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  كويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةالبنك األھلي ال

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلبيان 
  2017 يونيو 30 للفترة المنتھية في

    
 الثالثة أشھر المنتھية في

   يونيو 30 
 أشھر المنتھية في الستة  

   يونيو 30 
    2017  2016    2017  2016  
  ألف  ألف    ألف  ألف    
  ينار كويتي د  دينار كويتي     دينار كويتي   دينار كويتي   إيضاحات  
         

 87,619 89,689  44,825 46,188   إيرادات فوائد
 (33,262) (35,894)  (17,578) (18,996)   مصروفات فوائد

  

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

 54,357 53,795  27,247 27,192   صافي إيرادات الفوائد
        

 15,544 15,411  7,451 7,545   صافي إيرادات أتعاب وعموالت
 2,155 2,451  1,067 923   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

(خسائر) استثمارات في أوراق /أرباح  صافي
 (2,392) 293  (61) 17   مالية 

 1,684 1,501  597 545   إيرادات توزيعات أرباح
 1,281 1,035  764 387   حصة في نتائج شركة زميلة 

 1,250 1,063  400 549   خرى إيرادات تشغيل أ
   

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

 73,879 75,549  37,465 37,158   إيرادات التشغيل
   

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

 (17,514) (16,354)  (9,095) (8,278)   مصروفات موظفين
 (9,885) (10,684)  (5,170) (4,963)   مصروفات تشغيل أخرى 

 (2,250) (1,700)  (1,089) (853)   استھالك وإطفاء
   

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

 (29,649) (28,738)  (15,354) (14,094)   مصروفات التشغيل
   

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

 44,230 46,811  22,111 23,064   ربح التشغيل للفترة 
        

 (27,055) (28,576)  (13,990) (14,297) 8  مخصص/ خسائر االنخفاض في القيمة 
   

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

 17,175 18,235  8,121 8,767   لفترة قبل الضرائباربح 
 (2,092) (1,981)  (810) (1,047) 9  الضرائب

   

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

 15,083 16,254  7,311 7,720   صافي ربح الفترة 
   

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

        الخاص بـ:
 15,053 16,214  7,296 7,703   مساھمي البنك

 30 40  15 17   الحصص غير المسيطرة
   

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

   7,720 7,311  16,254 15,083 
   

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

ربحية السھم األساسية والمخففة الخاصة 
 فلس 5 فلس 5 10 بمساھمي البنك

  

 فلس 9 فلس 10
   

══════  ══════   ══════  ══════  
  



 
  كويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةالبنك األھلي ال

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق) المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 
  2017 يونيو 30للفترة المنتھية في 

  
 ثة أشھر المنتھية فيالثال

   يونيو 30 
 أشھر المنتھية في الستة  

   يونيو 30 

  
2017  
  ألف

2016  
  ألف

  2017  
  ألف

2016  
  ألف

  دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 15,083 16,254  7,311 7,720 صافي ربح الفترة
  

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

       دات شاملة أخرىإيرا
يتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى بيان سوف بنود يتم أو 

       الدخل المجمع:
       تحويل عمالت:

فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل عمليات 
 (2,568) (910)  (1,750) (2,289) أجنبية 

  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 
       تاحة للبيع:استثمارات م

 2,352 (284)  68 (11)  تحويل صافي (الربح)/ الخسارة من البيع إلى بيان الدخل
 266 431  28 284 تحويل انخفاض القيمة إلى بيان الدخل

 (2,797) 2,152  (1,517) (108) تأثير التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 
  

───────── ─────────  ───────── ───────── 
 (2,747) 1,389  (3,171) (2,124)  شاملة أخرى للفترة  إيرادات(خسائر) 

  

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

 12,336 17,643  4,140 5,596  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  

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

       الخاص بـ:
 12,353 17,614  4,158 5,610  بنكمساھمي ال

 (17) 29  (18) (14)  الحصص غير المسيطرة
  

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

  5,596 4,140  17,643 12,336 
  

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

   



 
 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

 

  .لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمن ھذه المعا تشكل جزءً  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2017 يونيو 30رة المنتھية في للفت

 

   الخاصة بمساھمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 
 أسھم

  أسھم
  خزينة

 )7(ايضاح 
احتياطي 
 قانوني

  احتياطي
 عــــام

احتياطي 
  أسھم خزينة

 )7(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )7(إيضاح 

ات التغير
المتراكمة 
في القيمة 
 العادلة

  أرباح 
 محتفظ بھا

  إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

              

 555,803 646 555,157 289,301 133,882 9,991 (4,692) 8,065 70,804 71,251 (4,958) 108,897 161,917  2017يناير  1الرصيد كما في 
 16,254 40 16,214 16,214 16,214     -     -     -     -     -     -     -    -  صافي ربح الفترة 

 1,389 (11) 1,400 1,400     - 2,299 (899)     -     -     -     -     -    - شاملة أخرى للفترة إيرادات(خسائر) 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

اإليرادات الشاملة خسائر) ال(إجمالي 
     -     -     -     -     -    -  للفترة

 
(899) 2,299 16,214 17,614 17,614 

 
29 

 
17,643 

 (17,671)     - (17,671) (17,671) (17,671)     -     -     -     -     -     -     -    -  )7توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 
 (24)     - (24)     -     -     -     -     -     -     - (24)     -    -  ةھم خزينة مشتراأس

  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 555,751 675 555,076 289,244 132,425 12,290 (5,591) 8,065 70,804 71,251 (4,982) 108,897 161,917  2017 يونيو 30الرصيد كما في 

 

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

 556,459 859 555,600 289,314 124,353 12,938 8,775 8,065 67,368 67,815 (4,528) 108,897 161,917  2016يناير  1الرصيد كما في 
 15,083 30 15,053 15,053 15,053     -     -     -     -    -    -    -     -  صافي ربح الفترة 

 (2,747) (47) (2,700) (2,700)     - (171) (2,529)     -     -    -    -    -     -  خسائر شاملة أخرى للفترة
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
إجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة 

  للفترة
 

-     
 

-      
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

(2,529) 
 

(171) 
 

15,053 
 

12,353 
 

12,353 
 

(17) 
 

12,336 
 (16,077)    - (16,077) (16,077) (16,077)    -     -     -     -     -    -    -    -  )7مدفوعة (إيضاح توزيعات أرباح 

 (388)    - (388)    -     -    -     -     -     -     - (388)    -    -  ةأسھم خزينة مشترا
  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 552,330 842 551,488 285,590 123,329 12,767 6,246 8,065 67,368 67,815 (4,916) 108,897 161,917  2016 يونيو 30الرصيد كما في 

  

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



 
  ابعةي ش.م.ك.ع. وشركاته التتيكولا ليھاألك بنلا

  
 

 .من ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
   2017 يونيو 30 للفترة المنتھية في

  
 المنتھية في  أشھر ستة

 يونيو 30

  اتإيضاح  
2017  
  ألف

2016  
  ألف

  دينار كويتي  دينار كويتي    
      أنشطة التشغيل 

 17,175 18,235  صافي ربح الفترة قبل الضرائب
     تعديالت لـ:

 2,352 (284)   في أوراق ماليةبيع استثمارات  )/ خسارةربح( صافي 
 (1,684) (1,501)   إيرادات توزيعات أرباح 
 2,250 1,700   استھالك وإطفاء 
 (1,281) (1,035)   حصة في نتائج شركة زميلة  
 27,055 28,576 8  مخصص/ خسائر انخفاض في القيمة 
   ───────── ───────── 

 45,867 45,691   ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 
     

     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
 (102,429) 10,152   ودائع لدى البنوك

 (4,153) (37,526)   سندات خزانة حكومة دولة الكويت
 (4,397) 13,257   سندات بنك الكويت المركزي 

 7,120     -   ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرا
 (128,133) (73,182)  قروض وسلف 

 (1,752) 855   موجودات أخرى 
 (296,875) (143,047)   المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 568,752 44,153   ودائع العمالء
 3,076 (3,217)   مطلوبات أخرى 
 (2,198) (3,001)   ضرائب مدفوعة

   ───────── ───────── 

 84,878 (145,865)   أنشطة التشغيل الناتجة من (المستخدمة في)/ صافي التدفقات النقدية
   ───────── ───────── 

     أنشطة االستثمار 
 (70,909) (46,148)   في أوراق ماليةشراء استثمارات 

 93,541 98,616   في أوراق ماليةات متحصالت من بيع استثمار
 881     -   توزيعات أرباح من استثمار في شركات زميلة

 (3,252) (3,974)   صافي شراء مباني ومعدات
 1,684 1,501   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

   ───────── ───────── 

 21,945 49,995   الناتجة من أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية
   ───────── ───────── 

     أنشطة التمويل
     - 150,878 5  متحصالت من إصدار أوراق متوسطة األجل

 (16,077) (17,671)   توزيعات أرباح مدفوعة 
 (388) (24)   شراء أسھم خزينة

   ───────── ───────── 

 (16,465) 133,183   أنشطة التمويل )في المستخدمة( الناتجة من/ صافي التدفقات النقدية
   ───────── ───────── 

 (10,034) (1,195)   فروق تحويل عمالت أجنبية
   ───────── ───────── 

 80,324 36,118  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
     

 343,971 337,030   يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 
   ───────── ───────── 

 424,295 373,148    يونيو 30عادل كما في النقد والنقد الم
   ══════════ ══════════ 

     النقد والنقد المعادل المكون من:
 38,633 83,794   نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى

 268,679 61,099   األرصدة لدى البنوك المركزية (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)
 116,983 228,255   ئع لدى البنوك (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)ودا

   ───────── ───────── 

   373,148 424,295 
   ══════════ ══════════ 

  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2017 يونيو 30في 

 

 
  

8  
 

  

    التأسيس والتسجيل  1
  

 1967مايو  23بتاريخ شركة مساھمة عامة تأسست في الكويت ھو  )"كالبن"( ع.إن البنك األھلي الكويتي ش.م.ك.
الصفاة، شارع أحمد الجابر،  ساحةللبنك ھو  المسجلإن عنوان المكتب ومسجلة كمصرف لدى بنك الكويت المركزي. 

  .ومصر بصورة أساسية في الكويت وفي اإلمارات العربية المتحدة يقوم البنك باألنشطة المصرفيةمدينة الكويت. 
  

ً بـته التابعة (يشار االمجمعة للبنك وشرك المكثفةالمعلومات المالية المرحلية  اعتمادتم  "المجموعة") من قبل إليھا معا
  .2017 يوليو 11 في البنك مجلس إدارة

  
  أساس العرض  2

  

التقارير المالية " 34للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية أعدت   (أ)
  بين أدناه. " باستثناء ما ھو مليةالمرح

  

ً لتعليمات دولة الكويت  2016ديسمبر  31للسنة المنتھية في السنوية  المجمعةتم إعداد البيانات المالية  وفقا
لمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب ھذه التعليمات تطبيق كافة 

حول المخصص المجمع  39 ات معيار المحاسبة الدوليالمعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء متطلب
  النخفاض القيمة والتي تحل محلھا متطلبات بنك الكويت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام.

  

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك   (ب)
، باستثناء تطبيق 2016ديسمبر  31للسنة المنتھية في السنوية بيانات المالية المجمعة المستخدمة في إعداد ال

على ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري المعايير الدولية للتقارير المالية التعديالت والتحسينات السنوية على 
السياسات عنھا أي تأثير مادي على ولم ينتج  2017يناير  1من  السنوية التي تبدأ اعتباًرا فترة التقارير المالية

ي معيار أو تفسير أو ألمبكر بالتطبيق اللم تقم المجموعة  المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.
 .تعديل تم إصداره ولكن لم يسر بعد

  

لوبة لبيانات مالية إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المط  (ج)
السنوية عليھا مقترنة بالبيانات المالية المجمعة  االطالعكاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب 

  المنتھية في  أشھر الستةنتائج لفترة ال. إضافة إلى ذلك، فإن 2016ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتھية في 
ديسمبر  31في  التي تنتھيال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعھا للسنة المالية  2017 يونيو 30

2017 .  
 
  معلومات القطاعات   3

  

ھذه  مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدرالتي األعمال أنشطة  تعمل فييتم تنظيم المجموعة في قطاعات 
خالل  اذ قرارات التشغيل لغرض توزيع الموارد وتقييم األداء.اتخ مسؤولالقطاعات عادةً بصورة منتظمة من قبل 

لدى قطاعات التشغيل  فيما يلي المصرفية لإلفراد. واألعمالالفترة الحالية، تم فصل قطاع األعمال المصرفية التجارية 
  :المجموعة

  

  التجاريةاألعمال المصرفية 
دائع والخدمات والو يةاالئتمان التسھيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت -

  .الشركات والمؤسساتالمصرفية المتعلقة بھا والمقدمة إلى عمالئھا 

  لألفرادالمصرفية  األعمال
المقدمة إلى العمالء وتشمل  خدماتالمنتجات والشمل مجموعة كاملة من ت -

 .إدارة الثرواتوخدمات  قروض وبطاقات االئتمان والودائعال

  الدولية المعامالت
لمتعلقة بالشركة التابعة والفروع األجنبية المصنفة كعمليات يشمل العمليات ا -

  دولية.

  قطاع الخزينة واالستثمارات

خدمات الخزينة المقدمة إلى العمالء وأنشطة إدارة الميزانية العمومية  يشمل -
والتأثير الناتج والمشتقات وأنشطة االستثمار العقاري  السوق النقديوتشمل 

  يما بين القطاعات. األموال فلتسعير تحويالت 
  



  
 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

  

  مرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية ال
  2017 يونيو 30في 
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  (تتمة)معلومات القطاعات   3
  

  :يونيو 30المنتھية في وكما في  أشھر ستةالفيما يلي معلومات القطاعات المتعلقة لفترة 
  

  
  األعمال المصرفية

    التجارية
  األعمال المصرفية

  لألفراد
 

  المجموع    الخزينة واالستثمارات     دوليةالمعامالت ال  
   2017  2016   2017  2016    2017  2016    2017  2016    2017  2016  

  ألف  ألف    ألف  ألف    ألف  ألف    ألف  ألف    ألف  ألف  

  دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  

                       

                

                

                

 73,879 75,549  550 5,114  17,153 14,726  18,634 20,229  37,542 35,480 إيرادات التشغيل
  ────── ────── 

 

────── ────── 
 

────── ────── 
 

────── ────── 
 

────── ────── 
 26,794 29,369  (406) 4,120  3,138 84  7,416 8,562   16,646 16,603  نتائج القطاع 

 (9,619) (11,134)               مصروفات غير موزعة 
  

             

────── ────── 
 17,175 18,235               ربح الفترة قبل الضرائب

  

             

══════ ══════ 
                 

 4,514,098 4,254,577  996,542 904,182  967,823 832,601  497,775 548,880   2,051,958 1,968,914  موجودات القطاع
 67,551 72,376               موجودات غير موزعة

  

             

────── ────── 
 4,581,649 4,326,953               إجمالي الموجودات

  

             

══════ ══════ 
                 

 3,971,770 3,720,796  1,186,223 923,846  814,801 648,242  1,397,397 1,548,460   573,349 600,248  مطلوبات القطاع
 57,549 50,406               مطلوبات غير موزعة

  

             

────── ────── 
 4,029,319 3,771,202               إجمالي المطلوبات

  

             

══════ ══════ 
  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

  

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
 2017 يونيو 30في 
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   القيمة العادلة لألدوات المالية  4
   (مدققة)  

 
   نيويو 30

2017  
  ديسمبر 31

2016  
   يونيو 30

2016  
  ألف  ألف  ألف 
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 301,204 214,821 163,575 متاحة للبيع 
 - 23,084 22,809 محتفظ بھا حتى االستحقاق

  

───────── ───────── ───────── 
  186,384 237,905 301,204 

  

═════════ ═════════ ════════ 
  

  تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة كما يلي:يتم تحديد 
 

   (مدققة)  

 
   يونيو 30

2017  
  ديسمبر 31

2016  
   يونيو 30

2016  
  ألف  ألف  ألف 
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    :1المستوى 
 6,617 4,860 4,518  أسھم

     أوراق دين مالية
  43,276 20,232  24,550  حكومية  -
  95,773 62,974  34,908  غير حكومية  -

    
    :2المستوى 

 10,042 8,352 8,161  أسھم
    أوراق دين مالية

 62,156 33,904 29,943  حكومية  -
 37,442 40,885 20,814  غير حكومية  -

 20,347 20,511 21,405 مدارةومحافظ صناديق 
    

    :3المستوى 
 25,551 23,103 19,276  أسھم

 

────── ────── ────── 
 163,575 214,821 301,204 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  الشراء والبيع خالل الفترة. عمليات إلى بصورة رئيسيةأعاله ترجع  3إن الحركات في فئة المستوى 
 

  ال تختلف بصورة جوھرية عن قيمتھا الدفترية.إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 

قد يكون التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 
ة المصنفة ضمن غير جوھري إذا ما تغيرت متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألوراق المالي

 .%5بنسبة  3والمستوى  2المستوى 
  

   متوسطة األجل قروض  5
  

مليار دوالر امريكي. بموجب ھذا  1.5ريج اس بقيمة  سندات يورو متوسطة األجلقام البنك بتطبيق برنامج ، الفترةخالل 
ألولى غير مكفولة بضمان ("السندات") المالية، نجح البنك في إصدار سندات من الدرجة ا المعلوماتالبرنامج، والحقاً لتاريخ 

 إن السندات مدرجة في بورصة أيرلندا .2022وتستحق السداد في أبريل  دوالر أمريكي لمدة خمس سنواتمليون  500بمبلغ 
من القيمة  %99.569تم إصدار ھذه سندات بنسبة  .نصف سنويتستحق على أساس سنوياً  ٪3.50 كوبون ثابت بنسبةوتحمل 
 األسمية.

  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2017 يونيو 30في 
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة   6
  

تتمثل ھذه المعامالت في تلك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة (أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة 
ا وأفراد عائالتھم من الدرجة األولى والشركات التي يملكون فيھا حصص رئيسية أو يستطيعون أن يمارسوا عليھا تأثيراً ملموس

مجلس لمجموعة) والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفترة. يتم الموافقة على شروط ھذه المعامالت من قبل لوالشركة الزميلة 
  .مجموعةال إدارة

  

كان لدى ھؤالء األطراف ذات عالقة ودائع لدى المجموعة وتسھيالت ائتمانية ممنوحة لھم من قبل  ،في سياق األعمال الطبيعي
  إن األرصدة المتضمنة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ھي كما يلي: المجموعة. 

 

    

 (مدققة)

    

   يونيو 30
2017  

  ديسمبر 31
2016  

   يونيو 30
2016  

    

  ألف  ألف  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
       

 47,623 46,944 48,039    قروض وسلف 
 31,173 30,779 38,819    ودائع عمالء 

 2,706 2,612 2,612    استثمارات في أوراق مالية
 73 96 724    فظ مدارةامح

 19,044 21,552 21,374    التزامات ومطلوبات طارئة
  

ألف دينار كويتي) ومبلغ  888: 2016 يونيو 30ألف دينار كويتي ( 953تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ 
  ألف دينار كويتي) على التوالي، من معامالت مع أطراف ذات عالقة. 332: 2016 يونيو 30( ألف دينار كويتي 423

  
  مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

  إن مكافأة اإلدارة العليا ھي كما يلي:
 الثالثة أشھر المنتھية في  

  يونيو 30
أشھر المنتھية في  الستة   

  يونيو 30
 

2017 2016  2017 2016 
 

  ألف  لفأ   ألف  ألف
 

  دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي
      

 1,684 1,516 761 782 رواتب ومزايا أخرى 
 103 110 41 67 مكافأة نھاية الخدمة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 849 802 1,626 1,787 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 
  حقوق الملكية   7

  

توزيعات أرباح صدار إعلى  2017مارس  18لمساھمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في وافق ا  )أ
 بقيمة توزيعات أرباح نقدية :2015ديسمبر  31( 2016ديسمبر  31للسنة المنتھية في فلس لكل سھم  11 بقيمةنقدية 

 توزيعات أرباح نقدية.إن أسھم الخزينة ال تستحق أي . وتم دفعھا الحقا )فلس لكل سھم 10
  

 أسھم الخزينة واحتياطي أسھم الخزينة:  )ب
 

   (مدققة)  
   يونيو 30 

2017  
  ديسمبر 31

2016  
   يونيو 30

2016  
       

 12,511,119 12,643,580 12,721,280 عدد األسھم المحتفظ بھا
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 %0.77 %0.78 %0.79 نسبة األسھم المحتفظ بھا
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 4,066 3,730 4,058 القيمة السوقية (ألف دينار كويتي)
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 334 319 305 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسھم (فلس)
 

══════════ ══════════ ══════════ 
  

ر متاح للتوزيع. إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ المكافئ لتكلفة أسھم الخزينة غير إن الرصيد في حساب احتياطي أسھم الخزينة غي
  متاح للتوزيع من االحتياطي العام على مدار فترة االمتالك ألسھم الخزينة.



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2017 يونيو 30في 
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  حقوق الملكية (تتمة)   7
 

 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى:  )ج
 

  
  احتياطي إعادة  

 تقييم عقارات
احتياطي تحويل 

 الت أجنبيةعم

احتياطي برنامج 
 مزايا الموظفين

 واحتياطات أخرى

إجمالي 
االحتياطيات 

 األخرى
  ألف  

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
     

2016يناير  1في   8,956 (78) (103) 8,775 
     

إيرادات شاملة أخرى للفترة(خسائر)   (69) (2,473) 13 (2,529) 
 

────── ────── ────── ────── 

2016 يونيو 30كما في   8,887 (2,551) (90) 6,246 
 

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

2017يناير  1في   8,519 (13,047) (164) (4,692) 
     

 (899) 1 (886) (14) (خسائر) إيرادات شاملة أخرى للفترة
 

────── ────── ────── ────── 

2017 يونيو 30في  كما  8,505 (13,933) (163) (5,591) 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

  
  مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة  8

  
 الثالثة أشھر المنتھية في

   يونيو 30
 

  
 أشھر المنتھية في الستة

   يونيو 30
  2017  2016    2017  2016  

  
 ألف

  دينار كويتي
 ألف

  ويتيدينار ك
 ألف  

  دينار كويتي
 ألف

  دينار كويتي
       

 26,789 28,145  13,962 14,013 المخصص المحمل لخسائر االئتمان 
 266 431  28 284 استثمارات متاحة للبيع 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  14,297 13,990  28,576 27,055 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  
  ئب الضرا  9

  

 الثالثة أشھر المنتھية في
   يونيو 30 

 
  

 أشھر المنتھية في الستة
   يونيو 30 

  2017  2016    2017  2016  

  

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

 ألف   
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

            
 142 157  69 77 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 394 437  191 214 ضريبة دعم العمالة الوطنية
 158 175  77 86 الزكاة

 1,398 1,212  473 670 ضرائب على فروع بالخارج
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  1,047 810  1,981 2,092 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2017 يونيو 30في 
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  الخاصة بمساھمي البنك ربحية السھم األساسية والمخففة  10
  

لعدد على المتوسط المرجح الخاص بمساھمي البنك صافي ربح الفترة  بقسمةوالمخففة األساسية  يتم احتساب ربحية السھم
  :األسھم القائمة خالل الفترة

  

  
  الثالثة أشھر المنتھية في

   يونيو 30
 

  
  أشھر المنتھية في الستة

   يونيو 30
  2017  2016    2017  2016  
      

بنك صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي ال
دينار كويتي) (ألف  

 
7,703 

 
7,296  

 
16,214 

 
15,053 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 
درة المتوسط المرجح لعدد أسھم البنك المص

 1,619,166,234 1,619,166,234  1,619,166,234 1,619,166,234 والمدفوعة 
       

ينة ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخز  (12,710,394) (12,469,291)  (12,695,426) (11,936,679) 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

ائمة المتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم الق
 1,607,229,555 1,606,470,808  1,606,696,943 1,606,455,840 خالل الفترة

  ══════ ══════  ══════ ══════ 
ة ربحية السھم األساسية والمخففة الخاص

مي البنكبمساھ  فلس  5 فلس  5 

  

 فلس  9 فلس  10

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

  التزامات ومطلوبات طارئة   11
  

  أدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية تمثل مخاطر االئتمان.
   (مدققة)    

    
   يونيو 30

2017  
  ديسمبر 31

2016  
   يونيو 30

2016  
  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  يدينار كويت  دينار كويتي    
       

 28,557 29,036 30,258   قبوالت مصرفية
 133,797 147,918 152,031   خطابات اعتماد

 797,828 960,191 974,574   ضمانات
    ───────── ───────── ───────── 
    1,156,863 1,137,145 960,182 
    ════════ ════════ ════════ 

  

 :2016ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 419,862تمان في تاريخ بيان المركز المالي االئ بمنحلتزامات اال بلغ مجموع
  ألف دينار كويتي). 399,309: 2016 يونيو 30ألف دينار كويتي و 426,814

 



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليھاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2017 يونيو 30في 
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   أدوات مشتقة  12
  

 كما يلي: ھي مع القيمة العادلة قائمةالمشتقة الدوات المبالغ االسمية أو التعاقدية لألإن 
 
   (مدققة)    

  
   يونيو 30

2017    
   ديسمبر 31

2016    
   يونيو 30

2016  

  مطلوبات  موجودات  
المبالغ 
 مطلوبات موجودات التعاقدية

المبالغ 
 مطلوبات موجودات التعاقدية

المبالغ 
 التعاقدية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ينار كويتيد  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      محتفظ بھا للتغطية:
عمليات تغطية 
           القيمة العادلة

مبادالت أسعار 
 72,926 1,529 3 73,966 1 241 95,839 163 351  الفائدة

           

محتفظ بھا 
           للمتاجرة:

عقود تحويل 
 208,115 306 284 365,971 1,313 332 182,966 610 801 عمالت أجنبية آجلة

مبادالت أسعار 
 88,883 6,499   - 13,883 1,453   -   -   -   -  الفائدة

   -   -   - 13,408 619 619   -   -   -  خيارات عمالت
  

──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 
  1,152 773 278,805 1,192 3,386 467,228 287 8,334 369,924 

  

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

  .2مستوى ت معروضة في السوق ويتم تصنيفھا ضمن التم تقييم جميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس مدخال
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Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. and its subsidiaries   
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (UNAUDITED)  
For the period ended 30 June 2017 

 
 
     

    Three months ended 
30 June 

  Six months ended 
30 June 

    2017  2016    2017  2016 
  Notes  KD 000  KD 000    KD 000  KD 000 
             
Interest income    46,188  44,825    89,689  87,619 
Interest expense    (18,996)  (17,578)    (35,894)  (33,262) 
    ─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
NET INTEREST INCOME    27,192  27,247  53,795  54,357 
           
Net fees and commission income    7,545  7,451    15,411  15,544 
Net foreign exchange gain    923  1,067    2,451  2,155 
Net gain / (loss) on investment securities    17  (61)    293  (2,392) 
Dividend income     545  597    1,501  1,684 
Share of results from an associate    387  764    1,035  1,281 
Other operating income    549  400    1,063  1,250 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
OPERATING INCOME    37,158  37,465  75,549  73,879 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
Staff expenses    (8,278)  (9,095)    (16,354)  (17,514) 
Other operating expenses    (4,963)  (5,170)    (10,684)  (9,885) 
Depreciation and amortisation    (853)  (1,089)    (1,700)  (2,250) 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
OPERATING EXPENSES    (14,094)  (15,354)  (28,738)  (29,649) 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
OPERATING PROFIT FOR THE PERIOD    23,064  22,111  46,811  44,230 
           
Provision / impairment losses  8  (14,297)  (13,990)  (28,576)  (27,055) 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
PROFIT FOR THE PERIOD BEFORE TAXATION     8,767  8,121    18,235  17,175 
Taxation  9  (1,047)  (810)    (1,981)  (2,092) 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
NET PROFIT FOR THE PERIOD    7,720  7,311  16,254  15,083 

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

Attributable to:           
Shareholders of the Bank    7,703  7,296    16,214  15,053 
Non‐controlling interests    17  15    40  30 

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

    7,720  7,311  16,254  15,083 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

   
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE  
ATTRIBUTABLE TO THE SHAREHOLDERS OF  
THE BANK  10  5 fils  5 fils  10 fils  9 fils 

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



 

The attached notes 1 to 12 form part of the interim condensed consolidated financial information. 
 

 5 

Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. and its subsidiaries     
INTERIM  CONDENSED  CONSOLIDATED  STATEMENT  OF  COMPREHENSIVE  INCOME 
(UNAUDITED) 
For the period ended 30 June 2017 
 
  Three months ended 

30 June 
  Six months ended 

30 June 

  2017  2016    2017  2016 
  KD 000  KD 000    KD 000  KD 000 
           
Net profit for the period  7,720  7,311    16,254  15,083 
  ─────────  ─────────   ─────────  ───────── 
Other comprehensive income           
Items that are or will be reclassified 
subsequently to consolidated income 
statement: 

         

Foreign currency translation:         
Exchange difference on translation of foreign 
operations  (2,289)  (1,750)  (910)  (2,568) 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
Investments available for sale:         
Recycling of net (gain) / loss on sale to 
income statement  (11)  68  (284)  2,352 
Recycling of impairment to income 
statement  284  28  431  266 
Effect of changes in fair values of 
investments available for sale  (108)  (1,517)  2,152  (2,797) 

─────────  ─────────  ─────────  ───────── 
Other comprehensive (loss) income for the 
period  (2,124)  (3,171) 

 
1,389  (2,747) 

─────────  ─────────   ─────────  ───────── 
Total comprehensive income for the period  5,596  4,140    17,643  12,336 

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

Attributable to:           
Shareholders of the Bank  5,610  4,158    17,614  12,353 
Non‐controlling interests  (14)  (18)    29  (17) 

─────────  ─────────   ─────────  ───────── 
  5,596  4,140    17,643  12,336 

═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. and its subsidiaries   
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)  
For the period ended 30 June 2017 

 
  Attributable to shareholders of the Bank 

     

        Reserves       

 
   

Share  
capital 

Share 
premium  

 
Treasury 
shares 
(Note 7) 

Statutory 
reserve 

General 
reserve 

Treasury 
shares 
reserve 
(Note 7) 

 
Other    
reserves 
(Note 7) 

Cumulative 
changes in 

fair 
value 

Retained 
earnings 

Total 
reserves         Total 

 
Non‐

controlling 
interests 

 
 

Total 
equity 

  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000        KD 000        KD 000        KD 000 
                           
Balance as at 1 January 2017  161,917  108,897  (4,958)  71,251  70,804  8,065  (4,692)  9,991  133,882  289,301  555,157  646  555,803 
Net profit for the period  ‐     ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      16,214  16,214  16,214  40  16,254 
Other comprehensive (loss) income for  
 the period  ‐     ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     

 
(899)  2,299  ‐      1,400  1,400 

 
(11) 

 
1,389 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
Total comprehensive (loss) income for 
 the period  ‐     ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     

 
(899)  2,299  16,214  17,614  17,614 

 
29 

 
17,643 

Dividends paid (Note 7)  ‐     ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      (17,671)  (17,671)  (17,671)  ‐      (17,671) 
Treasury shares purchased  ‐     ‐      (24)  ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      (24)  ‐      (24) 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
Balance as at 30 June 2017  161,917  108,897  (4,982)  71,251  70,804  8,065  (5,591)  12,290  132,425  289,244  555,076  675  555,751 
  ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
                       
Balance as at 1 January 2016  161,917  108,897  (4,528)  67,815  67,368  8,065  8,775  12,938  124,353  289,314  555,600  859  556,459 
Net profit for the period  ‐      ‐     ‐     ‐     ‐      ‐      ‐      ‐      15,053  15,053  15,053  30  15,083 
Other comprehensive loss for the   
period   ‐      ‐     ‐     ‐     ‐      ‐     

 
(2,529)  (171)  ‐      (2,700)  (2,700) 

 
(47) 

 
(2,747) 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
Total comprehensive (loss) income  
  for the  period 

 
‐     

 
‐      

 
‐     

 
‐     

 
‐     

 
‐     

 
(2,529) 

 
(171) 

 
15,053 

 
12,353 

 
12,353 

 
(17) 

 
12,336 

Dividends paid (Note 7)  ‐     ‐     ‐     ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     (16,077)  (16,077)  (16,077)  ‐     (16,077) 
Treasury shares purchased  ‐     ‐     (388)  ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     ‐      ‐     (388)  ‐     (388) 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
Balance as at 30 June 2016  161,917  108,897  (4,916)  67,815  67,368  8,065  6,246  12,767  123,329  285,590  551,488  842  552,330 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. and its subsidiaries   
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 
For the period ended 30 June 2017 
 

 
Notes 

Six  months ended  
30 June    

  2017  2016 
  KD 000  KD 000 

OPERATING ACTIVITIES       
Net profit for the period before taxation  18,235  17,175 
Adjustments for:     
Net (gain) / loss on sale of investment securities  (284)  2,352 
Dividend income  (1,501)  (1,684) 
Depreciation and amortisation    1,700  2,250 
Share of results from an associate  (1,035)  (1,281) 
Provision / impairment losses  8  28,576  27,055 
  ─────────  ───────── 
Operating profit before changes in operating assets and liabilities  45,691  45,867 
     
Changes in operating assets and liabilities     
Deposits with banks   10,152  (102,429) 
Kuwait Government treasury bonds  (37,526)  (4,153) 
Central Bank of Kuwait bonds  13,257  (4,397) 
Investments at fair value through profit or loss  ‐      7,120 
Loans and advances  (73,182)  (128,133) 
Other assets  855  (1,752) 
Due to banks and other financial institutions  (143,047)  (296,875) 
Customers' deposits  44,153  568,752 
Other liabilities  (3,217)  3,076 
Taxes paid  (3,001)  (2,198) 
  ─────────  ───────── 
Net cash flows (used in) / from operating activities  (145,865)  84,878 
  ─────────  ───────── 
INVESTING ACTIVITIES     
Purchase of investment securities   (46,148)  (70,909) 
Proceeds from sale of investment securities  98,616  93,541 
Dividend from investment in an associate  ‐      881 
Net purchase of premises and equipment  (3,974)  (3,252) 
Dividend income received  1,501  1,684 
  ─────────  ───────── 
Net cash flows from investing activities    49,995  21,945 
  ─────────  ───────── 
FINANCING ACTIVITIES     
Proceeds from issue of medium term notes  5  150,878  ‐     
Dividend paid  (17,671)  (16,077) 
Purchase of treasury shares     (24)  (388) 
  ─────────  ───────── 
Net cash flows from / (used in) financing activities  133,183  (16,465) 
  ─────────  ───────── 
Foreign currency translation difference  (1,195)  (10,034) 
  ─────────  ───────── 
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  36,118  80,324 
     
Cash and cash equivalents as at 1 January   337,030  343,971 
  ─────────  ───────── 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 30 June    373,148  424,295 
  ═══════  ═══════ 
Cash and cash equivalents comprise:     
Cash in hand and in current account with other banks  83,794  38,633 
Balances with the Central Banks (original maturity not exceeding thirty days)  61,099  268,679 
Deposits with banks (original maturity not exceeding thirty days)  228,255  116,983 
  ─────────  ───────── 
  373,148  424,295 
  ═══════  ═══════ 
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1  INCORPORATION AND REGISTRATION 
 
Al  Ahli  Bank  of  Kuwait  K.S.C.P.  (“the  Bank”)  is  a  public  shareholding  company  incorporated  in  Kuwait  on  
23 May 1967 and is registered as a Bank with the Central Bank of Kuwait (CBK). Its registered office is at Al Safat 
Square, Ahmed Al Jaber Street, Kuwait City. It is engaged in banking, primarily in Kuwait, United Arab Emirates 
and Egypt.  
 
The interim condensed consolidated financial information of the Bank and its subsidiaries (collectively “the Group”) 
were approved by the Bank’s Board of Directors on 11 July 2017. 
 
2  BASIS OF PRESENTATION 
 
(a) The interim condensed consolidated financial information of the Group has been prepared in accordance 

with International Accounting Standard 34 “Interim Financial Reporting” except as noted below. 
 

The annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016, were prepared in 
accordance with the regulations of the State of Kuwait for financial services institutions regulated by the 
Central  Bank  of  Kuwait.  These  regulations  require  adoption  of  all  International  Financial  Reporting 
Standards (IFRS) except for the IAS 39 requirement for collective impairment provision, which has been 
replaced by the Central Bank of Kuwait’s requirement for a minimum general provision. 

 
(b) The  accounting  policies  used  in  the  preparation  of  the  interim  condensed  consolidated  financial 

information  are  consistent with  those  used  in  the  preparation  of  the  annual  consolidated  financial 
statements  for  the  year ended 31 December 2016, except  for  the adoption of  the amendments and 
annual  improvements  to  IFRSs,  relevant  to  the Group which are effective  for annual  reporting period 
starting from 1 January 2017 and which did not result in any material impact on the accounting policies, 
financial  position  or  performance  of  the  Group.  The  Group  has  not  early  adopted  any  standard, 
interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective. 

 
(c) The  interim  condensed  consolidated  financial  information  does  not  contain  all  information  and 

disclosures required for full financial statements prepared in accordance with IFRS, and should be read in 
conjunction with the Group’s annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 
2016. Further, results for the six months period ended 30 June 2017, are not necessarily indicative of the 
results that may be expected for the financial year ending 31 December 2017. 
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3  SEGMENTAL INFORMATION 
 
The Group is organised into segments that engage in business activities which earns revenue and incurs expenses. 
These  segments  are  regularly  reviewed  by  the  chief  operating  decision maker  for  resource  allocation  and 
performance  assessment.  During  the  current  period  the  retail  &  commercial  banking  segment  has  been 
separated. The Group’s operating segments are as follows: 
 
Commerical Banking  ‐  Comprising a full range of credit facilities, deposit and related banking 

services provided to its corporate and institutional customers. 
     

Retail Banking   ‐  Comprising a full range of products and services to customers which 
includes  loans,  credit  cards,  deposits  and  wealth  management 
services.  

     

International  ‐  Operations related to overseas subsidiary and branches are classified 
as International. 

     

Treasury and Investments  ‐  Comprising of treasury services provided  to customers and balance 
sheet managemet  activities  including  money  market,  deriviatives, 
properity investment activities and residual impact of inter‐segment 
fund transfer pricing.  
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3  SEGMENTAL INFORMATION (continued) 
 
Segmental information for the six months period ended and as at 30 June is as follows: 
 
  Commerical banking    Retail banking     International    Treasury and Investments    Total 

 

  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016 
  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000 
                     
Operating income  35,480  37,542  20,229  18,634  14,726  17,153  5,114  550  75,549  73,879 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
Segment results  16,603  16,646  8,562  7,416  84  3,138  4,120  (406)  29,369  26,794 
Unallocated expense                  (11,134)  (9,619) 
         ────── ────── 
Profit for the period before taxation                  18,235  17,175 
         ══════ ══════ 

Segment assets  1,968,914  2,051,958  548,880  497,775  832,601  967,823  904,182  996,542  4,254,577  4,514,098 
Unallocated assets                  72,376  67,551 
         ────── ────── 
Total assets                  4,326,953  4,581,649 
         ══════ ══════ 

Segment liabilities  600,248  573,349  1,548,460  1,397,397  648,242  814,801  923,846  1,186,223  3,720,796  3,971,770 
Unallocated liabilities                  50,406  57,549 
         ────── ────── 
Total liabilities                  3,771,202  4,029,319 
         ══════ ══════ 
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4  FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS  
 
    (Audited)   
  30 June  31 December  30 June 
  2017  2016  2016 
  KD 000  KD 000  KD 000 
       

Available for sale  163,575  214,821  301,204 
Held to maturity  22,809  23,084  ‐ 
 ───────── ───────── ──────── 

  186,384  237,905  301,204 
 ═════════ ═════════ ════════ 

 
Valuation of Investments carried at fair value is determined as follows: 
 
    (Audited)   
  30 June    31 December  30 June   
  2017  2016  2016 
  KD 000  KD 000  KD 000 
Level 1:        
Equity   4,518  4,860  6,617 
Debt securities        

‐ Government  24,550  20,232  43,276 
‐ Non Government  34,908  62,974  95,773 

       
Level 2:        
Equity   8,161  8,352  10,042 
Debt securities        

‐ Government  29,943  33,904  62,156 
‐ Non Government  20,814  40,885  37,442 

Managed funds & Portfolios  21,405  20,511  20,347 
       
Level 3:        
Equity   19,276  23,103  25,551 

──────── ──────── ────────
  163,575  214,821  301,204 

═════════  ═════════  ═════════ 
 
The movements in level 3 category above is mainly due to purchase and sale during the period. 

 
Fair values of  financial  instruments that are carried at amortised cost are not materially different  from their 
carrying values. 
 
The  impact on the  interim condensed consolidated statement of  financial position or the  interim condensed 
consolidated statement of changes in equity would be immaterial if the relevant risk variables used to fair value 
the securities classified under level 2 and level 3 were altered by 5 per cent. 
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5  MEDIUM TERM BORROWINGS  
 
During the period, the Bank established a USD 1.5 billion Reg S Euro Medium Term Note  (“EMTN”) programme. 
Under the EMTN programme, the Bank has successfully issued Senior Unsecured Bonds (the “Bonds”) amounting 
to USD 500 million  with a term of five years maturing in April 2022. The bonds are listed on the Irish Stock Exchange 
and carry a fixed coupon of 3.50% per annum payable on a semi annual basis. These notes were issued at 99.569 
percent of nominal value. 
 
6  RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 
These represent transactions with certain related parties (directors and senior management of the Group, close 
members of their families and entities of which they are principal owners or over which they are able to exercise 
significant influence and associate of the Group) who were customers of the Group during the period. The terms of 
these transactions are approved by the Group’s Board of Directors. 
 
In the normal course of business, these related parties have deposits with the Group and credit facilities granted 
to them by the Group. The balances included in the interim condensed consolidated financial information are as 
follows: 
 
    (Audited)   
  30 June     31 December  30 June    
  2017  2016  2016 
  KD 000  KD 000  KD 000 
       
Loans and advances  48,039  46,944  47,623 
Customers’ deposits   38,819  30,779  31,173 
Investment securities  2,612  2,612  2,706 
Managed portfolio   724  96  73 
Commitment and contingent liabilities  21,374  21,552  19,044 

 
Interest  income and  interest expense  includes KD 953 thousand  (30 June 2016: KD 888 thousand) and KD 423 
thousand (30 June 2016: KD 332 thousand) respectively on transactions with related parties. 
 
Key management compensation 
Compensation for key management is as follows: 

  Three months ended 
30 June 

  Six months ended 
30 June 

  2017  2016    2017  2016 
  KD 000  KD 000    KD 000  KD 000 

          
Salaries and other benefits  782  761    1,516  1,684 
Post employment benefits  67  41    110  103 
  ─────────  ─────────    ─────────  ───────── 
  849  802    1,626  1,787 
  ══════  ══════   ══════  ══════ 
 
 
7  EQUITY 
 
(a) The shareholders at the Annual General Meeting held on 18 March 2017 approved the distribution of cash 

dividend of 11 fils per share for the year ended 31 December 2016 (31 December 2015: cash dividend of 
10 fils per share) which was subsequently paid. Treasury shares are not entitled to any cash dividends. 

 
 



 

Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. and its subsidiaries   
NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL 
INFORMATION (UNAUDITED) 
At 30 June 2017 

 

 
13 

 
 
7  EQUITY (continued) 
 
(b) Treasury shares and Treasury shares reserve: 

   
30 June  
 2017 

(Audited) 
31 December 

2016 

 
30 June  
2016 

       
Number of shares held  12,721,280  12,643,580  12,511,119 

══════════ ══════════ ══════════ 
Percentage of shares held  0.79%  0.78%  0.77% 

══════════ ══════════ ══════════ 
Market value (KD 000)  4,058  3,730  4,066 

══════════ ══════════ ══════════ 
Weighted average market value per share (fils)  305  319  334 

══════════ ══════════ ══════════ 

 
The balance in the treasury share reserve account is not available for distribution. Further, an amount equal 
to the cost of treasury shares is not available for distribution from general reserve throughout the holding 
period of these treasury shares. 

 
(c) Movement in other reserves is as below: 

 
Property 

revaluation 
reserve 

Foreign 
currency 
translation 
reserve 

Employee 
benefit plan 
reserve & 

other reserves 

 
 

Total other 
reserves 

  KD 000  KD 000  KD 000  KD 000 
         
At 1 January 2016  8,956  (78)  (103)  8,775 
     
Other comprehensive (loss) income for the 
period 

 
(69) 

 
(2,473) 

 
13 

 
(2,529) 

 ────── ────── ────── ────── 

As at 30 June  2016  8,887  (2,551)  (90)  6,246 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

      

At 1 January 2017  8,519  (13,047)  (164)  (4,692) 
         
Other comprehensive (loss) / income for the 
period 

 
(14) 

 
(886) 

 
1 

 
(899) 

 ────── ────── ────── ────── 

As at 30 June 2017  8,505  (13,933)  (163)  (5,591) 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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8  PROVISION / IMPAIRMENT LOSSES 

  Three months ended 
30 June 

  Six months ended 
30 June 

  2017  2016    2017  2016 
  KD 000  KD 000    KD 000  KD 000 
           
Provision charge for credit losses   14,013  13,962  28,145  26,789 
Investments available for sale  284  28  431  266 
  ──────────  ──────────  ──────────  ────────── 
  14,297  13,990  28,576  27,055 

═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 
 
9  TAXATION 
 

  Three months ended 
30 June 

  Six months ended 
30 June 

  2017  2016    2017  2016 
  KD 000  KD 000    KD 000  KD 000 
           
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences  77  69  157  142 
National Labour Support Tax  214  191  437  394 
Zakat  86  77  175  158 
Tax on overseas locations  670  473  1,212  1,398 
  ──────────  ──────────  ──────────  ────────── 
  1,047  810  1,981  2,092 

═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 
 
10  BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF THE BANK 
   
Basic  and  diluted  earnings  per  share  are  computed  by  dividing  the  net  profit  for  the  period  attributable  to 
shareholders of the Bank by the weighted average number of shares outstanding during the period: 
 
 

 

  Three months ended 
30 June 

  Six months ended 
30 June 

  2017  2016    2017  2016 
           
Net profit for the period attributable to 
shareholders of the Bank (KD 000) 

 
7,703 

 
7,296 

 
16,214 

 
15,053 

══════ ══════ ══════ ══════
Weighted average number of the Bank’s issued 
and paid‐up shares  1,619,166,234  1,619,166,234  1,619,166,234  1,619,166,234 

         
Less: weighted average number of treasury shares  (12,710,394)  (12,469,291)  (12,695,426)  (11,936,679) 

──────── ────────  ──────── ──────── 
Adjusted weighted average number of shares 
outstanding during the period  1,606,455,840  1,606,696,943  1,606,470,808  1,607,229,555 

  ══════ ══════ ══════ ══════
Basic and diluted earnings per share attributable  
 to shareholders of the Bank      5 fils  5 fils     10 fils  9 fils 

══════ ══════ ══════ ══════
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11  COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
 
Financial instruments with contractual amounts representing credit risk. 
    (Audited)   
  30 June     31 December  30 June    
  2017  2016  2016 
  KD 000  KD 000  KD 000 
     
Acceptances   30,258  29,036  28,557 
Letters of credit  152,031  147,918  133,797 
Guarantees  974,574  960,191  797,828 

─────────  ─────────  ───────── 
  1,156,863  1,137,145  960,182 

══════  ══════  ══════ 
 
Total  commitments  to  extend  credit  at  the  statement  of  financial  position  date  amounted  to  KD  419,862 
thousand (31 December 2016: KD 426,814 thousand and 30 June 2016: KD 399,309  thousand). 
 
12  DERIVATIVE INSTRUMENTS 
 
The notional or contractual amounts of outstanding derivative instruments together with the fair values are as 
follows: 

 
30 June 
2017   

(Audited) 
31 December 

2016   

30 June  
2016 

 

 
Assets  Liabilities 

Contractual 
amounts 

 
Assets  Liabilities 

Contractual 
amounts 

 
Assets  Liabilities 

Contractual 
amounts 

  KD 000  KD 000  KD 000    KD 000  KD 000  KD 000    KD 000  KD 000  KD 000 
                       

Held for hedging:                       

Fair value hedges                    
Interest rate swaps  351  163  95,839    241  1  73,966    3  1,529  72,926 
                   
Held for trading:                   
Forward foreign 
exchange contracts  801  610  182,966 

 
332  1,313  365,971 

 
284  306  208,115 

Interest rate swaps  ‐  ‐    ‐      ‐      1,453  13,883    ‐      6,499  88,883 
Currency Options  ‐  ‐    ‐      619  619  13,408    ‐      ‐      ‐     

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────
  1,152  773  278,805    1,192  3,386  467,228    287  8,334  369,924 
  ════  ════  ════    ════  ════  ════    ════  ════  ════ 

 

All derivative contracts are fair valued using observable market inputs and are classified as level 2. 
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