
لفرق في القيم 

لمبالغ المحققة

 انخفاض قيمة
جودات المالية 
أو أحداث بعد
و مجموعة من
ى يتحقق عنده

ة التدفقات النقد
ت الشاملة األخ
ة األجنبية، يتم

  مع.

ضمانات والقبو
في المطلو -  مة

ت" على أساس
طفاء أو قيمة أي

.ةالمجمع مالية

التزاما تتحمل

ل ولكنھا تفقد 

الحتفاظ بكافة م
طرة على األصي

ألصل أو الحد 

الحية استحقاقه.
اللتزام المالي
جديد، ويدرج ال

بمقاصة ال اونيً 
 

وضوعي على
موعة من الموج
 وقوع حدث أ
ألصل المالي أو
ند أدنى مستوى

ة مماثلة لتغطية
 ضمن اإليرادا
 عند بيع العملية
ان الدخل المجم

ت االعتماد والض
المستلم العمولة 

أتعاب وعموالت
ناقصاً اإلط ابدئيً 

البيانات المة في 

تلكن بالمقابل 
  أو
 

 الھامة لألصل

م بتحويل أو اال
جموعة في السي

رية األصلية لأل

صال أو انتھاء 
تعديل شروط ا
حقق اللتزام ج

قانوة حق يلزم 
  في آن واحد. 

اك أي دليل مو
ل المالي أو مجم
ي القيمة نتيجة
قبلية المقدرة لأل
نددات المالية ع

ة أجنبية بطريقة
ال من التغطية
لدخل المجمع.
ألخرى إلى بيا

ن من خطابات
التي تمثل - لة 

دات أصافي إيرا
مب المسجلمبلغ 
ات الماليةضمان

  ل؛ أو
لموجودات، ول

؛لقبض والدفع"
وإما األصلمن 
  صل

خاطر والمزايا

من أصل ولم تقم
ر استمرار المج

ھا بالقيمة الدفتر

أو إلغاؤه العقد
كل كبير، أو بت
ام األصلي وتح

كون للمجموعة
وتسوية االلتزام

 ما إذا كان ھنا
يتعرض األصل
ى االنخفاض في
ت النقدية المستق
تجميع الموجود
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رات في عملية
لقة بالجزء الفعا
فعال في بيان ال
رادات الشاملة ا

ت مالية تتكون
ئياً بالقيمة العادل
 ضمن بند " ص
مبلضمان وفقاً ل

الضالمتعلق ب زام

  عندما:
نقدية من األصل
ت النقدية من ا
جب ترتيب "الق
دفقات النقدية م
يا الھامة لألصل

لمختفاظ بكافة ا

دفقات النقدية م
ل األصل بمقدار

محول، يتم قياسھ

المحدد في ام 
وط مختلفة بشك
م تحقق لاللتزا

لمالية عندما يك
األصل و حقيق

ء تقييم لتحديد
 بشكل فردي. ي
موضوعي على
ر على التدفقات
ي القيمة، يتم ت

ركاته التابعة

  مة (تتمة)

  تمة)

  جنبية
صافي االستثمار
 التغطية المتعل
بالجزء غير الفع
جلة ضمن اإلير

ضمانات العادي
ة المجمعة مبدئ
 الدخل المجمع

 قياس التزام الض
االلتززيادة في  

أو جزء منه) ع
الم التدفقات الن
استالم التدفقات

بموج آخرطرف 
في استالم التد ق

لمخاطر والمزا
حويل أو االحتف

ا في استالم التد
صل، يتم تسجيل

على األصل المح
   أيھما أقل. 

عفاء من االلتز
لمقرض بشرو
و التعديل كعدم

   المجمع. 

 والمطلوبات ا
تحس الصافي أو 

ير مالية بإجرا
لمالية جوھرية

ليل مة وجود د
ھذا الحدث تأثير
م االنخفاض في

  . منفصلة 

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

  ة)
  ة) 

(تت تقة والتغطية
مار في عملية أج
مليات تغطية ص
الناتجة من أداة
خسائر متعلقة ب
 أو خسائر مسج

 سياق عملھا 
 البيانات المالية

في بيان مستلمة
مان. يتم الحقاً
ة يتم تسجيل أي

مالي (بالكامل أ
في استال لتعاقدية

عة بالحق في ا
خير مادي إلى ط

وق بتحويل الحق
مجموعة كافة ال
 المجموعة بتح

ة بتحويل حقھا
سيطرة على األص

 شكل ضمان ع
لى البنك سداده

 مالي عند اإلع
خر من نفس ا
ة ھذا التبديل أو
في بيان الدخل

ين الموجودات
مبالغ على أساس

  المالية  ت
تاريخ كل تقاري
ن الموجودات ال
ة فقط في حالة
صل وأن يكون لھ
ألغراض تقييم
حديدھا بصورة

 الكويتي ش.
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ص السياسات الم

ت المالية (تتمة
س الالحق (تتمة
ت المالية المشتق

االستثما صافي 
محاسبة عن عم
ح أو الخسائر ا

أي أرباح أو خ 
كمة ألي أرباح

  نات المالية
المجموعة في
انات المالية في

المطفاء العمولة 
مدى فترة الضم
عنه أيھما أكبر.

  لتحقق
دم تحقق أصل م
نتھي الحقوق ال
حتفظ المجموع
الكامل دون تأخ
قوم المجموعة

 أن تحول الم
 أو أال تقوم

 األصل.

 تقوم المجموعة
ل أو لم تفقد السي

 تأخذ السيطرة
ل الذي يجب عل

دم تحقق التزام
 مالي حالي بآخ
ري، يتم معاملة
لة فية ذات الص

  صة
جراء مقاصة بي
ي تسوية ھذه الم

األدواتض قيمة 
لمجموعة في ت
أو مجموعة من
فاض في القيمة
ق المبدئي لألص
ودات المالية. 
ت نقدية قابلة لتح
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على م
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 تق
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خفض األصل
مكن استرداده
نسبة للقروض
 وفقاً لما ينص

 تخفض القيمة
لدخل المجمع.
سجيل انخفاض

يتم تسجيل ص. 
ا مص المتعلق بھ

وعة. في لمجم

للتسھيالت% 
  ت.

وقوع انخفاض 
ر أي من ھذه 
 ناقصاً خسائر 
تدرج في بيان 

تسجيل . يتم مع

ان ھناك دليل
 مبلغ الخسارة
وات الدين في
لقيمة في بيان

 الظروف إلى
لقيمة الدفترية

الزمة للبيع أو 

صلية ال تتجاوز 

ك مد ترتيبات 
بنود وشروط 

قروض المعاد

في القيمة، يتم خ
 فإن المبلغ المم
ألصلي أما بالنس
 الفعلي الحالي

  ت. 

ض والمدينين.
ة ضمن بيان ال
ث وقع بعد تس
حساب المخصص

المخصصساب 
 تحويلھا إلى ال

1بنسبة   العام 
 فئات الضمانات

والمالي بتقييم 
 في حالة توفر
لعادلة الحالية،

خرى وتاألملة 
ان الدخل المجم

  ى. 

حديد إذا ما كا
مة، يتم قياس

يمة العادلة ألدو
سارة انخفاض ال

أو تغيرات في
 تتجاوز معه ال
صاً التكاليف الال

ة استحقاق أصل

. قد يتضمن ذلك
تسريروض، 

جع اإلدارة الق
  لية. 

رة االنخفاض ف
 الفائدة الثابتة،
فائدة الفعلي األ
ه بمعدل الفائدة

ضمانات والكفاالت

 بالنسبة للقروض
خفاض في القيمة

حد نتيجة حقة،
 خالل تعديل حس

حسإلضافة إلى 
 الضمانات أو

نى للمخصص
صافي بعد بعض

مركز ا بيان لل
صل في القيمة.

يازة والقيمة الح
شاماليرادات إل

ھم من خالل بيا
خرىاألشاملة ال

لتح ستوى فردي
خفاض في القيم

القي زيادة حالة 
بعد تحقيق خس

 

 تشير أحداث أ
ة بالمبلغ الذي

ناقصلألصل لة 

بنوك ذات فترة

 حيازة الضمان
شروط ھذه القر
رة الدفع. وترا
 السداد المستقبل

 على تكبد خسار
 ذات معدالت
ً إلى معدل الف
داده يتم خصمه
ردادھا من الض

بطريقة مماثلة
االنخ خسارة لغ
، في سنة الحرة

سابقاً وذلك من
ض والمدينين باإل
م تحقيق جميع

  خل المجمع.

 على الحد األدن
، بالصالمنتظمة

كل في تاريخ 
خفاض متواص
ق بين تكلفة الح

ا من - المجمع
سھاألارات في 

ايرادات اإلضمن 

على مسدوات 
عي على االنخ
 المستقبلية. في
ية بحدث وقع ب

 لدخل المجمع.

ي القيمة عندما
فاض في القيمة
ھي القيمة العادل

الودائع لدى الب

روض بداًل من
ض حول بنود وش
ض ستبقى متأخر
 الوفاء بدفعات
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ليل موضوعي
وض والمدينين
خصومة استناداً
غ الممكن استرد
رالغ الممكن است

بض في القيمة 
ص ويتحقق مبلغ

المقدر ي القيمة
قيمة المسجلة س
 شطب القروض

وتمي المستقبل 
داد في بيان الدخ

وعة المحافظة
ا نقديةالية غير 

قوم المجموعة
ة أو وقوع انخ
يتم قياسھا بالفر
ي بيان الدخل ا

الستثمال القيمة 
ضمباشرة مة، 

وعة بتقييم األد
د دليل موضو
لتدفقات النقدية
صورة موضوعي

بيان المن خالل 

يد االنخفاض ف
االنخف خسارة 

ن استردادھا ھ

ق واألرصدة وا

عادة ھيكلة القر
 إعادة التفاوض
ت ھذه القروض
معايير وإمكانية

ركاته التابعة

  مة (تتمة)

  ة)

ي حالة وجود دل
. بالنسبة للقرو

المتوقعة مخة 
غيرة، فإن المبلغ
 المستقبلية المبا

ل خسارة انخفاض
 حساب مخصص
رة االنخفاض في
ارة انخفاض الق

يتمخل المجمع. 
فيي الستردادھا 

االسترد تسجيل

كزي من المجمو
ئتمانياالسھيالت 

متاحة للبيع، تق
ة بتكلفة الحياز

التي ي -تراكمة 
محققة سابقاً في
 االنخفاض في
نخفاض في القيم

مجموع، تقوم ال
يمة. عند وجود
لقيمة الحالية لل
ھذه الزيادة بص
خفاض القيمة م

  الية 
لغرض تحديدة 

رية. يتم إدراج
ن القيمة الممكن

د في الصندوق

مجموعة إلى إع
 للقروض. عند
ديد ما إذا كانت
اللتزام بكافة الم

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

  ة)
المالية (تتمة ت

 والمدينين، في
ممكن استرداده.
للتدفقات النقدية
ت الفائدة المتغ
لتدفقات النقدية

تسجيلالمالية و
خالل استخدام

خسارص مبلغ 
خسا عكسة أو 

س في بيان الدخ
حقيقياحتمال  

تيتم  شطبه الحقًا

ك الكويت المرك
سللت% 0.5سبة 

مالسھم األ في 
 العادلة مقارنة
يل الخسائر المت

الموالستثمار ل 
م عكس خسائر

لعادلة، بعد االنخ

ن المتاحة للبيع
خفاض في القي
فترية لألداة وا
 الممكن ربط ھ
عكس خسارة انخ

جودات غير الما
غير الماليةدات 

د القيمة الدفتر
إن. ان استردادھ

  م أيھما أكبر.

 
معادل من النقد

  ض عليھا 
لسداد، تسعى الم
 شروط جديدة
لجديدة في تحد
مرار لضمان اال
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ص السياسات الم

ت المالية (تتمة
األدواتض قيمة 

تعلق بالقروض
 إلى المبلغ الم
القيمة الحالية ل
ينين ذات معدال
لعقد. تتضمن ال

ييم الضمانات ا
ية لألصل من خ
الة زيادة أو نقص
، فإنه يتم زيادة
لزيادة أو العكس
الة عدم وجود
سترداد ما تم ش

بنك توجيھاتب 
بنسوة المنتظمة 

ة لالستثمارات
صل في القيمة

رات، يتم تحويل
اض في القيمة
 المجمع. ال يتم

قيمتھا اليادة في 

ة ألدوات الدين
وعي على االنخ
ق بين القيمة الد

حقة وكان منال
ع، يتم ع المجم

ض قيمة الموج
راجعة الموجود

استردا حتمالية
ل قيمته الممكن

االستخدام أثناء 

 والنقد المعادل
 النقد والنقد الم

   يوماً.

ض معاد التفاوض
الس الة التعثر في

 واالتفاق على
بات التعاقدية ال
ض عليھا باستم
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انخفاض
فيما يت
المالي
يمثل ا
والمدين
عليه ال

  

يتم تقي
الدفتري
في حا
القيمة،
مبلغ ال
في حا
حالة اس

  

تتطلب
النقدية

   

بالنسبة
متواص
المؤشر
االنخفا
الدخل
أي زيا

  

بالنسبة
موضو
بالفرق
سنة ال
الدخل

  

انخفاض
يتم مر
احعدم 

لألصل
القيمة

  

النقد و
يتكون
ثالثين

  

قروض
في حا
السداد
الترتيب

التفاوض
  

ا

2

 



 

 

درة المجموعة 
  تسيطر عليھا

ق الملكية، يتم 
ازة في حصة 
بين المجموعة 

لمجمع كما يتم 
ات في حقوق

و اختبارھا أ ھا

للمجموعة. إن
ات المعامالت

ةشركالر في 
 المبلغ الممكن 

درج ي العادلة. 
متحصالت من 

خفاض القيمة.
كل أصل على 

والذي يمثل ھا 
ئض أو العجز
فائض المحقق
المجمع. تدرج

 المجمع سابقاً. 
  اشرةً. 

كل سنة مالية. 

 على انخفاض
دادھا، كما يتم 

المباني  من بيع

إنج األعمال. 
تتحقق بصورة

لجوھري في قد
ال ھاولكن  فيھا

فقاً لطريقة حقوق
بعد الحياما ت 

عن المعامالت ب

ي بيان الدخل ال
في بيان التغيرا
وال يتم إطفاؤھا

ات المحاسبية ل
تعديالت لتأثيرا

لى أن االستثمار
مة بالفرق بين

متهوفقاً لقي بقي
ار المتبقي والم

اكم وخسائر انخ
ب لشطب تكلفة ك

لھ المعاد تقييمه 
لين. يدرج الفائ
 العجز مبلغ الف
ي بيان الدخل ا
في بيان الدخل

مبا المرحلةباح 

ة ك، في نھايئما

ن ھناك مؤشر
ا الممكن استرد
خسائر ناتجة م

ي ناتج من دمج
ريخ الحيازة وت

يتمثل التأثير ال
شركة المستثمر

وف قوق الملكية.
ة زائداً تغيرات

الناتجة عمحققة 

كتھا الزميلة في
شركة الزميلة ف
ية لالستثمار و

مع السياسا ميلة
. يتم إجراء تحد

   للمجموعة. 

 موضوعي عل
انخفاض القيمة 

  

استثمار متبأي 
لعادلة لالستثما

الستھالك المتر
معدالت تحتسب

حر وفقاً للمبلغ
خارجيين المستقل
طة أال يتجاوز

ق سابقاً يدرج في
لتقييم المحققة ف
بيعھا إلى األربا

ى كان ذلك مال
  ي: 

 ة 
 ت 
  ت

حديد ما إذا كان
ودات إلى قيمھا
ق أي ارباح او خ

دون وجود مادي
عادلة كما في تار

. ويراً جوھرياً 
ت التشغيلية للش

خدام طريقة حق
المجمع بالتكلفة

غير المخسائر 
  كة الزميلة.

شركمن  لحيازة
خرى للشاألملة 

ي القيمة الدفتري

للشركة الزم ية
شھر واحتجاوز 

لمالية المجمعة

ھناك أي دليل
خسارة ة مبلغ

 الدخل المجمع.

أقياس وتسجيل 
موس والقيمة ال

لتكلفة ناقصاً اال
ض ملك حر بم

ج األرض ملك ح
ل المقيمين الخ
 األخرى شريط
الفائض المحقق
ة اللخسارة إعاد

لك حر التي تم ب

متىك، وتعديلھا 
الك ھي كما يلي

سنة 40ت الى 
سنوات 5إلى ت 

سنوات 6ت إلى 

المالي لتحمركز 
تخفيض الموجو

ويتم تحقق جمع.
  خل المجمع. 

د منفصلةصورة 
 تمثل القيمة الع
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ا المجموعة تأثي
متعلقة بالسياسات

لزميلة لھا باستخ
مركز المالي ا
إن األرباح والخ
موعة في الشرك

لخسائر ما بعد ا
شاماليرادات إل

زميلة فيالركة 
   

ياسات المحاسبي
المجموعة ال يت
تاريخ البيانات ا

يد ما إذا كان ھ
تسب المجموعة
المبلغ في بيان

وم المجموعة بق
فقد التأثير الملم

با -كة ملك حر 
ت باستثناء األرض

  در لھا. 

 المبدئي، تدرج
من قبل اتلتقييم

رادات الشاملة
 الذي يتجاوز ا
ض إعادة التقييم ل
علق باألرض مل

االستھالك طرق
حتساب االستھال

سنوات 5
سنوات 3
سنوات 5

لميخ كل بيان ل
قيمة، فإنه يتم ت
يان الدخل المج
حر في بيان الدخ

  ال
بص قدية محددة

في دمج أعمال

ركاته التابعة

  ة)مة (تتم

ي تمارس عليھا
 والقرارات الم

ة في الشركة الز
يلة في بيان الم
شركة الزميلة. إ
ار حصة المجم

 في أرباح أو خ
اإلد الحيازة في 
شرال المتعلقة ب

اض في القيمة.

كي تتوافق السي
وا الزميلة شركة

التاريخ وت ذلك 

رير مالية بتحدي
ھذه الحالة، تحت
دفترية وتسجل 

كة الزميلة، تقو
ة الزميلة عند ف

ألرض المملوك
مباني والمعدات
ر اإلنتاجي المقد

فة. بعد التحقق
م استناداً إلى ال

ضمن اإليرصل 
من إعادة التقييم
ر عكس فائض
ادة التقييم المتع

وط اإلنتاجيةار 
ودات لغرض اح

والمعدات بتاري 
على انخفاض الق
ض القيمة في بي

ملك ح االرض 

اعمادمج ا من 
جودات غير نق
ي تم حيازتھا ف

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

لمحاسبية الھام

  ميلة 
ھي الشركة التي
قرارات المالية
  .طرة مشتركة

تثمار المجموعة
زميالشركة الي 

ي موجودات الش
 استبعادھا بمقدا

صة المجموعة
حركات ما بعد
 إدراج الشھرة

د االنخفاض تحدي

، لكأمكن، متى 
رير المالية للش

بين تقعالتي ة 

تاريخ كل تقار
وفي ھ  قيمته.

ميلة وقيمتھا الد

وس على الشرك
لدفترية للشركة

  المجمع. 

األ بخالف - ات 
ك على جميع الم
على مدى العمر

حر مبدئياً بالتكلف
يخ إعادة التقييم
ييم، كبند منفص
 العجز الناتج من
ل المجمع بمقدا
حويل فائض إعا

خريدية واألعما
المقدرة للموجو 

دفترية للمباني
ك أي مؤشر ع

تجة عن انخفاض
ض اعادة تقييم

سة تم حيازتھا
ر الملموسة مو
ر الملموسة التي
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زم ةار في شرك
شركة الزميلة ھ
لمشاركة في الق

سيطعليھا رس 

محاسبة عن است
االستثمار في 

وعة من صافي
كة الزميلة يتم

حصمجمل سجيل 
ل حصتھا في ح
ة المجمع. يتم

لغرض فرديةرة 

جراء التعديالت،
 في تاريخ التقار

الجوھريةحداث 

لمجموعة في ت
ة قد انخفضت
اده للشركة الزم

قد التأثير الملمو
ق بين القيمة ار

في بيان الدخل ا

  ي والمعدات
 المباني والمعدا
حميل االستھالك
 القسط الثابت ع

ح األرض ملك 
 العادلة في تار
 من إعادة التقي

مبلغجزء  إن 
ة في بيان الدخل
الستبعاد، يتم تح

راجعة القيم التخ
اإلنتاجيةعمار 

 ي 
 ومعدات 

  ت 

راجعة القيمة الد
. وإذا كان ھناك
ل أي خسائر نات

ت بخالف فائضدا

دات غير ملموس
لموجودات غير
الموجودات غير

عن الشھرة. لة

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
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ملخص  2
  

استثما
إن الش
على ال
أو تمار

  

يتم الم
إدراج
المجمو
والشر

  

يتم تس
تسجيل
الملكية
بصور

  

يتم إج
الفرق
أو األح

  

تقوم ال
زميلةال

استردا
  

عند فق
أي فر
البيع ف

  

المباني
تدرج
يتم تح
أساس

  

تدرج
القيمة
الناتج
سابقاً.
الزيادة
عند اال

  

يتم مر
إن األع

  

مباني
أثاث و
سيارا

  

يتم مر
القيمة.
تسجيل
والمعد

  

موجود
تمثل ا
تكلفة ا
منفصل

  

ا

2



 

سائر متراكمة 
ا ويتم تقييمھا 
ض قيمتھا. ويتم 
نھاية كل سنة 
تھالك المنافع 
تبارھا تغيرات

تحت بندددة 

نخفاض القيمة 
ة وجود مؤشر 
ستخدم طريقة

يتم سنويا تقييم 
عمار االنتاجية

  لي. 

ت البيع والقيمة
ة األصل غير

لمزايا المحددة
ول يمثل المبلغ

 تقريب القيمة 
من التعديالت

  ثھا. 

طبقًا لبرنامج  ة
صروفات مزايا

أو  ة إصدارھا
لتكلفة لمرجح

ألرباح إلى بند 
مقدار الرصيد 
ذه األسھم أي 
سط تكلفة السھم 

اريخ كل بيان 
ظمة بين من ةمل

حدى الحاالت

دلة لألصل أو
زام، بافتراض

متراكم وأي خس
لھا  االقتصادي

سة قد تنخفض
ة المحددة في ن
ط المتوقع الست
، حيث يتم اعتب
 األعمار المحد

بارھا لتحديد ان
أو في حالة دام
تس نتاج النقد.ة إ

ير مدة أطول. 
جودات ذات االع
ى اساس مستقبلي

في متحصالت
خفاض في قيمة

  ردادھا. 

ال لبرامجة وفقا 
تزام غير الممو
ى ھذا األساس
خسائر الناتجة م
ة في فترة حدوث

نات االجتماعية
حققھا ضمن مص

إعادةم يتم بعد 
اميل المتوسط 

، يتم إضافة األة
نفس الحساب بم
. ال تستحق ھذ

متوسط وتقليل ي

ة العادلة في تا
ام ما في معامل

ل االلتزام في إح

.  

ياس القيمة العاد
ألصل أو االلتز

ص أي إطفاء م
عمر اإلنتاجي

ير الملموت غ
صادية اإلنتاجية
متوقعة أو النمط
سبما ھو مالئم
لملموسة ذات

  لملموس. 

 ولكن يتم اختب
مة أثناء االستخد

مستوى وحدةى 
ت، ما ليتم تبرير
ھا ضمن الموجو
الى المحدد على

الفرق بين صاف
ن خسائر االنخ
ته الممكن استر

 ومبالغ اجمالية
ف. إن ھذا االلت
لية. يتم بناء على
 االرباح او الخ
ي حقوق الملكية

التأمينا مؤسسة 
كات التي يتم تح

ولممجموعة  ال
طريقة، يتم تحم

أسھم الخزينة ر
ئر محققة إلى ن
م االحتياطيات.

نسبيعلى أساس 

القيمةبقياس ة 
دفوع لنقل التز

 األصل أو نقل

االلتزام.صل أو 

مة. يتم قيءر مال
ھا عند تسعير األ

بالتكلفة ناقص دد
الععلى مدى ت 

ى ان الموجودات
 األعمار االقتص
ة اإلنتاجية الم
ب اإلطفاء، حس
جودات غير ال
ة األصل غير ال

 غير المحددة
القيمة احتساب 

 فردية أو على
ى خمس سنوات
ستمرار تصنيفھ
ن غير المحدد ا

لملموس باغير ا
حقق األصل. إ

قيمت زيادةا عند 

نظيمية المحلية
ي مكان التوظيف
ة التقارير المالي
ميل أو إضافة

املة االخرى في

 اشتراكات الى
ع ھذه االشتراك

حيازتھا من قبل
ة. وفقاً لھذه الط

إعادة إصدارند 
تحميل أية خسا
باح المرحلة ثم
أسھم الخزينة ع

المجموعةتقوم  
صل ما أو المد

ث معاملة بيع

ثر مالءمة لألص

كثرو السوق األ
سوق استخدامھ

  .المثلى
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  (تتمة)  ال
 اإلنتاجي المحد
س القسط الثابت
جد مؤشر على
الملموسة ذات
مار االقتصادية

أسلو وأفترة ل 
 اإلطفاء للموج

مع وظيفة  يتفق

عمار اإلنتاجية
طريقة ستخدام 

 سواء بصورة
لنقدية على مدى
ھناك ما يدعم اس
عمر االنتاجي من

حقق األصل غي
جمع عند عدم تح
سابقة يتم عكسھا

التن البرامجإلى 
وانين السارية في
 للعمل في فترة
عليھا. ويتم تحم
 االيرادات الشا

ة وتلتزم بسداد
 أخرى فور دفع

 

ھا وتم إعادة ح
م طريقة التكلفة
قوق الملكية. عن
زيع. يتم أيضاً ت

األرب في زائدة
إلى زيادة عدد أ

القيمة العادلة،
مستلم من بيع أص

حدوبفتراض ال

  االلتزام، أو
في السوق األكث

وسوق الرئيسي أ
مشاركين في الس

االقتصادية  ھم

ركاته التابعة

  مة (تتمة)

ا من دمج اعما
ذات العمر سة

فاء على أساس
 حالة ما إذا وج
وجودات غير 
يرات في األعم
ي األصل لتعديل
اج مصروف

خل المجمع بما 

موسة ذات األع
كن استرداده باس
تنخفض قيمته

التدفقات ال عات
ديد ما إذا كان ھ
ر التغير في العم

جة من عدم تح
ان الدخل المجم
مجمع لفترات س

تراكات محددة 
 وذلك وفقا للقو
 غير الطوعي
مكن االعتماد ع
راضات ضمن

اشتراكات ثابتة
د أي مدفوعات
 ند استحقاقھا. 

التي أصدرھك 
خزينة باستخدام
مقابل ضمن حق
 غير قابل للتوز

زل أية خسائر 
ر أسھم المنحة إ

  م الخزينة. 

ات المدرجة با
بأنھا السعر الم

  . ياس

االعلى  المالية 

يسي لألصل أو
 الرئيسي، أي ف

وصول إلى الس
 من الممكن للم

مصلحتھلتحقيق 

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

سة تم حيازتھا
الملموست غير 

ة. يتحقق اإلطف
ض القيمة في

ب اإلطفاء للمو
التغي م مراعاة

المتضمنة فية 
سبية. يتم إدر

في بيان الدخء" 

ودات غير الملم
المبلغ الممك ير
الملموس قد ت ر

توقع االستخدام 
ر المحددة لتحد
ف ذلك، يتم تقدير

و الخسائر الناتج
 وتتحقق في بيا
 بيان الدخل الم

  
سئولية سداد اشت
تھاء التوظيف،
ف نتيجة االنھاء
ئي بصورة يمك
غيرات في االفتر

  لمحددة
بسداد  يةاألجنب

وال تلتزم بسداد 
عن المجمع دخل

بنك من أسھم ال
ة عن أسھم الخ
ھا إلى حساب م
زينة " وھو بند

تحميلاب. يتم 
ة. يؤدي إصدار
مالي تكلفة أسھم

  
دات والمطلوبا
 القيمة العادلة ب
ق في تاريخ القيا

لألدواتعادلة 

في السوق الرئي
في غير السوق

الو المجموعةن 
فتراضات التي

ل عملونسوق سي
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دات غير ملموس
راج الموجودات
فاض في القيمة

ض تحديد انخفاض
فترة وأسلوبعة 

يتم على األقل. 
صادية المستقبلية
تقديرات المحاس
تھالك واالطفاء

 إطفاء الموجو
تقدعن طريق  

غير ن االصل
القيمة أثناء ب

رار االنتاجية غي
لمحددة. بخالف

اس األرباح أو
ية لھذا ألصل
س المحققة في

الخدمة ة نھاية
ل المجموعة مس
موظفين عند انت
حق لكل موظف

تزام النھائة لالل
والتغ قة بالخبرة

ال االشتراكات ج
االتابعة  ةلشرك

راكات المحددة
ظفين في بيان الد

  نة الخزي
 أسھم الخزينة
ھا. يتم المحاسبة
م المعاد حيازتھ
اطي أسھم الخز
 في ھذا الحسا
ات أرباح نقدية
لتأثير على إجم

القيمة العادلة 
ة لتلك الموجود
 مالي. تعرف
ركين في السوق

 قياس القيمة الع
:   
البيع أو النقل ف 
البيع أو النقل ف 

أنه يكون بإمكان
م باستخدام االف
شاركين في الس

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
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موجود
يتم إدر
لالنخفا
لغرض
مراجع
مالية
قتصاال

في الت
"االست

  

ال يتم
سنويا
على أ

احتساب
االعما
غير ال

  

يتم قيا
الدفتري

الملموس
  

مكافأة
تتحمل
الى الم
المستح
الحالية
المتعلق

  

برنامج
ال تقوم

االشتر
الموظف

  

أسھم
تتكون
إلغاؤھ
األسھم
"احتيا
الدائن
توزيعا
دون ال

  

قياس
بالنسبة
مركز

مشارال
  

يستند
:التالية



  

يجب أ
االلتزام
أن المش

  

ا

2



 

خالل استخدام
 األصل بأعلى

 تحقيق أقصى

لتي يتم قياسھا 

ضمن الجدول
  :لة ككل

 القيمة العادلة
أدواتب مقارنة

ضاعفات أرباح 

 القيمة العادلة
ب تقييم أخرى 
 التقييم أسعار 

  ة.

ة ما اذا كانت
 من المدخالت

وض ومدينين، 
سارة انخفاض

كاستثمارات  ة
متاحة للبيع ت 

يل على معدل
األرباح عندما 

ارية في الدول
كمصروف في 

 

قيمتھا الدفترية
لفروق المؤقتة

اإلعفاءاتيل 

ضريبة والذي 
والخسائر دمة 

التسجيل  عن ع
 أو األرباح أو

 

 اقتصادية من خ
مل أن يستخدم 

قيمة العادلة مع

ال مالية المشتقة

ضبيانات المالية 
س القيمة العادل

  ؛ات مماثلة
ي على قياس

والم ارية بحتة
ة الدفترية ومض

 
ري على قياس
فترية أو أساليب
ھرية ألساليب
التدفقات النقدية

تحدد المجموعة
ى أقل مستوى

 المصنفة كقرو
غرض قياس خس

تلك المصنفة ك
استثماراتو اق

ة المالية كتعدي
ات توزيعات ا

والتعليمات السا
ريبة الحالية) ك

 ھا المجموعة. 

والمطلوبات وق
مؤجلة لجميع ال

مع ترحيتطاع 

بح الخاضع للض
ة غير المستخد

لالقتطاعلقابلة 
ربح المحاسبي

ى إنتاج منافع
وق من المحتم

القكافية لقياس 
  ظة.

  مستقلون.

األداة المن ھذه 

ح عنھا في البي
ت الجوھرية لقياس
ودات أو مطلوبا

جوھريالتأثير ل
يثة بشروط تجا
لسعر إلى القيمة

؛ ور الخارجية
جوھرالتأثير  ال

القيمة الدف طريقة
لمدخالت الجو
يولة وتقديرات ا

ساس متكرر، ت
نيف (استناداً إلى

   الية.

مة األداة المالية
ية المستقبلية لغ

بما في ذلكفائدة 
ا حتى االستحقا

ئدة الفعلي لألدا
ة وتتحقق إيراد

قوانين والنظم و
للضريبة (الضر
ة التي تعمل فيھ

ة للموجودات و
ت الضرائب الم
قتة القابلة لالقت

الربيتوفر أن  ه
اءات الضريبية

مؤقتة افروق ال
ال تؤثر على الر

  

في السوق على 
ك آخر في السو

وفر لھا بيانات ك
ت غير الملحوظ

جريه مقيمون م

غير المحققة من
  ر الداخلية.

فصاحاإلعادلة و
ى من المدخالت
ق نشطة لموجو

ذي المدخالت 
من معاملة حدي
ن مضاعفات الس

واالسعار ندوق
ذيالمدخالت 
طأو مخصومة 

تتضمن ال سوق.
خصم عدم السيو

على اس مجمعة
عادة تقييم التصن
 فترة تقارير ما

ند انخفاض قيم
 التدفقات النقدي
ية التي تحمل ف
ات محتفظ بھا

 من معدل الفائد
ى فترة الخدمة

وفقاً للقلمقررة 
لربح الخاضع ل
ي البلدان المعنية

الضريبية ألوعية
تتحقق مطلوبات
ع الفروق المؤق

 

معه ن المحتمل
اإلعفا وترحيل 
بالف المتعلق جل

قت المعاملة، ال
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قدرة المشارك
بيعه إلى مشارك

روف والتي تتو
ستخدام المدخالت

ى التقييم الذي يج

غ ح أو الخسارة
و نماذج التسعير

قياس قيمتھا الع
إلى أقل مستوى

أسواقفي عدلة) 
 مستوى من الم

التقييم م استقاء
والتي تتضمن ق

 عن مدير الصن
ل مستوى من 
فقات النقدية الم

السو شاركين في
لنمو النھائي وخ

الم انات المالية
ي عن طريق إع
ل) في نھاية كل

فائدة الفعلية. عن
مستخدم لخصم
 األدوات المالي

واستثمارا سائر

ال يتجزأ اجزءً 
خرى على مدى

والئب المطبقة 
لمستحقة على ال
لمعمول بھا في

األ المؤقتة بين 
. بشكل عام، تة

المؤجلة لجميع
 ير مستخدمة. 

 الذي يكون من
،لالقتطاعابلة 

الضريبة المؤج
أعمال وفي وقت

ركاته التابعة

 مة (تتمة)

ق غير المالية ت
 أو من خالل ب

مالئمة في الظر
لصلة وتقليل اس

مالية استناًدا إلى

تعادل الربح تقة
ق ذات الصلة أو

ات التي يتم قي
 أدناه، استناًدا إ
معلنة (غير المع

أقل فيھا كون
يتم ا .ر مباشر

وضة في السوق
ودات الصادرة

أقل فيھا  يكون
التدف طريقةقييم 
المشمن قبل  ا

لخصم ومعدل ا

مدرجة في البيا
الجدول الھرمي
يمة العادلة ككل

 على أساس الف
 معدل الفائدة الم

فوائد لجميعت ال
ألرباح أو الخس

  ل المجمع. 

ت التي تعتبر ج
والعموالت األخ

  

معدالت الضرا
ضريبة الدخل الم

ة ا للوائح المالي

ء على الفروق
التقارير المالية 

دات الضريبة 
ائر ضريبية غي

إلى الحدؤجلة 
وق المؤقتة القا

أصل ا ينتجما 
ال تعتبر دمج  

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

  (تتمة) 
لألدواتالعادلة 

ل مستوى له،

ساليب التقييم الم
ملحوظة ذات ال

ألدوات غير الم

اة المالية المشت
ام أسعار السوق

ودات والمطلوبا
كما ھو مبينة، 

سعار السوق الم
يكأساليب تقييم 

ل مباشر أو غير
ھا أسعار معرو
في قيمة الموجو

الساليب تقييم 
ليب التقمن أسا
ھاماستخدا شائع

وق ومعدالت ال

والمطلوبات الم
 بين مستويات ا
 على قياس القي

صروفات الفوائد
فوائد باستخدام
ت ومصروفات
لة من خالل األ
د في بيان الدخل

عاب والعموالت
األتعاب و سجيل

م ھذه األرباح.

ب على أساس م
موعة. تدرج ض
ق األرباح وفقا

ب المؤجلة بناء
مالية في تاريخ
 تتحقق موجود
خدمة وأي خسا

المؤ ت الضريبة
الفرواستغالل  

، اال عندمتخدمة
معاملةزام في 
  ضريبة.

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

ص السياسات الم

 القيمة العادلة
ي قياس القيمة ا
ل بأعلى وأفضل

 ل مستوى له.

م المجموعة أس
ام للمدخالت الم

القيمة العادلة لأل

لألديمة العادلة 
باستخدا السوق 

ف كافة الموجو
ي للقيمة العادلة

أس: 1المستوى  
: أ2المستوى  

بشكلملحوظًا 
تتوفر لھ ةمماثل

األسعار وصاف
: أس3المستوى  

تتضم. املحوظً 
من الشمناسبة 

الفائدة في السو

ة للموجودات و
الت قد حدثتي

تأثير الجوھري

   اإليرادات
 إيرادات ومص
حقق إيرادات الف
. تتحقق إيرادات

بالقيمة العادل ة
 إيرادات الفوائد

األتعا تعامل مع
تس الفعلي. يتم 

لحق في استالم

  ئب
ساب الضرائبحت

عمل فيھا المجم
تحققالتي فيھا ت 

حتساب الضرائب
ض التقارير الم

ضعة للضريبة.
المستخ يبية غير

موجوداتراج 
ن متاحاً مقابله
يبية غير المست
ي ألصل أو التز
ئر الخاضعة للض

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31
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قياس
يراعي
األصل
وأفضل

 

تستخدم
استخدا

  

تقاس ا
  

إن القي
حسب

  

تصنف
الھرمي






  

بالنسبة
التحوي
ذي الت

  

تحقق
تتحقق
يتم تح
القيمة.
مدرجة
ضمن

  

التعيتم 
الفائدة
يثبت ا

  

الضرا
يتم احت
التي تع
الفترة

  

يتم اح
ألغراض
الخاض
الضري

  

يتم إدر
سيكون
الضري
األولي
الخسائ

ا

2



 

 ال يحتمل معه 
كليا أو جزئيا. 
ذي يصبح من 

قانوني يوجب 
لمؤجلة بنفس 

ن السارية في

 تحويليجري 
صرف السائدة 

سعارستخدام أ
جنبية المدرجة 
ير النقدية التي

العمالت حويل
فروق تسجيل 

خ بيان المركز 
ن التحويل في

كاليف. تستخدم 
جات وخدمات

  ك مناسبا. 

لموارد الوارد

صادر للموارد

بيان المركزن 

لكن الظروف
خارج نطاق ع 

  مناقشته أدناه:

 إلى الحد الذي
ك لمؤجلضريبي ا

يلھا إلى الحد الذ
  

لة وجود حق ق
الضرائب اق 

ضرائب والقوانين

المعامالت. وي
وفقاً ألسعار الص

باس تحويلھا يتم 
ة بالعمالت األج
 الموجودات غي

تحفروق  سجيل
 األخرى، فيتم

ف السائدة بتاريخ
روق الناتجة من

رادات وتكبد تكا
منتجتي ترتبط ب

إذا كان ذلكعنھا 

التدفق ا يكون 

التدفق الص يكن 

ال تدرج ضمن

ية المجمعة. ول
التي تقع لسوق

مرتبطة بھا تم م

وتخفيضھا الية
الض األصلام 
ويتم تسجي مالية

. ريبة المؤجل

لمؤجلة في حال
تتعلق الحالية و

م معدالت الضر

 تحديد قيمة 
دينار الكويتي و

عمالت األجنبية
ات غير النقدية
يمتھا. في حالة
تسجري أيضاً 

ات غير النقدية

ألسعار الصرف
الفر تجميع ويتم 

 إلى تحقيق إير
التعات التشغيل 

لرفع التقارير ع

صاح عنھا عندما

اح عنھا ما لم

موعة وبالتالي ال

 البيانات المالي
المتعلقة با وف

والمخاطر الم ت

تقارير ماخ كل 
بما يتيح استخد

ارير مكل تق يخ
رداد أصل الضر

ات الضريبية ا
 ضريبة الدخل

ؤجلة باستخدام

السائدة بتاريخ
ية السنة إلى الد

العإحدى يخية ب
دات والمطلوبا
بتاريخ تحديد قي

خرى، يجاألملة 
لنسبة للموجودا

 األجنبية وفقاً أل
لصرف للسنة.

 التي قد تؤدي
تم تجميع قطاع

قابلة لقطاعات 

ة بل يتم اإلفص

ة بل يتم اإلفصا

وجودات للمجم

حة عند إعداد
يرات أو الظرو

ات الموجودات

   

  

22  

مؤجلة في تاريخ
ضعة للضريبة ب
لمسجلة في تاري

انية استرة بإمك

ؤجلة والمطلوبا
ابل مطلوبات

  بية.

ة المؤالضريب ت

عار الصرف ا
 القائمة في نھا

س بالتكلفة التاري
الموجود تحويل

صرف السائدة ب
شاماليرادات إل
خرى أما بالاأل 

  مجمع.

لنقدية للعمليات
توسط أسعار الص

  األجنبية.  ة

نشطة األعمال
تقييم األداء. يتو

 تقارير عنھا كق

المالية المجمعة

لمالية المجمعة

ة ال تعامل كمو

مؤشرات المتاح
غير نتيجة للتغي

لبعض فئافترية 

ركاته التابعة

 مة (تتمة)

ة المت الضريب
الخاضالكافية ح 

المؤجلة غير الم
ضريبية المستقبلية

 الضريبية المؤ
يبة الحالية مقا
 اإلدارة الضريب

ومطلوباتجلة 

نبية وفقاً ألسع
عمالت األجنبية

نقدية التي تقاس
تت المبدئية. يتم 
وفقاً ألسعار الص

اة مباشرة في 
شاملةاليرادات 

ي بيان الدخل الم

 النقدية وغير ال
ك العمليات بمت

ةاستبعاد العملي 

موعة يرتبط بأن
و المواردصيص 

ماثلة ويتم رفع

ضمن البيانات ا

ضمن البيانات ا
  

كالة أمانة أو و

الم إلى ألحكام
لمستقبلية قد تتغ

حديد القيمة الدف

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

لموجودادفترية 
سب من االرباح
دات الضريبة ا
مح األرباح الض

ن الموجودات
الضري جودات

لضريبة ونفس

الضريبة المؤ 
  ة. 

العمالت األجنب
بات النقدية بالع

  لمالي.

غير الن طلوبات
ريخ المعامالت
دينار الكويتي و

تھا العادلةي قيم
ياإلمباشرة في 

نبية مباشرة في

ت والمطلوبات
لتلك التشغيلائج 

خرى حتىاألة 

 
مميز من المجم
 التشغيل لتخص
ص اقتصادية مم

  الطارئةبات 
ض الطارئةدات 

  دية محتمالً.

ض الطارئة بات
صادية مستبعداً.

  ألمانة
تفظ بھا بصفة

  واألحكام
وا تقديراتي ال

ل التطورات ال

ن قبل اإلدارة لتح
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  (تتمة) ئب
راجعة القيمة الد
 المستوى المناس

موجودعادة تقييم 
مل معه أن تسمح

جراء مقاصة بين
لموج المقاصة 

سة الخاضعة لل

موجوداتاس 
الية التقارير الم

  ت األجنبية
 المعامالت با
ودات والمطلوب
خ بيان المركز ا

وجودات والمط
ف كما في توار
ة العادلة إلى الد
سجيل التغير في
ية ذات الصلة م

العمالت األجن ل

الموجودات حويل
. يتم تحويل نتا

شاملةاليرادات 

 مات القطاعات
طاع ھو جزء م
البنك قطاعات

خصائصوعمالء 

جودات والمطلوب
 إدراج الموجود

منافع اقتصادن 

المطلوب إدراج 
اقتص ضمنة لمنافع

جودات بصفة األ
موجودات المحت

  المجمع. 

ودام التقديرات 
المجموعة في 

الحالية حول كام
 .ة المجموعة

ساس المتبع من

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
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الضرا
تتم مر
توافر
يتم إعا
المحتم

  

يتم إج
إجراء
المؤسس

  
يتم قيا
تاريخ

  

العمالت
تسجل
الموجو
بتاريخ

  

الموإن 
الصرف
بالقيمة
يتم تس
األجنبي
تحويل

  

تحويتم 
المالي

ياإلبند 
  

معلوم
إن القط
إدارة 
وفئة ع

  

الموجو
ال يتم

تتضمن
  

ال يتم
المتض

  

الموجو
إن الم
المالي

  

استخد
تستند
واألحك
سيطر

  

إن األس
  

ا

2



 

 

 بناء المجمع ي
تدفقات النقدية 
ب تقدير القيمة 
والتقلبات. كما 

على القيمة  ير

ا والمطلوبات

مدرجة بالقيمة 
قروضيع أو 

م وذلك استنادا

ر أو متواصل
فاض "الكبير" 
تدفقات النقدية

نخفاض القيمة
 البيع لوحدات

ر القيمة اثناء 
ر معدل خصم 

ض القيمة في 
لتدفقات النقدية
ل عدة عوامل

مصر  –ويتي 
كويتي). تطبيقا 

فقط مرة واحدة
زة حصة غير 

صة الملكية في

ن المركز المالي
ضمن نموذج الت
انية ذلك، يتطلب
خاطر االئتمان و
 قد يكون له تأثي

لتي تم حيازتھا

ماستثمارات  ك
رات متاحة للبي

أحكام إصدارال 

ك انخفاض كبير
ن تحديد االنخف

السوق والتف 

غير المحددة الن
التكاليف حتى ا

عليھا. إن تقدير
د وكذلك اختيار

ل خسائر انخفا
مبلغ وتوقيت ال
الفتراضات حول

األھلي الكونك 
مليون دينار ك 4

" لمرالشراءعر 
لمجموعة بحياز

زاد إجمالي حص

لمسجلة في بيان
تتضساليب تقييم 

 حالة عدم امكا
ر السيولة ومخ
درجة مساوية

 للموجودات ال
  . الطارئةت 

يجب تصنيفھا
استثمار قاق أو

نشطة أم العرة 

ھا إذا كان ھناك
خفاض القيمة. إن

ظروفوألعمال 

مار االنتاجية غ
اة العادلة ناقصً 
 غير المحددة 

ج النقدوحدة انتا

كان يجب تسجيل
لنسبة لتحديد مبا

ضرورة إلى اال

بنال% في 98.4
45.5مريكي (أ

عس توزيع" رسة
لحيازة، قامت ال

% وبالتالي ز0

الطلوبات المالية 
باستخدام أسة 

مكن اال انه في
مخاطر مثلالت 

ولكنھا معقولة بد

 القيمة العادلة
سة والمطلوبات

كان ي يد ما إذا
ھا حتى االستحق
اة المالية المسع

انخفضت قيمتھ
ي آخر على انخ
شمل قطاع األ

وسة ذات االعم
ستخدام او القيمة
عمار االنتاجية
ة المتوقعة من و

لتحديد ما إذا ك
من قبل اإلدارة ب
رات تستند بالض

49طرة بنسبة 
أمليون دوالر  

ممارعة بتنفيذ 
كويتي. وعند الح

0.11رة بنسبة 
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ت المالية والمط
س قيمتھا العادلة
ق ملحوظة إن أم

المدخال عتبارات
مختلفة ويرات 

رة عند تقدير
ت غير الملموس

لتحديت المالية 
رات محتفظ بھ
كانت سوق األد

 زة ومنتظمة. 

ع كاستثمارات 
دليل موضوعي
عوامل تقييم تش

دات غير الملمو
االسالقيمة اثناء 

وسة ذات االع
نقدية المستقبلية

  ية. 

 أساس منتظم ل
دير جوھري من
وبة. تلك التقدير

  عدم التأكد.

زة حصة مسيط
149.7ي بمبلغ 

، قامت المجمو
ألف دينار ك ,8

فية غير مسيطر

ركاته التابعة

 مة (تتمة)

(  

للموجوداتادلة 
شطة، يتم قياس

من اسواقماذج 
تتضمن اعتلتي 

أو استخدام تقدي

 من قبل االدار
ي ذلك الموجودات

داتيازة الموجو
استثمار ائر أو

تحديد فيما إذا ك
فر أسعار جاھز

ت المتاحة للبيع
ھا، أو إذا ظھر د
ع مة ويتضمن

رضت الموجود
طلب ذلك تقدير ا
دات غير الملمو
دير التدفقات الن

التدفقات النقدي ك

 والمدينين على
 يجب وضع تقد
صصات المطلو
م المحاسبية وع

زحياصفقة وعة 
لقاء مقابل نقدي
دمج االعمال"،

005,مال بمبلغ 
  .تي

زة حصة إضاف
98.6 .%  

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

محاسبية الھامة

(تتمة) واألحكام
 
قياس القيم العا 

ة في اسواق نش
دخالت ھذه النم
 من االحكام ال

ه التقديرات أھذ
  

حكام جوھرية
االعمال بما في

 المالية
قرار بشأن حي
ألرباح أو الخسا

تح يستلزم ذلك، 
جم/السوق وتوفر

ملة االستثمارات
 يقل عن تكلفتھا
طلب أحكام ھام

  لخصم.

ر ما إذا قد تعر
. ويتطللى األقل

توزيع الموجود
ن المجموعة تقد

لتلكيمة الحالية 

جعة القروض
وبصفة خاصة

 مستوى المخص
وتة من األحكام

المجمو أبرمت
شركاته التابعة ل

"د 3ير المالية 
 من دمج األعم
ألف دينار كويت

 قام البنك بحياز
6مصر إلى  – 
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دام التقديرات و
 القيمة العادلة 

عدم إمكانيةالة 
السعار المعلنة

تؤخذ مدصومة. 
ة مستوى معين

في ھ ات تغيير
ية لھذه البنود. 

 االستناد الى اح
ملة نتيجة دمج ا

ف الموجودات ال
اتخاذ قبإلدارة 

ة من خالل األ
. إضافةً إلىين

ييم شروط الحج

  القيمةض 
لمجموعة بمعام
يمة العادلة بما
لمتواصل" يتط
قبلية وعوامل الخ

لمجموعة بتقدير
عل ساس سنوي

 النقد التي تم ت
خدام يتطلب من
ب الحتساب القيم

لمجموعة بمراج
لدخل المجمع. و
قبلية عند تحديد
ن درجات متفاو

 العمال 

، 2015وفمبر 
شم. بما في ذلك 
ر الدولي للتقار
ت صافي ربح

 850رة بمبلغ 

 السنة الحالية،
األھلي الكويتي

البنك األھلي
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ملخص  2
  

استخد
قياس ال
في حا
على ا
المخص
العادلة
أن أي
الدفتري

 
يجب
المحتم

  

تصنيف
ا تقوم

العادلة
ومديني
إلى تقي

  

انخفاض
تقوم ال
في القي
أو "ال
المستقب

  

تقوم ال
على أس
انتاج

االستخ
مناسب

  

تقوم ال
بيان ال
المستقب
تتضمن

 
دمج اال  3

  

في نو
ش.م.م
للمعيار
وسجلت
مسيطر

  

خالل
البنك ا

  

ا

2

3
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  ر كويتي

94,3 

128,5 
────── 

61,4 
────── 

43,4 

(17,5 

8,0 
────── 

33,9  
══════

4,295,0 

63,9 
────── 

4,359,0
══════ 

3,759,7 

42,8 
──────

3,802,6
══════

 

بصورةطاعات 
تقارير الإعداد 

صرفية المتعلقة

  دولية

صول والفائض
لتأثير المتبقي

 المجموع
201  015
ألف  ف

دينار  نار كويتي

109,18 393
 

147,51 532
─────── ────

 

52,43 

 
 

429
───────────

 

55,34 427

(18,35 510)

 005
───────────

 

36,99  922
═══════════

 

4,214,82095

69,98 969
───────────

4,284,8164
═══════════

 

3,681,94774

47,06 31
───────────

3,729,0105
═══════════

راجعة ھذه القطا
دارة ألغراض 

صوالخدمات الم
.  

صنفة كعمليات د

ينة وإدارة األص
شركة زميلة وا

  ستثمارات
201   16
ألف   ف

دينا   نار كويتي

5,89 86
 

12,36 17
────── ───

 

2,32 

 
 

39
────── ───

 

8,50 41

 51)

-
 

───

 

 90
═══

 

870,80 26

87
───

13
═══

 

1,361,7845

65
───

10
═══

صروفات. يتم مر
 وقد قامت اإلد

  ل التالية:

مان والودائع و
الئھا من األفراد

والفروع المص ة

 وسندات الخزين
الستثمار في ش

  اعات.

الخزينة واالست
2016  15
ألف  لف

دينا  ينار كويتي

(2,487) 91
  

1,378 69
─────── ───

  

 
 

757 

 
 

28
─────── ───

 

(1,008 00

 

  
 

 

  
 

 

862,006 06

  
 

 
 

 

1,032,10283

 
 

 
 

ات وتتكبد مص
وتقييم االداء. د

طاعات التشغيل

 خدمات االئتم
وعمال تجاريين

األجنبيةالتابعة 

صرف األجنبي
وراق مالية واال

فيما بين القطا ع

2015   6
ألف   ألف

دي   دينار كويتي

11,901 )
 

14,780 8
───────────

 

 
 

3,533 7
───────────

 

6,104 8)

 

 
  

  

   
  

 

835,022 6

 
  

  
  

 

788,141 2
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عمال تدر إيرادا
الموارد لتوزيع 

الل السنة الى قط

كاملة من وعة
 إلى عمالئھا الت

متعلقة بالشركة 

ق النقدي والص
ستثمارات في أو

والتوزيع ويالت

 دولي
2016  5
أل  ألف

د  دينار كويتي

    25,648
 

32,969 0
──────────

 
 
 

8,414 3
──────────

  

4,885 4

 

 
  

  

 
  

  

745,625 

 
  

 
  

   

696,633 

 
  

 
  

ركاته التابعة

ك في أنشطة اع
رات التشغيلية
ع العمليات خال

مجمووتشمل  
بھا والمقدمة

العمليات المت 

وتشمل السوق 
المالي واالس

التحوتسعير ل

ة لألفراد صرفي
 التجاريةصرفية 
2015   
   لف

   ينار كويتي

76,60 

101,383 
─────── 

 
 

55,568 
─────── 

28,823 

 

 
 

 

 

2,589,267 

 
 

 

1,609,850 

 

 

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

 

قطاعات تشترك
س متخذي القرا
ال بإعادة تجميع

ألفراد 
 

- 

-

 -  ت

األعمال المص
واألعمال المص

2016  15
ألف  ألف

دين  دينار كويتي

86,025 1
  

113,170 3
──────── ──

  

 
 

43,268 8
──────── ──

  

51,464 3

 

 
 

 

  
 

  

2,607,1957

 
 

  
 

  

1,953,2100
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ل البيانات المالي

201  

 مات القطاعات

 المجموعة في ق
من قبل رئيس مة

قطاعات األعما

لأل ال المصرفية
عمال المصرفية

   رية

  

نة واالستثمارات

 
 6
أ 
د 

إيرادات ي 
  د

 ت التشغيل
─

 اتصص
الت ائتمانية 

  اتمار
─
 

 القطاع 
وف غير 

 ع 
ي الربح من 

  عمال
 

 
 

 

قبل لسنة 
رائب ومكافأة 

اء مجلس 
 رة

 

 

 

ودات القطاع 
ودات غير 

 عة 
 

 

ي 
 جودات 

 

 

 

 بات القطاع 
بات غير 

 عة 
 

 

ي 
 وبات 
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معلوم  4
  

تنتظم
منتظمة
حول ق

  
األعما
واألعم
التجار

دولي

الخزين

  

صافي
الفوائد

 

إيرادات
 

 

مخص
تسھيال
واستثم

نتائج
مصر
موزع
صافي
دمج أ

ربح ال
الضر
أعضا
اإلدار

موجو
موجو
موزع

اجمالي
الموج

مطلوب
مطلوب
موزع

اجمالي
المطلو

ا

4



 

حدود المخاطر
ويتحمل رباح. 

لة الدارة كافة
إدارةعة. تمثل 
دارةإوعة من 

س ھذه الحدود
 المجموعة أن

قدرةال وتقيس 

تنص ھذهيھا. 
 باإلضافة إلى 

 

خل المجموعة.
تلك إلدارةبعة 

بد طرف آخر
ھذه وقياسرة 

أصل مالي في

ع الجغرافي أو
ت في الظروف

 مجموعة من 
لتي تؤثر على 
موعة مترابطة 

  . ية

الت االئتمانية، 
الئتمانية القائمة
رتبطة بمركز 
ه غير منتظم، 

ة كما يتم قيده

م تحصيل ھذه
لقروضلماثلة 

مستمرة وفقاً لح
ة في تحقيق األر
طوير أطر شامل

المجموع أنحاء
كن المجمو تتم

لمجموعة. تعكس
تستطيعي ذ ال

قب المجموعة
  واألنشطة.

التي تعمل في ص
ن تحافظ عليھا
 يمكن أن تنشأ.

ي المختص داخ
والمنھجية المتب

ب بذلك في تكب
ت الخاصة بإدار

ة الدفترية لكل أ

في نفس القطاع
تتأثر بالتغيرات

دي أورض فر
بية للتطورات ال
ل واحد أو مجم

الرقابيلتعليمات 

صنيف التسھيال
م التسھيالت اال

غير عادية مر ف
له على أنه وح

 العادلة الموجبة

عن العمالء. يتم
عة لمخاطر مم

س والمراقبة الم
مرار المجموعة
 المجموعة بتط

جميع  في ادية
مخاطر بحيث

ضوعة من قبل ال
رتوى المخاط

إلى ذلك، تراق 
واع المخاطر و

قات االختصاص
 والتي يجب أن
المتوقعة التي ي

مستوى االداري
خاطر المحددة و

التزامه ويتسبب
ت واإلجراءات

يتمثل في القيمة

ماثلة أو أنشطة ف
التعاقدية ت مماتھ

ن بالنسبة لمقتر
لمجموعة النسب

طرف مقابلبة ل
ة حسبما تقره ال

تص ولوائحقواعد 
ك لدراسة وتقييم

مواقفعلى أي 
يف الدين الممنو

ت ذات القيمة

عات بالنيابة ع
ضمانات المجموع

 

التحديد والقياس
ية كبيرة الستمر
سئولياته. قامت
الما فة المخاطر

المجميع أنواع 

 الحدود الموض
ضافة إلى مست

. باإلضافةتارة
طر عبر كافة أنو

نطاقفي  رقابية 
الشركة التابعة
مطلوبات غير 

مادھا من قبل الم
الى المخ إلضافة

ية في الوفاء با
والسياساتھداف 

لمركز المالي ي

بأنشطة ممنفيذ 
ى الوفاء بالتزام
مخاطر االئتمان

حساسية أداء الل
بالنسبة االئتمان 

 لدى المجموعة

بشأن ق 1996 
ختصاص بالبنك
لجنة الوقوف ع

تصنيفؤدي إلى 

لى تلك المشتقات

عة سداد مدفوع
عرض ھذه الض
 سات الرقابة. 
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 طريق عملية 
خاطر ذات أھمي
ر في إطار مس
س ومراقبة كاف
ك فيما يتعلق بج

سية استناداً إلى
المجموعة باإلض

مختا وجغرافية 
تعرض للمخاط

يضاً لمتطلبات
ى الفروع أو ا

تلبية المعثر في 

ة التي يتم اعتم
باإل المجموعة 

طراف أداة مالي
واألھ المخاطر 

  رير السنوي. 

ي تاريخ بيان ال

م بتنتقوف مقابلة 
على معل قدرتھ

ًضا التعرض لم
ل يعتبر مؤشراً 
لتركز مخاطر
س المال الشامل

ديسمبر 18يخ 
ي الخبرة واالخ
ين على ھذه الل

المحتمل أن تؤ 
   المديونية. 

الية المشتقة عل

ب من المجموع
انات المالية. تع
إجراءات وسياس

ركاته التابعة

 لكن تُدار عن
ة في إدارة المخ
طرعرض للمخا

طر تحديد وقياس
ذ القرار وذلك

  . قبولة

بصورة رئيسھا 
ذي تعمل فيه 
طاعات أعمال
علق بإجمالي الت

أيجنبية األتابعة 
 رأس المال لد

العجز والتعطر 

التغطية عامالت
ر المقبولة لدى

 إخفاق أحد أط
لمعرضة لھذه
مخاطر من التقر

 االئتمان كما في

أطراف ة تواجد
 مماثلة مما يجع

يشمل ھذا ايض 
خاطر االئتمان
 الحد األقصى ل

% من رأس15

بتاري الصادرة ي
من ذويتتألف ة 

مجموعة. ويتعين
ھتھا والتي من
 المطلوبة لتلك

ن األدوات الما

  ان
 مالية قد تتطلب
 شروط الضما
من خالل نفس 

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

شطة المجموعة
ھذه الطريقةإن  

عة مسئولية التع
تضمن ھذه األط

اتخاذإجراء صر 
مقمستويات من 

والسيطرة عليھ
السوق الذمناخ 
على قط لتركيز
فيما يتع لمخاطر

الت ةالشركوع و
مستويات كفاية

للحد من مخاطى 

مع إبرامطر قبل 
ستويات المخاطر

  
ان في مخاطر
ألدوات المالية ال
ي قسم إدارة المخ

عرض لمخاطر
 لمجمع. 

في حالةالئتمان 
ئص اقتصادية
سية أو غيرھا.

إن تركز مخين. 
رافي بعينه. إن

ود بنسبة ة محد

كويت المركزي
كيل لجنة داخلية
 من عمالء الم

مواجھلمحتمل 
ى المخصصات

  شتقة
تمان الناتجة من

  المجمع. 

مرتبطة باالئتما
الئھا ضمانات
الء على أساس

ه المخاطر م ھذ

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي
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  المخاطر

  ة 
 المخاطر بأنش
وابط األخرى.
رد في المجموع
طر المادية. وتت
طر أحد عناص

ضم المقدرةطر 

وراقبة المخاطر 
متيجية العمل و

الت بما في ذلك 
تحمل المة على 

الفرو ع عمليات
ن أيضا على م
ت رقابية أخرى

ييم قائمة المخاط
يلي وصف مس

  طر: 

مخاطر االئتمان
 مخاطر االئتما
رة مالية. إن األ
طر موضحة في

حد األقصى للتعر
لمركز المالي ال

ركز مخاطر اال
تكون لھم خصائ
صادية أو السياس
ضين المترابطي

أو جغر أعمال 
ألطراف المقابلة

تعليمات بنك الك
المجموعة بتشك
عميل على حدة

والمصاعب ا ل
ثم تحديد مستوى

مشالت المالية 
صر مخاطر االئت
المركز المالي ا

االلتزامات المر 
المجموعة لعمال
عات من العمال
ف ويتم تخفيف

البنك األھلي
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إدارة ا  5
  

مقدمة
ترتبط
والضو
كل فر
المخاط
المخاط
المخاط

  

تتم مر
استرات
،تقبله

الشاملة
  

تخضع
القوانين
تعليمات

  

يتم تقيي
وفيما ي
اطالمخ

  

م  أ)
تتمثل
لخسار
المخاط

  

إن الح
بيان ال

 

تر ينشأ
حين تك
االقتص
المقترض
قطاع
من األ

  

وفقاً لت
قامت 
لكل ع
العميل
ومن ثم

  

األدوات
تنحص
ببيان ا

  

مخاطر
توفر ا
المدفو
والسلف

  

ا

5



ض 

 

مخاطر ب صلة

  طلوبات الطارئة 
 علقة باالئتمان 

  
  ر كويتي

589,2 
106,0 
206,1 

29,1 
─────── 

930,6 
═══════ 

195,3 
320,0 
310,4 

  
2,9 

101,8  
─────── 

930,6 
═══════ 

ع، وذلك دون
ر التخفيفل أث

فئة والتصنيف

الحد  مجمل
األقصى للتعرض

  للمخاطر 
  ألف 

  دينار كويتي
 

466,457 
223,142 
173,715 

 
2,494,300 

535,084 

181,079 
38,556 

───────── 

4,112,333 
═════════ 

الص لطارئة ذات

2015  

  ت 
المطل
المتعل
ألف

دينار  ي
  

3,8 220
1 060
1 185
 162

─── ───

4,1 627
═══ ═══

 
4 324
6 030
8 462
7 -

1,0 975
3 836

─── ───

4,1 627
═══ ═══

ز المالي المجمع
ل، قبلن بالمجم

لمالية حسب الف

بما في تأخرة 
    ك

نخفضة القيمة 
  صورة فردية

  ف 
  ينار كويتي

-   
-   
-   

137,94 
18,78 

-   
67 

──────── 

157,40 
════════ 

 والمطلوبات ال

  
  

الموجودات
  ألف  
دينار كويتي  
    
 805,380
 105,769
 152,450
 67,543
 ───────

 131,142
 

═══════

  
 440,616
 685,071
 839,844
 765,699
 001,474
 398,438

 

───────

 131,142
 

═══════

ود بيان المركز
مخاطر االئتمان

 للموجودات الم

  
متأ
ذلك

 
  ة 

منخ
بص

 
   كويتي

ألف
دين

  

  
  
  
 

114 45
84

  
 78

────── ──

114 07
══════ ══

جودات المالية

طلوبات الطارئة 
 تعلقة باالئتمان 

  ف
  ار كويتي

832,5 
66,03 

210,5 
27,9 

─────── 

1,137,14 
═══════ 

249,02 
314,8 
447,5 

-  
7 

124,92  
─────── 

1,137,14 
═══════ 

   ت المالية
 فيما يتعلق ببنو
محد األقصى ل

جدارة االئتمانية

  خفضة القيمة

 
 فئة 

مقبولة

  ويتي
 ألف 

ك دينار
  

 -     
-     
-     
 

9 ,066
-     

-     
662

──── ────

9 ,728
════ ════
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لخاصة بالموج

2016  

  ت 
المط
المتع
ألف

دينار  تي
  

3,8 69
1 35
 62
 79

─── ───

4,1 45
═══ ═══

 
4 29
6 62
8 77
7 -
9 54
4 23

─── ───

4,1 45
═══ ═══

الئتمانية لألدوا
خاطر االئتمان

ى. تم عرض الح
  الرئيسية. 

تمان حسب الج

غير متأخرة أو منخف
  فئة 

 قياسية
  ألف 

دينار كوي
  

5,137
-     
-     
 

 90,885
-     

-     
557 

 ──────

 96,579
 ══════

ركاته التابعة

طاع األعمال ال

الموجودات
  ألف

دينار كويت
  

  830,644
125,926

76,406
79,357

───────

112,333
═══════

 
457,245
688,008
810,722

 787,484
918,820
450,054
───────

112,333
═══════

طر والجدارة اال
ى للتعرض لمخ
 ائتمانية أخرى
 صة والضمانات

ض لمخاطر االئت

غي
  فئة 
  عالية
  ألف 

  دينار كويتي
  

461,320 
 223,142 

173,715 
 

2,151,404
516,300 

181,079 
36,659 

─────────

3,743,619
═════════

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

(  
   (تتمة)

  ن 
 الجغرافي وقط

 :  

  
وشمال أفريقيا 

   ي

  ية أخرى
 

 ذات صلة ات

للتعرض للمخاط
ي الحد األقصى
ت أو تعزيزات

المقاصتفاقيات 

 أيضاً التعرض

   
ة دولة الكويت

  المركزي

   وبنوك 

 حة للبيع
(إيضاح  حقاق

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي
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المخاطر (تتمة
مخاطر االئتمان
ر تركز االئتمان

زات القطاعك
ن ھي كما يلي:

:ةالجغرافي قة
لشرق األوسط

  با 
والمحيط الھادي

  دول العالم

   األعمال: 
   وتصنيعة 

 ومؤسسات مالي
 ات وعقارات 

وجھا ت حكومية
  صية
  ى

الحد األقصى ل 
ح الجدول التالي
ب أي ضمانات
طريق استخدام ات

ح الجدول أدناه
  ة:

2  

دة لدى البنوك 
حكومةت خزانة 

ت بنك الكويت ا
  ض وسلف

وض لشركات
  وض لعمالء 
متاحق دين مالية 

فظ حتى االستح
 

  ودات أخرى

  موع 
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تجارة
بنوك
إنشاءا
جھات
شخص
أخرى

  

  
  

  

مجمل
يوضح
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عن ط

  

يوضح
والحالة

  
2016

  

  
  

أرصد
سندات
سندات
قروض

قرو - 
قرو - 

أوراق
ومحتف

12( 
موجو

  

المجم
  

ا
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ض 

 

 

الحد  مجمل
األقصى للتعرض

  للمخاطر 
  ألف 

  دينار كويتي
 

417,375 
204,246 
179,713 

 
2,537,795 

509,348 

247,398 
35,267 

───────── 

4,131,142 
═════════ 

 31ر كويتي (
لمتأخرة لفترة 
ويتي). وبلغت

الف 68,921

:2015ويتي (

خلية لألطراف
إن نموذج عة. 

لبيانات المالية
سنويا. صنيفات 

والتي تتضمن  
ثماراتواالست

ذلك تلك التي 
ضمان اسـترداد

 الحد األقصى

ق بمدى قبول 

لكات العقارية 

ستحقات البنك 

 والسلف القائمة

بما في أخرة 
    ك

خفضة القيمة 
  صورة فردية

  ف 
  ينار كويتي

-   
-   
-   

94,91 
21,60 

-   
47 

──────── 

117,00 
════════ 

الف دينار ,85
 أما القروض ا

الف دينار كو 2
مبلغ  2016ر 

ألف دينار كو 

 االئتمانية الداخ
ي لدى المجموع
ال واالدارة وال
عديالت في التص

لألفرادالئتمان 
روض للبنوك و

(بما في ذ سداد
لضمناسبة ال ية

 الحالية وليس

ليمات فيما يتعلق

وم على الممتل

ت السترداد مس

الي القروض و
  ).يتي

  مة)

  
متأ
ذلك

  ة
منخ
بص

 
   كويتي

ألف
دينا

 

   
   
   

 
144 15

08

   
 77

────── ──

144 00
══════ ══

864مبلغ  متھا
،ايومً  45 من 
2015 :27,390
ديسمبر 31 في 

 1,137,145

اله إلى الجودة
تصنيف الداخلي

االعما تجاھات
والتع/التغيرات 

مخاطر اال ياس
دى البنوك والقر

متأخرة السف 
جراءات القانوني

خاطر االئتمان

. يتم تنفيذ التعل

 المالية والرسو

ت ھذه الضمانات

ي) من بين اجما
ألف دينار كو 2

(تتم ت المالية

  خفضة القيمة
  فئة 

مقبولة

  تي
 ألف 

ك دينار
 

 -    
-    
-    

 
1 ,070

31 

-    
856

─── ────

1 ,957
═══ ════

قيم لم تنخفض
تأخرة لمدة أقل

5ديسمبر  31 (
ض المتأخرة كما

  

بمبلغھو ارئة 

ة الموضحة أعال
وفقاً لنموذج الت
اتسية من بينھا 

تم مراقبة. ويف
قيبطاقة ل طرح 

يف األرصدة لد
  لمقابلة. 

لقروض والسلف
المجموعة اإلج 

 أعاله تمثل مخ

للطرف المقابل.

لنقد واألوراق

نات متى أتيحت

لف دينار كويتي
2: 2,228,986

   

  

27  

الئتمانية لألدوا

غير متأخرة أو منخ
  فئة 

  قياسية
  ألف 

دينار كويت
 

12,337
-     
-     

 
 106,070

22 

-     
632 

 ───────

 119,061
 ═══════

متأخرة والتي ل
ي القروض المت
ف دينار كويتي
جموعة للقروض
ينار كويتي). 

لمطلوبات الطا

وقياسية ومقبولة
فر الضمانات و
دة عوامل رئيس
ل إلى التصنيف

من خالل ألفراد
يستند تصنين. 

جي لألطراف ال

لله المجموعة 
اتخذتوقد . 1

المبالغ المبينة
   في القيم.

اطر االئتمان لل

صول عليھا ال

 لتفعيل الضمانا

الف 1,310,710
2015( كويتي 

ركاته التابعة

طر والجدارة اال

غ
  فئة 
  عالية
  ألف 

  دينار كويتي
 

405,038 
 204,246 

179,713 
 

2,192,740
487,687 

247,398 
33,302 

─────────

3,750,124
═════════

المت القروض 
ر كويتي) وھي

الف 38,479 ھا
ھا من قبل المجم

الف د 25,482

مان المتعلق بال

فئات عالية و ى
رة وقبول وتواف
في اعتباره عد
ا ينبغي للوصول

لألطر القروض 
بطاقات االئتمان
تصنيف الخارج

ي تحتفظ بهالذ 
11من االيضاح 

ة العادلة، فإن 
نتيجة التغيرات

  ىر
د إلى تقييم مخا

 التي يتم الحص

راءات قانونية

0: 2015( ويتي
ألف دينار 2,0

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

  ة)

   (تتمة)
للتعرض للمخاط

   
ة دولة الكويت

  المركزي

   وبنوك 

حة للبيع 

، سجلت2016 
الف دينار 56,7

قيمتھ وم فبلغت
نات المحتفظ بھ

2: 2015سمبر 

 لمخاطر االئتم
  ر كويتي).

إلىض للعمالء 
المخاطر المقدر

يأخذ ف قترضين
والمرجحة كما 
مخاطتصنيف ل 

جة القروض و
حة للبيع إلى الت

عادلة للضمان
) ضمنفرديكل 

  ـك. 

 المالية بالقيمة
ج في المستقبل ن

 االئتمانية األخر
ان الالزم يستند

  التقييم.  شرات

سية للضمانات
  

اتخاذ إجر ة ھي

ألف دينار كو 1
082,734 قيمته

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي
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 المخاطر (تتمة

مخاطر االئتمان
الحد األقصى ل 

2  

دة لدى البنوك 
ت خزانة حكومة
ت بنك الكويت ا

  ض وسلف
وض لشركات
  وض لعمالء 

ق دين مالية متاح
  )12اح 

  ودات أخرى

  موع 

ديسمبر 31ي 
739: 2015ر 
يو 90الى  45ن 

 العادلة للضمان
ديس 31كويتي (

التعرض جمل
ألف دينار 930

 تصنيف القروض
ا ومواصفاتة 
المقمخاطر  ف

وغيرھامانات 
م البنك بتحديد

نظام آلي لمعالج
المتاحوات الدين 

القيمة العرض 
بشكضت قيمتھا 

متى لـزم ذلـ ان

سجيل األدوات
طر التي قد تنتج

ان والتعزيزات
لغ ونوع الضما

ومؤشر الضمان 

 األنواع الرئيس
مانات المقابلة.

ياسة المجموعة
  لقانون.

 1,275,350لغ
ق تبلغ ل بضمان

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

إدارة  5
  
م  أ)

مجمل

2015

  

  
  

أرصد
سندات
سندات
قروض

قرو - 
قرو - 

أوراق
(إيضا
موجو

 

المجم
  

  

كما في
ديسمبر
ما بين
القيمة
دينار ك

 
مجإن 

0,627
  

يستند
المقابلة
تصنيف
والضم
وقد قام
ايضا ن
في أدو

  

تم عر
انخفض
الضما

  

عند تس
للمخاط

  
الضما
إن مبلغ
أنواع

  

تشمل
الضمو
  

إن سيا
طبقًا لل

  

إن مبلغ
مكفول

ا

5



 

دات وعمليات
  لة. 

وات مالية. كما 
ألدوات المالية 
 في قسم إدارة

التعاقدية غير 

  جموع
  ف

  ر كويتي

749,9 
2,942,7 

44,7 
─────── 

3,737,4 
═══════ 

1,137,1 
═══════ 

393,2  
═══════ 

1,210,2 
2,527,1 

54,7 
─────── 

3,792,1 
═══════ 

930,6 
═══════ 

246,5  
═══════ 

ت والمطلوبات
رات في أسھم 
ي شركة زميلة 
وبات االخرى

رض الحق في 
ع العمالء قبل 

يل نمو الموجود
السوقية المعقول

مات تتعلق بأدو
ته العادلة. إن األ
 قد تم شرحھا

زامات السداد 
  د تمت فوراً.

   
المج  حدة 

ألف
دينار  ويتي

 
 

12 956
69 736

739
──── ───

82 431
════ ═══

51 145
════ ═══

262
════ ═══

 

 
2 270

74 194
720

──── ───

77 184
════ ═══

32 627
════ ═══

1 566
════ ═══

قاق الموجودات
ستثناء االستثمار
 واالستثمار في

والمطلو الطلب 

كون لدى المقتر
ري سداد ودائع

ت الودائع وتموي
ويل بالمعدالت 

للوفاء بالتزامل 
 قريب من قيمت

ھذه المخاطر 

ستناداً إلى التز
ن اإلشعارات قد

أكثر من
واحسنة 
  ألف

دينار كوي  
 
 

28,186
1 95,997

-    
─ ──────

1 24,183
═ ══════

14,334
═ ══════

-    
═ ══════

 

 
25,538

1 47,922
-     

─ ──────

1 73,460
═ ══════

26,138
═ ══════

13,883
═ ══════

د تواريخ استحق
ق التعاقدي باس
م المتاحة للبيع

العمالء تحت 

اه حيث ربما يك
ون من الضرور

حقة ومسحوبات
محدود إلى التمو

ي توفير األموال
ي بسرعة بسعر

وقياس إلدارة 

لمجموعة اس ا
عامل كما لو أن

  من شھر 
  إلى سنة

  ألف
دينار كويتي

 
 

334,328 
1,428,967

44,739 
─────────

1,808,034
═════════

488,040 
═════════

246,988 
═════════

 

 
793,392 

1,091,713
54,720 

─────────

1,939,825
═════════

480,069 
═════════

168,555 
═════════

موعة. تم تحديد
تاريخ االستحقاق
رات في األسھم

ودائعورى ألخ
.  

ق الموضحة أدنا
بكر وربما يكو

   

  

28  

لتزامات المستح
وصول غير الم

وعة صعوبة في
 بيع أصل مالي
ت واإلجراءات

على ت المالية
شعارات فإنھا تع

  أقل من 
  شھر
  ألف

  دينار كويتي
 
 

287,442 
817,772 

-    
───────── 

1,105,214 
═════════ 

134,771 
═════════ 

146,274 
═════════ 

 

 
391,340 
687,559 

-    
───────── 

1,078,899 
═════════ 

124,420 
═════════ 

64,128 
═════════ 

مطلوبات المجم
ز المالي حتى ت
سائر واالستثمار
والموجودات األ

.التسييلبأعمال 

ريخ االستحقاق
مات السداد المب

ركاته التابعة

ى استيعاب االل
ية من خالل الو

ن تواجه المجمو
عدم القدرة على
داف والسياسات

حقاق المطلوبات
التي تخضع إلش

أ
ش
أ
د

  ة األخرى

  ة األخرى

ق موجودات وم
خ بيان المركز
ألرباح أو الخس
غير الملموسة و

الخاص بإلدارة 

 الفعلية عن توار
سداد غرامعدم 

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

(  

  ة 
على المستمرةة 

تزامات التعاقدي

ھي المخاطر بأن
ولة أيضاً من ع
لمخاطر واألھد

   السنوي.

استح قائمةلي 
لدفعات السداد ا

مؤسسات المالية

   طارئة 

   تم تسويتھا 

مؤسسات المالية

   طارئة 

   تم تسويتھا 

 قائمة استحقاق
في تاريخمتبقية 

دلة من خالل األ
والموجودات غ
اداً إلى تقدير اإل

ريخ االستحقاق
 مع سداد أو ع

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي
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المخاطر (تتمة

مخاطر السيولة
سيولة ھي القدر
يل والوفاء بااللت

خاطر السيولة ھ
ج مخاطر السيو
تتعرض لھذه ال
طر من التقرير

ص الجدول التالي
صومة. بالنسبة ل

 وبات المالية
2 

والمحق للبنوك 
   العمالء

  بات أخرى 

ات ومطلوبات

المشتقات التي 

2 
والمحق للبنوك 
   العمالء

  بات أخرى

ات ومطلوبات

المشتقات التي 

ص الجدول أدناه
ساس الفترة الم
نفة بالقيمة العاد
و ني والمعدات
استنا م تحديدھا

أن تختلف توار
التزاماته مقدماً

  د استحقاقھا.

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
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إدارة ا  5
  

م  ب)
إن الس
التشغيل

  

إن مخ
تنتجقد 

التي تت
المخاط

  

يلخص
المخص

 

 

 

 

المطلو
2016
المستح
ودائع
مطلوبا

 

 

 

التزاما
  

مجمل
  
  

2015
المستح
ودائع
مطلوبا

 

 

  

التزاما
  

مجمل
 
 

يلخص
على أ
المصن
والمبان
تمالتي 

  
يمكن أ
سداد ا
مواعيد

  

ا

5



  

3 

─ 

4  
═ 

2 

─ 

3 
═ 

  

3 

─ 

4  
═ 

1 
2 

─ 

3 
═ 

 

  المجموع 
  ألف

دينار كويتي
 

494,678 
223,142 
173,715 

3,029,384
237,905 

18,263 
46,695 
17,698 
43,333 

 ─────────

4,284,813
 ═════════

 
734,771 

2,899,908
94,331 

 ─────────

3,729,010
 ═════════

  المجموع 
  ألف

دينار كويتي
 

432,173 
204,246 
179,713 

3,047,143
343,809 

16,572 
53,125 
41,217 
41,066 

 ─────────

4,359,064
 ═════════

 
1,199,192
2,496,278

107,135 
 ─────────

3,802,605
 ═════════

  أكثر من
 سنواتخمس 
  ألف

  دينار كويتي
 

    - 
6,000 

    - 
466,539 

34,973 
    - 

46,695 
17,698 

    - 
─────────

571,905 
═════════

 
    - 
    - 
    - 

─────────

    - 
═════════

  منأكثر 
 خمس سنوات

  ألف
  دينار كويتي

 
-    

3,000 
-    

411,070 
44,975 

-    
53,125 
41,217 

-     
─────────

553,387 
═════════

 

1,666 
-    
-    

─────────

1,666 
═════════

  سنة إلى
  خمس سنوات

  ألف
  دينار كويتي

 
    - 

90,961 
    - 

831,368 
45,004 
18,263 

    - 
    - 

1,144 
───────── 

986,740 
═════════ 

 
120,983 
684,355 

5,453 
───────── 

810,791 
═════════ 

  سنة إلى
  خمس سنوات

  ألف
  دينار كويتي

 
2,028 

27,618 
-    

815,933 
89,623 
16,572 

-     
-     

4,509 
───────── 

956,283 
═════════ 

 

22,926 
734,760 

15,659 
───────── 

773,345 
═════════ 

  

  ن شھر 
  ى سنة

س
خ

أ  ف
د  ينار كويتي

95,74 
117,48 
104,00 

1,309,04 
152,23 

  - 
  - 
  - 

42,18 
──────── 

1,820,68 
════════ 

327,11 
1,401,74 

88,87 
──────── 

1,817,73 
════════ 

  

  ن شھر 
  ى سنة

أ  ف
  ينار كويتي

37,83 
165,40 
156,00 

1,354,46 
204,21 

-  
-  
-  

36,55 
──────── 

1,954,46 
════════ 

 
784,70 

1,075,91 
91,47 

──────── 

1,952,08 
════════ 

   

  

29  

كانت كما يلي:

  من 
  ر

من
إلى

ألف  
دين  ر كويتي

 
398,9  40

8,6 85
69,7 00

422,4 41
5,6 32

-   
-   
-   
- 89

─────── ──

905,4 87
═══════ ══

 
286,6 13
813,8 43

- 78
─────── ──

1,100,4 34
═══════ ══

كانت كما يلي:

  
  شھر

من
إلى

ألف  
دين  ر كويتي

 
392,3 5

8,2 4
23,7 0

465,6 2
5,0 0

   
   
   
 7

─────── ──

894,9 8
═══════ ══

389,8 1
685,6 0

 6
─────── ──

1,075,5 7
═══════ ══

ركاته التابعة

ك 2016يسمبر 

أقل م
شھر
ألف
دينار

 
938

 696
715
436
696
    -
    -
    -
    -

 

───

481
 

═══

 
675  ألخرى

810
    -

 

───

485
 

═══

ك 2015يسمبر 

أقل
من ش
ألف
دينار

 
310

  224
713
678
001
-   
-   
-   
-   

 ───

926
 ═══

 
899  األخرى

608
-   

 ───

507
 ═══

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

(  

  ة (تتمة)
دي 31ت كما في 

  

  

  

  وك
 ة دولة الكويت

  لمركزي

  ق مالية    
  ميلة     

  سة 

سسات المالية ا

دي 31في كما ت 

  
  
  

  نوك
ة دولة الكويت

  لمركزي

  ق مالية    
  ميلة

  سة

 

ؤسسات المالية 

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي
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المخاطر (تتمة

مخاطر السيولة
مة االستحقاقات

  ودات 
رصدة لدى البنو
ت خزانة حكومة
ال ت بنك الكويت

  ض وسلف 
رات في أوراق
ر في شركة زم

  ومعدات 
دات غير ملموس

  دات أخرى 

  ي الموجودات

  وبات
والمؤس ق للبنوك
  العمالء

  ات أخرى 

  ي المطلوبات

مة االستحقاقات

  ودات 
رصدة لدى البنو
ت خزانة حكومة

الكويت الت بنك 
  ض وسلف 

ارات في أوراق
ار في شركة زم

   ومعدات 
دات غير ملموس

  دات أخرى 

 ي الموجودات

  وبات
والمؤق للبنوك 
   العمالء

  بات أخرى 

  ي المطلوبات

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

إدارة ا  5
  

م  ب)
إن قائم

  

الموجو
نقد وأر
سندات
سندات
قروض
استثمار
استثمار
مباني و
موجود
موجود

إجمالي

المطلو
مستحق
ودائع ا
مطلوبا

إجمالي

  

إن قائم
 

الموجو
نقد وأر
سندات
سندات
قروض
استثما
استثما
مباني
موجود
موجود

إجمالي

المطلو
مستحق
ودائع
مطلوب

إجمالي

  

ا

5



 

و القيمة العادلة
أنه يتم مراقبة 

إن .المقررةود 
 بيانھا في قسم 

 أسعار الفائدة
محتفظ بھا في 

حقوق الملكيةل
طة بھا كما في 
قاق األصل أو

  خرى ثابتة.

  ق
  كية

 

1 
1 
 

جنبية. وقد قام
 ويتم استخدام 
لمعرضة لھذه
طر من التقرير

البنك (ألجنبية 
البنك  من قبل 

لى بيان الدخل
 –لي الكويتي 

ب التغيرات في 

 كويتي)
20 

 
 

 

 األسھم وقيمة
ألدوات المالية

دارة المخاطر 

ية المستقبلية أو
. كما أص عليھا

في نطاق الحدو
 المخاطر قد تم

ات المقدرة في
الت المتغيرة الم

ل بالنسبةالفائدة 
تغطية مرتبطت 

ة حسب استحقا

 المتغيرات األخ

  ي)
2015  

حقوق
الملكي

107
124
58

ر العمالت األج
 أساس يومي
وات المالية ال
م إدارة المخاط

في العمليات األ
 والمحتفظ بھا

ودات النقدية إلى
 في البنك األھل

 األجنبية بسبب

تأثير (ألف دينار ك
2015

 
20
15

2 
34

ويات مؤشرات
إن األ.  خاصة

بيانھا في قسم إ

ى التدفقات النقدي
المنصوصوات 

 على المراكز ف
ھذه وقياسرة 

ي تأثير التغيرا
الية ذات المعدال
سية تغير سعر ا

عملياتأثير أية 
ةتحليل الحساسي

االحتفاظ بكافة

(ألف دينار كويتي

  صافي 
  الربح  

 

1,836 
221 
15 

يرات في أسعار
 المراكز على

. إن األدمقررة
مم بيانھا في قس

صافي استثماره ف
ريكيالر األم

ويل ھذه الموجو
صافي االستثمار

صرف العمالت
  خرى ثابتة:

الت
2016 

 
141 
17 

7 
55 

يرات في مستو
ظ به في دفاتر
لمخاطر قد تم ب

الت الفائدة على
الفائدة للسنو ر

لضمان الحفاظ
 وإجراءات إدار

ع للمجموعة ھي
والمطلوبات الما

احتساب حساس 
 بما في ذلك تأ
ر الفائدة. يتم ت

عار الفائدة مع ا

التأثير 
201  

  حقوق
  الملكية

 

87 
20 
23 

مالية نتيجة التغي
ة. ويتم مراقبة

المقاق الحدود 
 المخاطر قد تم

 المصري لصا
ت النقدية بالدوال
 من إعادة تحو
 الجزء من صا

% في أسعار ص
 المتغيرات األخ

سھم نتيجة التغي
المحتفظالبنك ر 
ھذه ال وقياسرة 

   

  

30  

غيرات في معدال
أسعار فجواتى 

جيات التغطية ل
داف وسياسات

ن الدخل المجمع
ى الموجودات و
ت التغطية. يتم

،ةالثابت ر الفائدة
مقدرة في أسعار

 أساسية في أسع

016
  في 
  بح  

 

1,8 
1 
 

مة األدوات الم
حسب كل عملة
مراكز في نطا

ھذه وقياسرة 

مرتبطة بالجنيه
ض الموجودات
لخسائر الناتجة
جة من تحويل

%5غير بنسبة 
االحتفاظ بكافة

قيمة العادلة لألس
استثمارھم من 

وإجراءات إدار

ركاته التابعة

ال أن تؤثر التغ
ضع حدود على

ستراتيجتخدام اس
خاطر وكذلك أھد

   

لفائدة على بيان
حدة استناداً إلى
على تأثير أدوات

أسعاربيع ذات 
ت التغيرات الم

نقطة 25معدل 

صاف
الربح

899
190
76

مخاطر تقلب قيم
كز العمالت ح
حافظة على الم
وإجراءات إدار

  ت األجنبية
ر العمالت الم

عن طريق بعض 
ل األرباح أو ال
و الخسائر الناتج

لسنة، نتيجة التغ
ت النقدية، مع 

 
 

 
 
 
 
 

طر انخفاض الق
ر أسعار األسھ
اف وسياسات و

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

(  

 

  سعار الفائدة
لفائدة من احتما
س اإلدارة بوض
يومي وكذلك اس
رضة لھذه المخا
تقرير السنوي.

سعر الفي غير 
 الفائدة لسنة واح
 وبما يشتمل عل
رات المتاحة للب

تأثيراتل بالنسبة

ي تأثير التغير بم

  ت األجنبية 
 األجنبية ھي م

مراكلضع حدود 
ة لضمان المح
اف وسياسات و

مار في العمليات
جزء من مخاطر

صر ش.م.م.)
صر. يتم تحويل
صة األرباح أو

ال ربح صافي 
دات والمطلوبات

  ر األسھم
ألسھم ھي مخاط

. تنتج مخاطرية
طر وكذلك أھد
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المخاطر (تتمة

 مخاطر السوق

مخاطر أس  
مخاطر أسعار ال
مالية. قام مجلس
كز على أساس ي
ت المالية المعر
المخاطر من الت

تغالحساسية إلى 
صافي إيرادات

،2016يسمبر 
 تقييم االستثمار

ب 2016يسمبر 
  لة.

ح الجدول التالي

  الكويتي ر
  الر األمريكي
  ه المصري

مخاطر العمالت  
خاطر العمالت

س اإلدارة بوضع
تيجيات التغطية
طر وكذلك أھدا

  ي.

 صافي االستثما
لبنك بتغطية ج

مص –ي الكويتي 
مص –ي الكويتي 

ل المجمع لمقاص
.  

لي التأثير على
 العادلة للموجو

 ة
  األمريكيالر 

  ه المصري
  و 
  ى  

مخاطر أسعار  
خاطر أسعار األ

الفردي األسھم 
ضة لھذه المخاط

 تقرير السنوي.

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

إدارة ا  5
  

م  ج)
  

 1-ج
تنشأ م
ألداة م
كالمرا

األدوات
إدارة ا

  

إن الح
على ص

دي 31
بإعادة

دي 31
المبادلة

  

يوضح
  

  
  

  
  

الدينار
الدوال
الجنيه

  

2-ج 
إن مخ
مجلس
استرات
المخاط
السنوي

  

تغطية
يقوم ال
األھلي
األھلي
الشامل
مصر.

  

يما يلف
القيمة

  
 
 

العملة
الدوال
الجنيه
اليورو
أخرى

  

3-ج 
إن مخ
أسعار

المعرض
من التق

  

ا

5



  

 

مة العادلة من
ضت لالنخفاض

ديسمبر،  31ي 

  حقوق
  لملكية

 

516 
894 

ف المقابلة على 
 أسعار الفائدة. 
ائدة لھا فترات
ألدوات المالية

ة المخاطر من 

ش أو األحداث
خاصة بالسمعة 
جميع المخاطر
ة أن تدير ھذه

تفويضمة وال
الية المعرضة 
 المخاطر من 

 1996نوفمبر 
ق بالممارسات 

مال المفروضة
ھا المساھمون. 

أس المال لدى 
 على األعمال

  جموعة. 

ن بنك الكويت

مدرجة بالقيمال 
ع والتي تعرض
ة للبيع) كما في

  ي)ر كويت
2015  

  افي 
  بح  

ح
ال

 

65 6
44 4

الئھا واألطراف
ة عند انخفاض
ية التي تحمل فا

إن األت مقدماً. 
ة في قسم إدارة

شري أو الغش
 إلى أضرار خ
 تتوقع تجنب ج
تطيع المجموعة
ل على األنظم
إن األدوات الما
 في قسم إدارة

ن 14ؤرخة في 
فيما يتعلق 200

طلبات رأس الما
مة يحصل عليھا

مراقبة كفاية رأ
صة باإلشراف

شراف على المج

II الصادرة عن
 أدناه: 

ستثماراتاالى 
متاحة للبيعالھم 

متاحةالسھم األي 
  خرى ثابتة: 

التأثير (ألف دينار

  ق
  ية

صاف
الرب

 

 51

 43

سبب قدوم عمال
لمعدالت الثابتة
مطلوبات المالية
نسبة للمدفوعات
 المخاطر مبينة

سبب الخطأ البش
غيلية أن تؤدي
 للمجموعة أن
ر المحتملة، تست
جراءات للدخول
دقيق الداخلي. إ
ر قد تم بيانھا

 المركزي المؤ
03ديسمبر  13 

لمجموعة بمتط
تحقيق أعلى قيم

األعمال. وتتم م
جنة بازل الخاص
مركزي في اإلش

Iت لجنة بازل 
كما ھو مبين أ 2

ار األسھم على
سھاألارات في 

الستثمارات في
 المتغيرات األخ

ا
2016  

  
   

حقوق
الملكية

 

179
960

خسارة مالية بس
والسلف ذات ال
كما أن معظم الم
ر جوھرية بالن

ھذه وقياسرة 

األنظمة أو بس
للمخاطر التشغي
مالية. ال يمكن
ستجابة للمخاطر
عالة ووضع إج
لك استخدام التد

ھذه المخاطر س

ت بنك الكويت
ت المؤرخة في

كد من التزام ال
دعم أعمالھا وت

 المتضمنة في 
عة من قبل لج
 بنك الكويت الم

ل طبقا لتعليمات
2014يونيو  2

   

  

31  

ة لمخاطر أسعا
ي قيمة االستثما
القيمة العادلة لال
االحتفاظ بكافة

صافي 
الربح 

 197  جي
‐     

بد المجموعة خ
 مثل القروض و
 فائدة متغيرة ك
تعرض لمخاطر
 وإجراءات إدار

جة من تعطل ا
 بعملھا يمكن ل

رة المى الخسا
 المتابعة واالس
ت بصورة فع
لتقييم بما في ذل

وقياست إدارة 

ة طبقاً لتعليمات
خلية والتعليمات

 . وك

س المال في التأ
بھدف د وقوية ة

غطية المخاطر
نسب الموضوع
) والتي يطبقھا

كفاية رأس المال
24بتاريخ  201

ركاته التابعة

(  
لمجمع (كنتيجة
ض اإلضافي في
يجة التغير في ا
ت األسھم، مع 

س التعاون الخليج

مخاطر أن تتكب
لتاريخ المتوقع

تحمل مجموعة
لمجموعة ال تت
داف وسياسات

الخسارة الناتج
رقابة في القيام

عية أو تؤدي إلى
قابة ومن خالل

 فصل الواجبات
ن وإجراءات ال
سات وإجراءات

مخاطر التشغيلية
مة الرقابة الداخ
شغيلية لدى البنو

 من إدارة رأس
ت رأسمال جيدة

س المال لديھا لتغ
نھا القواعد والن
ية)سويات الدول

عة ومعدالت ك
336/4ر ب أ/

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

(  

  (تتمة)

األسھم (تتمة)ر 
ى بيان الدخل ال

االنخفاضسائر و
وق الملكية (نتي

% في مؤشرات5

لية بدول مجلس
  اق المالية

  عات مقدماً 
ت مقدماً ھي م
د قبل أو بعد ال

الم المالية لدى ت
نة وعليه فإن ال
طر وكذلك أھد

  
 ھي مخاطر ا
شل ضوابط الر
نونية أو تشريع
خالل إطار الرق
دوات الرقابة

عي بين العاملين
ك أھداف وسياس

اطر بإدارة المخ
ت العامة ألنظم

المخاطر التش عة

سية للمجموعة
جموعة بمعدالت

شاط قاعدة رأس
 عدة تدابير منھ
معدالت بنك التس

لرقابي للمجمو
ر ،/ر ب2تعميم 
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المخاطر (تتمة

مخاطر السوق (

مخاطر أسعار  
لي التأثير على
 األرباح والخس
يمة) وعلى حقو

5 التغير بنسبة 

ق األوراق المال
ق أخرى لألورا

مخاطر المدفوع 
خاطر المدفوعات
 أو طلب السداد

موجوداتالظم 
اق أقل من سنة
ضة لھذه المخاط

  ر السنوي.

مخاطر التشغيل
خاطر التشغيل
جية. عندما تفش
ن لذلك أثار قان
يلية ولكن من خ
طر. تتضمن أد
طابقة ونشر الوع
لمخاطر وكذلك

  ر السنوي. 

المخاقسم إدارة 
تعلق باإلرشادات

ومتابعة إلدارة 

   رأس المال

 األھداف الرئيس
يًا واحتفاظ المج

ب المجموعة بنش
وعة باستخدام
رفية (قواعد وم

ب رأس المال ا
لتزي بواسطة ا

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

إدارة ا  5
  

م  ج)
  

3-ج 
فيما يل
خالل
في القي
بسبب

  

  

  

  
  

أسواق
أسواق

  

 4-ج
إن مخ
السداد
إن معظ
استحقا
المعرض
التقرير

  

م  د)
إن مخ
الخارج
ويكون
التشغيل
المخاط
والمطا
لھذه ال
التقرير

  

يقوم ق
فيما يت
السليمة

  
إدارة ر  6

  

تتمثل
خارجيً

  

تراقب
المجمو
المصر

  

يحتسب
المركز

ا

5

6



 

201 
 ف

 ينار كويتي

3,169,48 
412,03 

507,99 
507,99 

- 

38,23 
──────── 

546,22 
════════ 

16.03% 
16.03% 
17.23% 

كما ھو مبين  2

2015 
 ف

 ينار كويتي
 

507,99 
───────── 

5,031,543 
═════════ 

10.10% 

ارة المخاطر" 

ويت المركزي 
بات المالية من 

ن القيمة العادلة 

 

 ويتي

15
ألف
دينا

 

3,18 87

42 34
 
 

52 91

52 91

 
3 30

──── ──

56 21
════ ══

 
16 %

16 %

17 %

2014 أكتوبر 

 

 ويتي

15
ألف
دين

52 1
──── ─

5,07 3
════ ═

10 %

ضمن قسم "إدا

سندات بنك الكو
وتتكون المطلوب

تم االفصاح عن
  . على التوالي

2016
 ألف

دينار كوي
 

83,705
29,801

 
 

23,976
23,976

- 
 

38,473
──────

62,449
══════

 
6.46%
6.46%
7.67%

21لمؤرخ في 

 2016
 ألف

دينار كوي
  

23,976
──────

71,614
══════

0.33%

مذكورة أعاله ض

 دولة الكويت وس
. ووالمشتقات ى

  ألخرى. 

. وقد تالمشتقات
ع 24و 12ضاح 

ال 342/2014/

ا للتعميمات الم

 

 خزانة حكومة
وجودات األخرى
ض المطلوبات األ

وا  اوراق مالية
ضمن االيض ت

   

  

32  

س/ /ب2م رقم 

أس المال طبقًا

طلوبات المالية.

لبنوك وسندات
وبعض المو لية

ع العمالء وبعض

في اتالستثمار
ق مالية والمشتقات

ركاته التابعة

 

   1الشريحة 
1  

تعميملعة طبقًا ل

متعلقة بكفاية رأ

ت المالية والمط

األرصدة لدى ا
المالاألوراق ي 

 األخرى وودائع

  ة كما يلي:

مة العاملة من اال
رات في أوراق

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

  مة)

  مخاطر 
  ب 

 
  1حة 

 1ن الشريحة 
1  

 2حة 

مال العادي من ا
الشريحة  - مال

 رأس المال 

المالي للمجموع 

  1حة 

 خاطر

ت اإلضافية المت

   

ة من الموجودات

مالية من النقد و
االستثمارات في
ؤسسات المالية

 لألدوات المالية

  بالقيمة العادلة
جة بالقيمة المدر

لالستثمار التقييم 
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(تتم رأس المال

ض المرجح بالم
 المال المطلوب

  : المال المتاح
الشريح -  المال

 المال العادي من
1 حة  اإلضافية

الشريح -  المال

 ي رأس المال

 كفاية رأس الما
 كفاية رأس الما
ي معدل كفاية ر

الرفعب معدل 
 

الشريح -  المال

ي التعرض للمخ

 المالي الرفع 

راج اإلفصاحات
  ير السنوي.

 القيمة العادلة

  ت المالية
 األدوات المالية

 الموجودات الم
وض والسلف و
حق للبنوك والمؤ

ف القيمة العادلة

 مالية مدرجة بال
 االدوات المالية
ضافة إلى أساليب

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
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إدارة ر  6

 
 

التعرض
رأس

  

رأس
رأس

ال رأس
الشريح

  

رأس
  

إجمالي
 

 

معدل
معدل
إجمالي

  

يحتسب
 أدناه:

رأس
 

إجمالي
 

معدل
  

تم إدر
بالتقرير

  
قياس  7

  

األدوات
تتكون

  

تتكون
والقرو
المستح

  

تصنف
  

أدوات
تتألف
باإلضا

  

ا

6

7



 

 

 

ي االعتبار أن 
اسعار  ى حركة
بناء  3مستوى 

تمان لألطراف 

لمعدات) والتي 
صنيفھا ضمن 

 17,285ليبلغ 

جموعة وأفراد
 ملموس عليھا 
افقة عليھا من 

منوحة لھم من

   
2015  
  ألف

  دينار كويتي

70,872 
21,591 
2,709 

20 
20,655 

   
  

2015  
  ألف

  دينار كويتي

393 
1,026 

57 
1 
 

 
306 

أخذا فيالدفترية 
باشرة بناء على
المالية ضمن الم
س مخاطر االئت

المباني وال ضمن
ملحوظة وتم تص

ل 2016ديسمبر 

ارة العليا للمج
ممارسة تأثير 

امالت تتم المو

الت ائتمانية مم

المبـلغ 
2016  5
أل  ألف

د  دينار كويتي

46,581 2
30,196 
2,612 9

19 0
21,551 5

 المبـلغ
  

2016  
  ألف

  دينار كويتي

363 
583 

77 
1 
 

 
245 

عن قيمتھا ادية 
عادة تسعيرھا مب
ة لھذه االدوات ا
خالت التي تعكس

ضحر (المصنفة 
السوق غير الم

د 31كما في  ية

 اإلدارة واإلد
يستطيعونلتي 

شروط ھذه المعا

جموعة وتسھيال
  ي:

    ذات عالقة 
2015  6

أل  
د  

6 1
25 6

1 2

1 9
6 1

    ات عالقة 
  

2015  

-    
5 

1 
-    

 

 
1 

مادلف بصورة 
تم إعيألجل او 

ف القيمة العادلة
صم ھو أھم المدخ

حملك  االرض 
 على بيانات ا

ي القيمة الدفتري

أعضاء مجلس
الأو  ئيسيين لھا

ل السنة. إن ش

ودائع لدى المج 
معة ھي كما يلي

ذ  عدد األطراف
2016  5

  
  

2 6
16 

1 

1 
3 6

  ضمانات.

عدد األطراف ذات
  

2016  

-    
6 

1 
-    

 

 
1 

   

  

33  

المطفأة ال تختلف
تحقاق قصيرة ا
ح. وقد تم تصنيف
أن معدل الخص

ألدوات المالية،
 الجوھرية بناء

صافي كانتكلفة، 
  نار كويتي).

عالقة (أ ذات 
ن المالكين الرئ
 للمجموعة خال

المذكورةعالقة 
ت المالية المجم

 
20  6

 
 
- 

- 
- 

ولة بالكامل بض

  
  

2015  6

16 
17 

-    
1 
 

 
1 

ركاته التابعة

  
مدرجة بالتكلفة 
ذات فترات است
راض االفصاح
ذا في االعتبار أ

ادلة، بخالف األ
دخالت التقييم

  مة العادلة. 

تخدام نموذج التك
ألف دين 18,09

ض األطراف
يمثلونكات التي 

ن كانوا عمالء

ألطراف ذات ع
جة ضمن البيانات

  عدد ال
20  015

  
  

6
 12
 -   

 -   
 -   

مكفو  ت عالقة

  عدد ال
 

2016  5

17 6
23 7

1 
1 
 

 
1 

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

   (تتمة)

(  
بالتكلفة المطفأة 
وات المالية الم
ت والمطلوبات ذ
ستخدم فقط ألغر
المخصومة أخذ

 
لعارجة بالقيمة ا

دلة باستخدام مد
ول الھرمي للقيم

ض ملك حر باست
1 :2015سمبر 

   ذات عالقة

ي تمت مع بعض
والشرك  األولى

جموعة) والذين
   

لمعتاد، لدى األ
دة المدرجألرص

016
  
  

  
5 

13
   -  مالية 

-   
   -   طارئة

إلى أطراف ذا 

 

6

7
3

ل 
1

1   طارئةت 

1

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

 القيمة العادلة

ت المالية (تتمة)
 مالية مدرجة بال
يمة العادلة لألدو
 ھذه الموجودات
 في السوق، وتس
لتدفقات النقدية 

  . ة

 ماليةالت غير 
ن األدوات المدر
س قيمتھا العاد

من الجدو 3وى 

قياس األرضلة 
ديس 31(كويتي 

الت مع أطراف

ت التيالمعامال
من الدرجةتھم 
الزميلة للمج ةك

ارة المجموعة.

سياق االعمال ال
مجموعة. إن األ

 مجلس اإلدارة
   وسلف
  عمالء 

في اوراق م ات
مدارة من قبل 

  عة 
طت ومطلوبات 

روض والسلف

  رة العليا 
  ض وسلف
  ع العمالء 

ظة مدارة من قبل
  موعة 

مات ومطلوبات

  كة الزميلة 
  ع العمالء 

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

قياس  7
  

األدوات
أدوات
إن القي
أغلب
الفائدة
على ال
المقابلة

  

دواتاأل
تتضمن
تم قياس
المستو

  

في حال
دينار ك

  

معامال  8
  

تمثل ا
عائالتھ
والشر
قبل إدا

  

في الس
قبل الم

  

  
  
  
  

أعضاء
قروض
ودائع الع
ااستثمار
محفظة م
المجموع
التزامات

  

إن القر
  

  
  

  
  
  

االدار
قروض
ودائع
محفظ
المجم
التزام

  

الشرك
ودائع

  

ا

7

8



 

 

 788كويتي) و

2015  
  ألف

  دينار كويتي
 

2,370 
173 

───────── 

2,543 
═════════ 

2015  
  ألف

  دينار كويتي
  

51,880 
156,294 
223,999 

───────── 

432,173 
═════════ 

ت واالمارات

أو لحسابهلية 
 ى االستحقاق.

 لمجموع 
  لف

 دينار كويتي
 

2,493,580 
535,804 

───────── 

3,029,384 
═════════ 

 

2,537,795 
509,348 

───────── 

3,047,143 
═════════ 

الف دينار ك ,2
  ات عالقة. 

2  

   كويتي

5
أل
د

3 0
 

────── ─

3 
══════ ═

2  

   كويتي

5
أل
د

67 0
147 4
280 9

────── ─

494 
══════ ═

الكويت ة في دول

عن وزارة المال
ثابت حتىفائدة ل 

ال  دول العالم 
 

 ر كويتي
الف

د 

56,2 0
 4

─────── ─

4
═

 

63,5 5
 8

─────── ─

3
═

) 2015 :,526
ت مع اطراف ذ

2016
  ألف

ك دينار
 

,348
219
────

,567
════

2016
  ألف

ك دينار
  

7,256
,102
,320
────

4,678
════

وك المركزية

ركزي نيابة ع
ت المالية معدل

محيط 
باقي 

 يتي
 الف

دينار 
 

5 233
    -

──── ────

 
 

 
 

11 588
    -

──── ───

 
 

ف دينار كويتي
تعلق بمعامالتي

  
 

 
 
  
 
 

  
  

  
  
  

  

  
  

ودائع لدى البنو

  ي 

نك الكويت المر
حمل ھذه األدوات

والماسيا 
الھادي

 
  الف 

دينار كويت
 

54,762
    - 

── ──────

 
 

 
 

15,604
    - 

── ──────

 
 

   

  

34  

الف 1,759بلغ 
ي التوالي) على 

  خرى

الوون االرصدة 

لكويت المركزي

وتصدر من بن
تح  المجموعة.

 
 اوروبا 

  الف 
دينار كويتي

 
80,267 

    - 
 ────────

 
 

 
 

65,032 
    - 

 ────────

 
 

ركاته التابعة

  )ةتم

وائد تتضمن مب
ف دينار كويتي)

  يا: 

ي لدى بنوك أخ
  

مركزية تتضمن

 وسندات بنك ا

لتكلفة المطفأة و
رئيسي من قبل

الشرق دول 
الوسط وشمالا

 افريقيا 
  الف

 دينار كويتي 
 

2,302,318 
535,804 

─────────

 
 

 
 

2,293,571 
509,348 

─────────

 
 

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

 ذات عالقة (تتم

مصروفات الفو
الف 358: 201

  رة العليا 
في االدارة العليا

 ى
  ف

 نوك

ي حساب جاري
 بنوك مركزية 

ع لدى بنوك م
  صر. 

ة دولة الكويت

الية مدرجة بال
ھا من السوق الر

 

 

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

الت مع أطراف

رادات الفوائد وم
5ينار كويتي (

ة موظفي االدار
لي مكافأة موظف

ب ومزايا أخرى
التوظيف  ما بعد

رصدة لدى البن

ي الصندوق وفي
دة وودائع لدى
   لدى البنوك

رصدة والودائع
ة المتحدة ومص

ت خزانة حكومة

ذه االدوات الما
ص، ويتم حيازتھ

  ض وسلف 

2 

 ت وبنوك 
    

2 

 ت وبنوك 
    

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

معامال  8
  

إن اير
الف دي

  

مكافأة
فيما يلي

  
 

رواتب
مزايا

  
  
  

  
نقد وأر  9

  
  

نقد في
أرصد
ودائع

  

  
  

  

إن االر
العربية

 
سندات  10

  

إن ھذ
الخاص

  
قروض  11

 

2016
 

شركات
افراد

 

2015
 

شركات
افراد

 

  

ا

8

9

0

1



 

 

، والقيمة صلة

2015  
  لف

  ينار كويتي

74,39 
──────── 

35,7 
──────── 

40,75 
════════ 

2015  
  لف

  ينار كويتي

153,101 
6,369 

375 
(5,850 
58,237 

───────── 

212,232 
═════════ 

176,514 
35,718 

═════════ 

ألف دينار  43

 وتم إدراجتي) 
من المطلوبات

مخاطر  خفيف

2015 
  الف

 دينار كويتي

7,120 
336,689 

-    
───────── 

343,809 
═════════ 

ص محدد ذي ص

2  
 

   كويتي

15
ألف
دين

 

8 91
───── ──

4 18
───── ──

2 58
═════ ══

2  
 

   كويتي

15
ألف
دين

 

212, 1
9

(2, 5

(28, 0)

50, 7
────── ─

231, 2
══════ ═

188, 4

42, 8
══════ ═

2015 :3,993

الف دينار كويتي
ضمر كويتي) 

تخفئة، وعوامل 

201 
  ف 

 ار كويتي
 

 
214,8 

23,0 
─────── 

237,9 
═══════ 

حتساب مخصص

2016
 ألف

ك دينار
 

3,283
─────

42,321
─────

9,460
═════

2016
 ألف

ك دينار
 

,232
- 

,847)
,450)
,255
────

,190
════

,869
,321
════

5ينار كويتي (

ا 442: 2015(
الف دينار ,18

الئتمان وفقا للف

 016
الف 

دينار
 

 -   
 821
 084
 ───

 905
 ═══

مع اح فرديس 

الف دي 21,48

ف دينار كويتي (
)2015 :,384

ئتمان، وجودة ا

   

  

35  

متھا على أساس

 ض والسلف: 

88ص عام بمبلغ 

ألف 558 يبلغ 
دينار كويتي (

ن، وتركز االئت
  

 
 

 

 

ركاته التابعة

يد انخفاض قيم
  ة أدناه: 

لقروضلالئتمان 

  

  ة 

ضمن مخصص

الت غير النقدية
ألف د 17,470

مخاطر االئتمان 
أ. -5ضاح رقم 

  الخسائر

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

  ة)

ف التي تم تحدي
موضحة تفظ به

  سلف

  ائر االئتمان 

  ن المحتفظ به 

صص خسائر اال

)3عة (ايضاح 
  ت 

وبة خالل السنة

سنة أعاله يتض

سنة من التسھيال
0 بمبلغ المتاح

.(  

بإدارةالمتعلقة 
طالع على االيض

  ق مالية 

خالل األرباح أو

 ستحقاق

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

ض وسلف (تتمة

روض والسلف
ة للضمان المحت

القروض والس 

ص محدد لخسا

 العادلة للضمان

لي مطابقة مخص

  يناير 
حيازة شركة تابع

عمالت تحويل 
ي المبالغ المشطو

  ل للسنة 

  ديسمبر  3

  عام  ص
  ص محدد 

مبلغ المحمل للس
  ي). 

بلغ المحمل للس
االمخصص ي 

16ى (إيضاح 

ا لإلفصاحاتة 
يرجى االط ،ن

في اوراق اتار

العادلة من خال مة
 حة للبيع

فظ بھا حتى االس

 ديسمبر 31

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

قروض  11
  

إن القر
العادلة

  

  
 

  

مجمل
  

مخصص
  

القيمة
  

  

فيما يلي

  
 

  

ي 1في 
عند حي
فروق
صافي
المحمل

  

31في 
  

صمخص
مخصص

  

  

إن الم
كويتي

  

إن المب
إجمالي
األخرى

  

بالنسبة
االئتما

  
استثما  12

القيم
متاح 

محتف
 

1في 

  

ا

1

2



 
 

 

── 

 
══ 

 

 رات متاحة للبيع
2015 
  الف

كويتيدينار 

13,409 
 

63,947 
101,304

 

 
10,041 

 
39,662 
42,485 

33,405 
 

 

32,436 
─ ────────

336,689
═ ════════

وع تغير بنسبة 
من الجدول 3

ي اوراق مالية 

2015  
  لف

  ينار كويتي

33,94 
895 
942 
(19 

- 
(2,52 

(62 
───────── 

32,436 
═════════ 

وھرية بالنسبة 
بار أن ارتفاع
ة العادلة لھذه

 

استثمار
2016 

  الف 
 دينار كويتي

 
4,860 

 
20,232 
62,974 

 

 
8,352 

 
33,904 
40,885 

20,511 
 

 

23,103 
─────────

214,821 
═════════

 مادي عند وقو
3و 2 المستوى 

في اتالستثمار

 :  

2  
 

   كويتي

15
ألف
دين

 

32 1
5
2

(6 95)
 - 

(1 27)
(1 20)

────── ─

23 6
══════ ═

ھا مدخالت جو
خذا في االعتبأ 

 ارتفاع القيمة

  بالقيمة العادلة ة
 ح او الخسائر

2015 
  لف

 ينار كويتي
 

1,213 
 

-     
-     

 

 
-     

 
-     
-     

5,907 
 

 

-     
───────── 

7,120 
═════════ 

جمع يعتبر غير
ثمارات ضمن

لقيمة العادلة لال

 موضحة أدناه:

2016
 ألف

ك دينار
 

2,436
-  
-  

6,690)
383

1,976)
1,050)
────

,103
════

ن الحفاظ عليھ
 للقيمة العادلة

لىإؤدي ي قد 

  

مدرجة استثمارات
من خالل االرباح

20 5
  ف 

 ر كويتي
الف
دي

-  3

-  
-  

-  

-  
-  

-  7

-  
─────── ─

-  0
═══════ ═

المج لمساھمين
ة العادلة لالستث

لغرض قياس ال

لجدول الھرمي

قدرة التي يمكن
لجدول الھرمي
عدالت الخصم

   

  

36  

  ة كما يلي:

   
 سية 

016
الف
دينار

 
   
 
   
   

 

 
   
 
   
   

ة 
   

 

 
 

زيعات 
   

───

   
═══

ا ملكيةن حقوق 
مة لقياس القيمة

يم المستخدمة ل

من ال 3مستوى 

ت االرباح المق
من ال 3ستوى 

انخفاض معو 

ركاته التابعة

  

ة بالقيمة العادلة

التقييم أساليب
والمدخالت الرئيس

 

 

  شراء المعلن

  شراء المعلن
  شراء المعلن

 

 
 ات السوق 

  ارجي
  ارجي

اس صافي قيمة
 دات 

 

 
لتدفقات النقدية
ومة/ خصم توز

  

 
 

المجمع او بيان
المستخدم لصلة

التقيي أساليبي 

 مالية ضمن الم

خصم وتوزيعات
ضمن المس ةصنف

باح المقدرة او

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

(تتمة)ق مالية 

مارات المدرجة

 
سعر الش

  
سعر الش
سعر الش

مضاعفا
  

سعر خا
سعر خا
على اسا
الموجود

انموذج 
المخصو
االرباح

 

كز المالي المر
ذات ال مخاطر

  ة. 

ييرات مادية في
  ة. 

ثمار في اوراق

 
  بعة 

  يات 
  دلة 

ة ومعدالت الخ
راق مالية المص
 توزيعات االر

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي
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في اوراق اتار

االستثمديد تقييم 

 : 1وى 
 م

 المالية ق الدين
 ومية 

 ر حكومية 

 : 2وى 
 م

 المالية ق الدين
 ومية 

 ر حكومية 

 يق مدارة 

 :3وى 

 م

أثير على بيان ا
في متغيرات الم
ي للقيمة العادلة

 إجراء أي تغيي
ة بالسنة السابقة

حركة في االستثم

 صيد االفتتاحي 
حيازة شركة تابع

  ريات 
  بعاد 

يل بين المستويا
ر في القيمة العاد

  ض القيمة 

التدفقات النقدية
في اور اتثمار

ت النقدية او
  مارات. 

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

استثما  12
 

تم تحد
  

المستو
األسھم
اوراق

حكو - 
غير - 
 

المستو
األسھم
اوراق

حكو - 
غير - 

صنادي
 

المستو

األسھم
 

 
 

 

إن التأ
% ف5

الھرمي
  

لم يتم
مقارنة

  

إن الح
  

  
 

  

الرص
عند ح
المشتر
االستب
التحوي
التغير

انخفاض
  

  
  

  

اتمثل 
لالستثم
التدفقات
االستثم

ا
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كة قابضة غير 
مات باألقساط 

201  
  ف دينار كويتي

38,38 
56,81 
52,30 

71 
42,18 
11,67 
6,26 

  مجموع 
 ف دينار كويتي

 

41,21 
(72 

(22,79 
─────── 

17,69 
═══════ 

40,68 
(6 
60 

─────── 
41,21 

═══════ 

يص الخدمات
ض القيمة من 

. يستند ستخدام
سوق في مصر 

2) %2015:
عن  الحساسية

غير الملموسة

لعمر االنتاجي 

201  
  ف

  نار كويتي

24,13 
16,93 

─────── 

41,06 
═══════ 

")، وھي شرك
 البضائع والخدم

 15
ألف  ار كويتي
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6 06

14
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1 77
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الرئيسية 
 ار كويتي 

المج
الف

 17
22)

( 97)
─── ──
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═══ ══
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69)
00

─── ──

 17
═══ ══

. يمثل ترخي.م.
ض تحديد انخفاض
القيمة اثناء االس
لسبار ظروف ا
5 ضرائب بنسبة

 بإجراء تحليل
ن الموجودات غ

ت على مدى ال

 

  ويتي

15
ألف
دينا

 

2 30
1 36

─── ──

4 66
═══ ══

("كريدت ون 
على أساس بيع

2016
ألف دينار

 

50,537
59,683
62,907

899 
46,414
14,123
6,428

ت 

  
الودائع ال
الف دينار

  

9,902
(722) 

(5,205)
──────

3,975
══════

 

9,827
(69) 
144 

──────

9,902
══════

ش.م مصر – 
ره سنويا لغرض

ااحتساب طريقة 
 أخذاً في االعتب
لنقدية قبل الض
مجموعة كذلك
ؤشرات على أن

س القسط الثابت

2016 
  ألف

دينار كوي
 

23,397
19,936
──────

43,333
══════

.قابضة ش.م.ك
 إلى العمالء ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ترخيص الخدمات
  المصرفية 

الف دينار كويتي

31,315 
-  

(17,592) 
──────── 

13,723 
════════ 

 

30,859 
-  

456 
──────── 

31,315 
════════ 

ألھلي الكويتي
اختبار، ويتم دد
باستخدام طر صر

نقدية المعتمدة،
التدفقات ا عات

قامت الم .)3%
يل، ال توجد مؤ

على اساسطفاؤه 
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 كريدت ون الق
يالت االئتمانية

ت
ا
ا

)

2  

 

األبنك العة الى 
جي غير المحد

مص - الكويتي 
عات التدفقات الن

توقعد تم خصم 
4) %2015 :

اً إلى ھذا التحلي

ر محدد ويتم إط

 

  

 
  

ركاته التابعة

% في شركة4
لع بتقديم التسھي

   

2016ديسمبر 

2015يسمبر 

موسة للمجموع
االنتاج ي العمر
األھلي ه للبنك

ستخدام إلى توقع
وقدمصر.  –ي 

9.نھائي بنسبة 
استناد. %3بة 

 

ملموس ذي عمر

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

  ميلة 

40ملكية بنسبة 
لكويت وتضطل

  كتھا التابعة. 

:علومات المالية

  ة
  تداولة

  
  داولة

  سة 

 ة 
 ت اجنبية 

د 31في كما ية 

 عة 
 ة 

 ت اجنبية 

دي 31ة كما في 

ودات غير الملم
ذي غير الملموس

ممكن استرداده
لقيمة أثناء االس
 األھلي الكويتي

معدل نمو ن دام
بنسب المدخالت 

  ض في القيمة.

أصاًل غير ملة 

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

ار في شركة زم

حصة مبالبنك  ظ
مؤسسة في ال ة
من خالل شركة 

لي ملخص للمع

جودات المتداولة
جودات غير المت
وبات المتداولة
وبات غير المتد

  ق الملكية
  دات 

  ي الربح

دات غير ملموس

 2016يناير  
اء المحمل للسنة
 تحويل عمالت

ي القيمة الدفتري

حيازة شركة تابع
اء المحمل للسنة
 تحويل عمالت

القيمة الدفتريةي 

صيص الموجو
غي األصلرفية 

 تقدير المبلغ الم
ت المجموعة لل
ع السوق للبنك

) مع استخد1%
ق تنويع عوامل

رضت لالنخفاض

لودائع الرئيسية
  سنة.  12و 

  دات أخرى

  مستحقة
  ى

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

استثما  13
 

يحتفظ
مسعرة
اآلجلة

  

فيما يلي
  
  
  

الموج
الموج
المطلو
المطلو
حقوق
اإليرا
صافي

  
موجود  14

 
 

 

1في 
االطفا
تعديل

 

صافي
 

 

عند ح
االطفا
تعديل

 

صافي
  

  

تم تخص
المصر
خالل

حسابات
ووضع
8.32
طريق
قد تعر

  

ا تمثل
له وھو

  
موجود  15

  
  

مفائدة 
أخرى

  

  
  

  

ا

3

4

5



 

  

  كويتي
 

14 
17 
19 
18 
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──── 

107 
════ 

1,619,166, 

توزيعات صدار 
تم دفعھا الحقًا 
 ال تستحق أي 

عضاء مجلس 
قانوني. يجوز 

 وع.

سنوات التي ال

سنوياً إلى بنك
علمي وضريبة 

  
 

11,325 
══════ 

0 
══════ 

4 
══════ 

══════ 

سھم الخزينة  أ

ديسمبر  31( 2
 ة.

2015
  ألف

دينار كو
 

4,462
7,338
9,319
8,384
7,632
─────

7,135
═════

) 2015 :234

موافقة على إص
والتي ت 2015 

ن أسھم الخزينة

قبل مكافأة أ نك
ى االحتياطي الق
س المال المدفو

س المال في الس

ص بمساھمي الب
كويت للتقدم الع

  وزيع. 

2015
 

 5,473
═ ═════

0.70%
═ ═════

4,247
═ ═════

365 
═ ═════

لتكلفة المكافئ 

2016ديسمبر  
عمومية السنوية

2016  
  ألف

  دينار كويتي

23,008 
14,271 
15,263 
17,470 
24,319 

──────── 

94,331 
════════ 

سھم 1,619,1

بالم 2016س 
ديسمبر 31في 

إن). نار كويتي

ص بمساھمي البن
نية والزكاة إلى

% من رأس50ى 

% من رأس5بة 

الخاص السنة بح
صة مؤسسة الك

اح للتوخزينة مت

2016  

12,643,580
══════════

0.78% 
══════════

3,730 
══════════

319 
══════════

لك، فإن المبلغ
   

31لمنتھية في 
ية العماع الجمع

  
 

  
  
  
  
  

 

166,234 من 

مارس 26في  قد
للسنة المنتھية ف

دين 20,989 لغ

 يع.

الخاص ح السنة
م العمالة الوطن
ل االحتياطي إلى

عات أرباح بنسب

رب% من 10ن 
س اإلدارة وحص
ن تكلفة اسھم الخ

  
 

  

  

  

  

ع. فضال عن ذل
 ه االسھم. 

للسنة الم فلس 1
ساھمين في اجتم
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مدفوع بالكامل

ة السنوية المنعق
ل ف دينار كويتي

مبلب% 13نسبة 

للتوزيغير قابل 

% من ربح10ة 
ي وضريبة دعم
وية عندما يصل

وب لدفع توزيع
.  

مبلغ ال يقل عن
أة أعضاء مجلس
طي وما يزيد عن

 

  

  

  

  

ر متاح للتوزيع
 فترة حيازة ھذه

1ح نقدية بقيمة 
اح لموافقة المس

ركاته التابعة

  فين 

  )11يضاح 

ه والمصدر والم
 لواحد.

جمعية العمومية
ألف 16,077 

بنت أرباح نقدية 

صدار األسھم غ

 تم تحويل نسبة
ت للتقدم العلمي
نوتحويالت الس

د بالمبلغ المطلو
بتأمين ھذا الحد.

يتم تحويل م أن
حويل قبل مكافأ
ن ھذا االحتياط

  : الخزينة

 

  سھم (فلس) 

ھم الخزينة غير
طي العام خالل

توزيعات أرباح
ضع ھذا االقترا

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

 متعلقة بالموظف
   ودائنون 

ت غير نقدية (إي

ال المصرح به
فلس للسھم الو 1

لج في اجتماع ا
% بمبلغ10بة 

: توزيعات201
   نقدية. 

حساب عالوة إص

قانون الشركات
 مؤسسة الكويت
ر بإيقاف ھذه الت

الحتياطي محدد
باح المتراكمة بت

أ ألساسي للبنك
م. ويتم ھذا التح
طنية والزكاة. إن

سھمأاحتياطي 

  ظ بھا 

  ظ بھا 

  دينار كويتي)

قيمة السوقية للس

ب احتياطي اسھ
يع من االحتياط

مجلس اإلدارة ت
س للسھم)، ويخض

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

 بات أخرى

  مستحقة 
روفات مستحقة
روفات مستحقة

صصات تسھيالت
  ى 

  ق الملكية 

تكون رأس الما
100 بقيمةسھم) 

المساھمون ام
بنسبرباح نقدية 

14ديسمبر  31
وزيعات أرباح

ن الرصيد في ح

وفقاً لمتطلبات قا
إلدارة وحصة
لبنك اتخاذ قرار

ن توزيع ھذا اال
سمح فيھا األرب

النظام األ تطلب
الحتياطي العام
عم العمالة الوط

م الخزينة واسھ

السھم المحتفظ

 االسھم المحتفظ

ة السوقية (الف

سط المرجح للق

ن رصيد حساب
غير متاح للتوزي

قترح أعضاء م
فلس 10: 2015

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

مطلوب  16

  
  

م فائدة
مصر
مصر
مخص
أخرى

  

  

  

  
حقوق  17

  

يت  .أ 
س

 

قا
أر
)
تو

إن  .ب 

و  .ج 
اإل
لل

إن
تس

يت  .د 
اال
د

سأ  ه.

  
  

عدد ا
  

نسبة 
  

القيمة
  

المتوس
  

  

إن
غ

اق  و.
5

 

 

 

ا

6
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طيات 

 تي

 

─ 

═ 

 

─ 

═ 

 

─ 

═ 

 

اجمالي االحتياط
 االخرى 

ألف دينار كويت
 

8,299 
 

476 
─────── 

8,775 
 

(13,467) 
─────── 

(4,692) 
════════ 

2015  
  ألف

 دينار كويتي
 

1,905 
12,441 

112,657 
─────────

127,003 
═════════

2015  
  ألف

 دينار كويتي
 

12,340 
 

2,146 
18,124 

─────────

32,610 
═════════

2015  
  ألف

 دينار كويتي

27,986 
(2,758) 

─────────

25,228 
═════════

 األنشطة على 

 برنامجياطي 
 يا الموظفين 

 دينار كويتيف 

(1 
───── 

(1 

( 
───── 

(1 
══════ 

20  
  ف

  ار كويتي

6,0 
20,2 

153,0 
─────── 

179,4 
═══════ 

20  
  ف

  ار كويتي

15,2 

6,2 
48,7 

─────── 

70,2 
═══════ 

20  
  ف

  ار كويتي

33,9 
(3,6 

─────── 

30,3 
═══════ 

ار كويتي) من
  .عن عمالئھا

حويل 
 جنبية 

احتيا
مزاي

ألف  كويتي
 

-  
 

103)
── ───

103)
 

 (61)
─ ───

 164)
══ ═══

016
ألف
دينار

 

091
232
085
───

408
═══

016
ألف
دينار

 

233
 

262
727
───

222
═══

016
ألف
دينار

983
66)
───

317
═══

ألف دينا 1,190
نيابة عفيھا  مار

احتياطي تح 
عمالت اجن

ك  ألف دينار
 

49 
 

(127) 
──────

(78) 
 

(12,969)
──────

(13,047)
═══════

  
  

  
  
  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  

  
  

0: 2015يتي (
االستثمجموعة ب

   

  

39  

  يلي: 

 احتياطي اعادة 
  اتتقييم عقار

ألف دينار كويتي
 

8,250 
 

706 
────── 

8,956 
 

(437) 
─────── 

8,519 
════════ 

ألف دينار كوي 
المجتقوم أو  ت

ركاته التابعة

خرى ھي كما

  ة

)

  مالية األخرى

1,085ت مبلغ 
موعة بموجودا

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

   ة)

الحتياطيات اال

ملة اخرى للسنة

201  

  لسنة

2016  

 

والمؤسسات الم

  
  ل

 ب وعموالت 

  والت 
  عموالت

عاب والعموالت
حتفظ فيھا المجم

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

(تتمة ق الملكية

ن الحركة في اال

 2015ناير 

شام (خسائر) ت
 

5ديسمبر  31 

شاملة اخرى لل 

6ديسمبر  31 

  ت فوائد

 دة لدى البنوك 
  ق دين مالية  
  ض وسلف

  وفات فوائد

حق إلى البنوك و
   عمالء :

ئع تحت الطلب
ئع محددة األجل

ي إيرادات أتعاب

ت أتعاب وعمو
أتعاب وروفات 

ن إيرادات األتع
والتي تح األمانة

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

حقوق  17
  

إن  ز.
 

 

  

ين 1في 
 

ايرادات

فيكما 
 

خسائر
 

كما في
 

  
إيرادات  18

  
  

رصدأ
أوراق
قروض

  

  

  

  
مصرو  19

  
  

مستح
ودائع

ودائ -
ودائ -

  

  

  

 
صافي  20

  
إيرادا
مصر

 

  
 

  

تتضمن
سبيل ا

  

ا

7

8

9

0



 

  

  كويتي

 

 

 

1 
───── 

3 
═════ 

توسط المرجح

  

30 
══════ 

1,619,166 
(8,047 

───────── 

1,611,118 
───────── 

══════ 

  

  ويتي

22 
153 
755 

───── 
930 

═════ 

مية التي تُلزم 
أن المبالغض 

لغ المب إجمالي 
 االلتزامات قد

يبلغكز المالي 

2015
  ألف

دينار ك
 

290

807

323

1,654
 ─────

3,074
 ═════

على المت  البنك

2015
 

0,360
═══ ════

 

1,6 6,234

(1 7,787)
──── ─────

1,6 8,447
──── ─────

 

19 
═══ ════

2015
  ألف

دينار كو
 

2,489
3,087
5,051
─────
0,627
═════

الميزانية العموم
بفرضطر ائتمان، 

ومع ذلك، فإن
 كثيراً من ھذه
ريخ بيان المرك

2016  
  ألف

  دينار كويتي
 

310 

860 

344 

2,589 
─────────

4,103 
═════════

اص بمساھمي

2016  
 

32,472 
═══════

 

19,166,234
12,117,112)
──────────

07,049,122
──────────

 

20 
═══════

2016  
  ألف

  دينار كويتي
 

29,036 
147,918 
960,191 

───────── 

1,137,145 
═════════ 

جموعة خارج ا
مخاطتمثل قدية 

ه ال قيمة له. و
قبلية، حيث إن
نح االئتمان بتار

  
  

  
  
  
  

  

  
  

الخا  ربح السنة

  
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

   
 

  

6
أ
د

  

  
  
  

  

  

  

ت المالية للمج
المبالغ التعاقإن 

خر يعتبر وكأنه
النقدية المستق ت

 االلتزامات بمن
  تي).

   

  

40  

  مي البنك 

ق قسمة صافي

  ينار كويتي)

  فوعة 

  

البنك (فلس) ي

 لإللغاء لألدوات
إ. محدد إجراء 

ن أو تأمين آخ
المتطلباترورة 
. إن إجماليلھا

ألف دينار كويت

ركاته التابعة

  ي 

لخاصة بمساھم

خففة عن طريق

(ألف دي ي البنك

لمصدرة والمدف
  م الخزينة 

مة خالل السنة

خاصة بمساھمي

دية غير القابلة
عمالء في حالة

وأن أي ضمان 
بالضر يمثل ال 

تمويلون أن يتم 
أ 491,291 :2

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

ت للتقدم العلمي
   الوطنية 

   األجنبيةع 

ال سية والمخففة

 األساسية والمخ
  خالل السنة.

خاص بمساھمي

دد أسھم البنك ا
رجح لعدد أسھم

دد األسھم القائم

سية والمخففة الخ

  طارئة

ه المبالغ التعاقد
فع نيابة عن الع
 مدفوعة مقدما
 بتقديم االئتمان
تنتھي مدتھا دو

2015ر كويتي (

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

 ئب 

ة مؤسسة الكويت
بة دعم العمالة

  ة 
ئب على المواقع

ة السھم األساس

ب ربحية السھم
ألسھم القائمة خ

الخ ي ربح السنة

سط المرجح لعد
اً: المتوسط المر

سط المرجح لعد

ة السھم األساسي

ات ومطلوبات

  
  ت اعتماد

  ت

األرصدة أعاله
بالقيام بالدوعة 

تعتبر مبالغل 
لاللتزامات ي

 صالحيتھا أو ت
ألف دينار 426

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

الضرا  21

  
  

حصة
ضريب
الزكاة
ضرائ

  

 
  

  
ربحية  22

  

تحتسب
لعدد األ

   
 

صافي
  

  

المتوس
ناقصا

  

المتوس
  

  

ربحية
  

  
التزاما  23

  
  

قبوالت
خطابات
ضمانات

  

  

  

  

تمثل ا
مجموال

بالكامل
التعاقد
تنتھي

6,814
 

ا

1

2

3



 ة

─ 
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 أسعار الفائدة

في حالة حالية 
لعادلة الموجبة 

غراض إدارة
  س اإلدارة.

التعاقدية.  متھا
ألساسي وتمثل 
 تعطي مؤشراً 

  ي
القيم التعاقدية

 
 

87,007 
 
 

157,683 
88,883 

    - 
 ─────────

333,573 
 ═════════

  .2مستوى ن ال

 وتاريخ محدد 
م سدادھا على 

مبالغ الرئيسية 

بسعر ثابت إما 

ضھا للتقلبات في
  ر السوق.

سعار السوق الح
القيمة الر على 

يمة العقد. وأل
ھا من قبل مجلس

قيماإلضافة إلى 
 أو المؤشر األ
ھاية السنة وال

2015  
دينار كويتي ألف 

 المطلوبات

 
 

289 
 
 

341 
7,019 

    - 
 ─────────

7,649 
 ═════════

ضمن تصنيفھا 

بسعر محددةة 
ويتم راق المالية

بادل كالً من الم

دد ألداة مالية ب

مخاطر تعرضھ
الئتمان ومخاطر

تبدال عقود بأس
تقتصرداد وھي 

ا يؤثر على قي
تم الموافقة عليھ

با  أو مطلوبات
سعر المرجعي
ت القائمة في نھ

 الموجودات  

 
 

85 
 
 

70 
    - 
    - 

─────────
155 

═════════

في السوق ويتم

تحويل أداة مالية
غير سوق األور

بادل فائدة أو تب

أو بيع مبلغ محد

لمشتقة إلدارة م
ة إلى مخاطر اال

تكلفة استھي  
 قبل تاريخ السد

ت األجنبية مما
راءات وحدود ت

جلة كموجودات
أو الس للمشتقات

 حجم المعامالت

القيم التعاقدية
 
 

73,966 
 
 

365,971 
13,883 
13,408 

───────── 

467,228 
═════════ 

معروضة فيالت 

أو ت بيعأو  راء
في غمل عليھا 

ن أن تتضمن تب

ري إما بشراء أ

   

  

41  

دوات المالية ال
درجات متفاوتة

المشتقاتب علقة
لتعاقدية في أو

أسعار العمالت
وعة بوضع إجر

 المشتقة المسج
ل المالي ألصل

 القيم التعاقدية

2016 
  دينار كويتي لف

 المطلوبات
 
 
1 
 
 

1,313  
1,453 

619 
───────── 

3,386  
═════════ 

مدخالتالساس 

لشريات تعاقدية 
ليتم التعام صھا

ن طرفين ويمكن
  التعاقدية. 

للمشتراللتزام، 
 ة محددة.

ركاته التابعة

، األدلھا المعتاد
لمشتقة تؤدي بد

ر االئتمان المتع
فاء بالتزاماته ا

  موعة.

ة وسعار الفائد
ة، قامت المجمو

ألدوات المالية
األ، ھي قيمة مل

لمشتقات. تمثل
.  

ألف
 الموجودات 

 
 

241 
 
 

332 
    - 

619 
───────── 

1,192  
═════════ 

ة العادلة على أ

آلجلة ھي اتفاقي
يتم تخصيصعقود 

ات تعاقدية بين
الشروطداً إلى 

 الحق، وليس اال
وقت خالل فترة

م.ك.ع. وشر
  ية المجمعة 

  ة شتق

في سياق اعمال
ن المعامالت ال

مخاطر قياسي 
 المقابلة في الو
في صالح المجم

 من تقلبات أس
لى ھذه األنشطة

 القيمة العادلة لأل
بالمجملمدرجة 

رات في قيمة ال
مخاطر السوق.

  
  لة 
1  ئدة

:  
ت األجنبية 

2
  ئدة

9
─

═

لمشتقات بالقيمة

   أجنبية 
الت األجنبية اآل
د اآلجلة ھي ع

لفائدة ھي اتفاقيا
استناد الوقتن 

ت تعاقدية تنقل
بت أو في أي و

 الكويتي ش.
ل البيانات المالي

201  

ت المالية المش

فم المجموعة، 
الت األجنبية. إن

فيالمجموعة  ة
أحد األطراف 

ت التي تكون ف

مخاطر السوق
على والرقابةطر 

ح الجدول أدناه
يمة التعاقدية ال
س لقياس التغير
طر االئتمان أو م

ظ بھا للتغطية:
يات القيمة العادلة
الت أسعار الفائد

ظ بھا للمتاجرة:
د تحويل العمالت

  لة
الت أسعار الفائد

  ات

يم جميع عقود ال

أ تحويل عمالت
ود تحويل العمال
مستقبل. والعقود

  .مجملال 

  ت 
ادالت أسعار الف

من ثابتةئد لفترة 

  ت
رات ھي اتفاقيات
ريخ مستقبلي ثاب

البنك األھلي
  

إيضاحات حول
16ديسمبر  31

  

األدوات  24
  

تستخد
والعمال

  

طريقة
اخفاق

لألدوات
  

تنشأ م
المخاط

  

يوضح
إن القي
األساس

خاطلم
  

محتفظ
تغطيات
مبادال

 

محتفظ
عقود
اآلجلة
مبادال
خيار

 

 

 

  

تم تقييم
 

عقود ت
إن عقو
في الم
أساس

  

مبادالت
إن مبا
والفوائ

  

خيارات
الخيار
في تار

ا

4
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