
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وشركته التابعة بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.
 دولة الكويت

 

 المجمعة المكثفةالمعلومات الماليـة المرحلية 
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 وشركته التابعة .ع.ش.م.ك بنك الكويت الدولي
 دولة الكويـت

 

 المحتويات

 صفحة 

 1 المجمعة المكثفة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةمراقبي الحسابات المستقلين حول تقرير 

 2 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 3 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 4 المكثف المجمع )غير مدقق(بيان المركز المالي المرحلي 

 5 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 6 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 18 - 7 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 





 وشركته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 (مدقق)غير  المجمعبيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف 

 2018 مارس 31المنتهية في  الفترة

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ذ  تشكل جزءاً ال يتجزأ من  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2 

 ألف دينار كويتي  

  

 هية فيتالثالثة أ هر المن

 مارس 31

 2017  2018 إيضاح 

     

 16,758  20,537  إيرادات تمويل 

 (5,521)  (6,981) 3 تكاليف التمويل والتو يعات المقدرة للمودعين 

 11,237  13,556  صافي إيرادات التمويل

     

 2,453  2,544  إيرادات أتعا  وعموالت

 189  503  صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 1,969  607  إيرادات ا تثمارات

 51  105  إيرادات أخرى

 15,899  17,315  مجموع إيرادات التشغيل

     

 (3,995)  (4,371)  تكاليف موظفين

 (2,301)  (2,542)  وإداريةم اريف عمومية 

 (438)  (540)  ا تهالك

 (6,734)  (7,453)  مصروفات التشغيل  مجموع

     

 9,165  9,862  الربح من العمليات قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

     

 (1,203)  (1,771)  المخ  ات وخسائر انخفاض القيمة

 7,962  8,091  الربح الناتج من العمليات

     

     مخصص لـ:

 (72)  (74)  ح ة مؤ سة الكويت للتقدم العلمي

 (197)  (205)  ح ة  ريبة دعم العمالة الوطنية

 (77)  (80)  ح ة الزكاة

 7,616  7,732  ربح الفترة

     

     العائد إلى:

 7,587  7,700  مسا مي البنك

 29  32  الح ص غير المسيطرة

  7,732  7,616 

 فل  8.13  فلس 8.25 4 ربحية السهم األ ا ية والمخففة العائدة إلى مسا مي البنك

 

 



 وشركته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 (مدقق)غير  المجمعبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف 

 2018 مارس 31المنتهية في  الفترة

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ذ  تشكل جزءاً ال يتجزأ من  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

3 

 ألف دينار كويتي  

  

 الثالثة أ هر المنتهية في

  مارس 31

  2018  2017 

     

 7,616  7,732  ربح الفترة

     (األخرى )الخسارة الشاملة/ الدخل الشامل اآلخر

     المجمع المرحلي المكثف ت نيفها إلى بيان الربح أو الخسارة يمكن إعادةبنود 

 122  -  ال تثمارات متاحة للبيع العادلة ةالتغير في القيم -

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف  صافي الربح من ا تثمارات متاحة للبيع محولة الى -

 (321)  -  المجمع من البيع

 -  (485)  اآلخر الشامل الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمةفي القيمة العادلة ألدوات دين  التغير -

     

     المرحلي المكثف المجمع بيان الربح أو الخسارة الىلن يتم ت نيفها  بنود

 -  588  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر ملكية ال تثمارات العادلة القيمة في التغير -

 (199)  103  ( للفترةاألخرى )الخسارة الشاملة/ الدخل الشامل اآلخر

 7,417  7,835  الدخل الشامل للفترةمجموع 

     

     العائد إلى:

 7,377  7,805  مسا مي البنك

 40  30  الح ص غير المسيطرة

 7,417  7,835  الشامل للفترةالدخل مجموع 

 

 





 وشركته التابعة .ع.م.كبنك الكويت الدولي ش.
 (مدقق)غير  المجمعفي حقوق الملكية المرحلي المكثف  التغيراتبيان 

 2018 مارس 31المنتهية في  الفترة

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ذ  تشكل جزءاً ال يتجزأ من  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ألف دينار كويتي       

مجمو      الملكية العائدة لمساهمي البنكحقوق        

حقوق 

 الملكية

    احتياطيات أخرى        

 

 رأس

 المال

 عالوة إصدار 

 أ هم

 أ هم 

 نةيخز

احتياطي  

 قانوني

احتياطي  

 اختياري

احتياطي  

 نةيأ هم خز

 أرباح 

 محتفظ بها

احتياطي  

 القيمة العادلة

 فائض 

 إعادة

 تقييم

مجمو   

 االحتياطيات

 األخرى

 

 

  المجمو 

 

 

الح ص 

غير 

 المسيطرة

 

                          

 263,891  3,324  260,567  152,589  15,530  14,077  54,907  4,846  28,573  34,656  (45,234)  49,480  103,732  2018يناير  1الرصيد كما في 

 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية أثر 

 (55)  -  (55)  (55)  -  680  (735)  -  -  -  -  -  - (2.2 )إيضاح

 263,836  3,324  260,512  152,534  15,530  14,757  54,172  4,846  28,573  34,656  (45,234)  49,480  103,732 )المعدل( 2018يناير  1الرصيد كما في 

 7,732  32  7,700  7,700  -  -  7,700  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 103  (2)  105  105  -  105  -  -  -  -  -  -  - (ىاآلخر)الخسارة الشاملة / الدخل الشامل اآلخر

 7,835  30  7,805  7,805  -  105  7,700  -  -  -  -  -  - مجمو  الدخل الشامل

 (9,337)  -  (9,337)  (9,337)  -  -  (9,337)  -  -  -  -  -  - (7)إيضاح  تتو يعا

 262,334  3,354  258,980  151,002  15,530  14,862  52,535  4,846  28,573  34,656  (45,234)  49,480  103,732 2018مارس  31الرصيد كما في 

                          

 254,995  3,214  251,781  143,803  16,283  13,498  49,751  4,846  26,671  32,754  (45,234)  49,480  103,732   2017يناير  1الرصيد كما في 

 7,616  29  7,587  7,587  -  -  7,587  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 (199)  11  (210)  (210)  -  (210)  -  -  -  -  -  -  - رالدخل الشامل اآلخ( / األخرى)الخسارة الشاملة 

 7,417  40  7,377  7,377  -  (210)  7,587  -  -  -  -  -  - مجمو  الدخل الشامل 

 (9,337)  -  (9,337)  (9,337)  -  -  (9,337)  -  -  -  -  -  - (7)إيضاح تو يعات 

 253,075  3,254  249,821  141,843  16,283  13,288  48,001  4,846  26,671  32,754  (45,234)  49,480  103,732 2017 مارس 31الرصيد كما في 

 
 
 



 وشركته التابعة .ع.الكويت الدولي ش.م.كبنك 
 (مدقق)غير  المجمعالنقدية المرحلي المكثف  التدفقات بيان

 2018 مارس 31لفترة المنتهية في ا

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ذ  تشكل جزءاً ال يتجزأ من  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ألف دينار كويتي  

  

 أ هر المنتهية في الثالثة

 مارس 31

 2017  2018 إيضاح 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 7,616  7,732  ربح الفترة

     تسويات لـ: 

 (189)  (503)  صرف العمالت األجنبية منصافي الربح الناتج 

 (334)  (496)  إيرادات تو يعات

 -  223  بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة لموجودات مالية التغير في القيمة العادلة

 (1,632)  -  األرباح المحققة من بيع ا تثمارات في أوراق مالية

 (319)  (334)  إيرادات تأجير ناتجة من عقارات ا تثمارية

 438  540  ا تهالك

 1,203  1,771  المخ  ات وخسائر انخفاض القيمة

  8,933  6,783 

     

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (15,071)  72,562  المستحق من بنوك

 (30,903)  (52,137)  مدينو تمويل

 (1,517)  2,713  موجودات أخرى

 (10,500)  (26,944)  بنوك ومؤ سات مالية لالمستحق ل

 74,484  84,489  حسابات المودعين

 1,160  (4,980)  مطلوبات أخرى

 24,436  84,636  األنشطة التشغيلية الناتج من صافي النقد

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (27,348)   راء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  23,950  ا ترداد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمح ل من 

 (25,402)  -   راء ا تثمارات في أوراق مالية

 27,038  -   المح ل من بيع ا تثمارات في أوراق مالية

 (1,134)  (875)   راء ممتلكات ومعدات

 334  496  إيرادات تو يعات مستلمة

 319  334  إيرادات تأجير مستلمة

 1,155  (3,443)  األنشطة اال تثمارية الناتج من / )المستخدم في( صافي النقد

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (7,722)  (17)  تو يعات مدفوعة

 (7,722)  (17)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 17,869  81,176  في النقد والنقد المعادل الزيادة صافي

 100,834  50,516  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 118,703  131,692 8 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

 

 

 



 وشركته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2018مارس  31
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 التأسيس واألنشطة األساسية .1

  كبنك متخ ص وتم 1973مايو  13عامة تأ ست في الكويت في  كويتية )"البنك"(  و  ركة مسا مة  .بنك الكويت الدولي  .م.ك.

 الكويت. بورصةلدى  ةالبنك مدرجأ هم المركزي. إن  الكويت تسجيله لدى بنك

يوليو  1وذلك اعتباراً من   الكويت المركزي رخ ة للبنك للعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإل المية السمحاء  أصدر بنك 2007في يونيو 

 فإن جميع أنشطة البنك يتم ممار تها وفقاً ألحكام الشريعة اإل المية السمحاء كما يتم إقرار ا من قبل  يئة  ومنذ ذلك التاريخ .2007

 الرقابة الشرعية في البنك.

ط الرئيسي للبنك  و تقديم الخدمات البنكية اإل المية   راء وبيع وتأجير العقارات وأنشطة تجارية أخرى. يتم القيام باألنشطة إن النشا

 ويتم  داد ا نقداً أو على أقساط.بهامش ربح متفق عليه التجارية على أ اس  راء البضائع المختلفة وبيعها بالمرابحة 

   الكويت.13089 ال فاة  22822.   .  المشترك مجمع البنوك –البرج الغربي ك في يقع المركز الرئيسي للبن

( الكويت. تعمل  ركة رتاج في مجال "رتاج"من رأس المال الم در لشركة رتاج للتأمين التكافلي  .م.ك.م ) %73.6يمتلك البنك 

 تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإل المية.

 مجتمعينليهم إللبنك و ركته التابعة )يشار  المجمعة  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة تم الموافقة على إصدار

 .2018بريل أ 8في  مجل  ادارة البنكمن قبل   2018مارس  31بـ "المجموعة"( للفترة المنتهية في 

 والسياسات المحاسبية الهامة عدادس اإلاأس .2

 أساس اإلعداد 2.1

"التقارير المالية المرحلية". إن  34المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحا بة الدولي رقم المكثفة أعدت المعلومات المالية المرحلية 

المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المكثفة السيا ات المحا بية المتبعة في إعداد  ذ  المعلومات المالية المرحلية 

با تثنــاء التغييرات المبينة أدنا  التي نشأت من التطبيق الجزئي للمعيار   2017ديسمبر  31المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

 .2018يناير  1"األدوات المالية" بدءاً من  9الدولي للتقارير المالية رقم 

وفقاً لتعليمات دولة الكويت لمؤ سات الخدمات المالية  2017ديسمبر  31في  تم إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية

 التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب  ذ  التعليمات تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية با تثناء متطلبات معيار

ول المخ ص المجمع النخفاض القيمة والتي تحل محلها متطلبات "األدوات المالية: االعتراف والقياس" ح 39المحا بة الدولي رقم 

)بال افي بعد ا تبعاد بعض فئات الضمانات(  مدينو تمويلبنك الكويت المركزي حول الحد األدنى للمخ ص العام المطبقة على كافة 

  التي لم يتم احتسا  مخ ص محدد لها.

تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية المجمعة  إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال

ديسمبر  31المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في 

  تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في. باإل افة إلى ذلك  فإن نتائج الفترات المرحلية ال2017

 .2018ديسمبر  31

لى مع تقريب كافة القيم إ للمجموعةبالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية المجمعة تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 أقر  ألف دينار كويتي  ما لم يذكر غير ذلك.

 



 وشركته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2018مارس  31
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 السياسات المحاسبية الهامة 2.2

 "اإليرادات من العقود مع العمالء": 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. ويحل  ذا 2018يناير  1: اإليرادات من العقود مع العمالء بدءاً من 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"اإليرادات" باإل افة إلى التفسيرات  18ومعيار المحا بة الدولي رقم  "العقود اإلنشائية" 11المعيار محل معيار المحا بة الدولي رقم 

( SICوالتفسير ال ادر من لجنة التفسيرات الدائمة ) 18و 15و 13ال ادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 

السابقة لالعتراف باإليرادات كمــا يقدم إطار عمل أكثر قوة  . يقوم  ذا المعيار بتالفي االختالفات ونقاط الضعف في المتطلبات31رقم 

للتعامل مع مشكالت اإليرادات ولتحسين قابلية مقارنة ممار ات االعتراف باإليراد على مستوى المنشآت والقطاعات والواليات 

 بية للمجموعة وال يوجد له أي أثر مادي القضائية وأ واق رأس المال. وال يؤدي تطبيق  ذا المعيار إلى أي تغيير في السيا ات المحا

 على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة.

 "األدوات المالية" :9الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار

ــاء متطلبات خسائر با تثن 2018يناير  1: األدوات المالية بدءاً من 9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والتي تم ا تبدالهــا بمتطلبات المخ  ات الخاصة ببنك الكويت المركزي. ويبين المعيار الدولي  مدينو تمويلاالئتمان المتوقعة من 

ة التحوط. متطلبات االعتراف والقياس لألصول المالية والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة األصول المالية ومحا ب 9للتقارير المالية رقم 

 األدوات المالية: "االعتراف والقيــاس". 39كمــا يحل  ذا المعيار محل معيار المحا بة الدولي رقم 

كما  و مسموح به بموجب األحكام االنتقالية الخاصة بالمعيار. لذلك  فإن  2017لم تقم المجموعة بتعديل معلومات المقارنة لعام 

وال يمكن مقارنتها بالمعلومات المعرو ة  9ك  متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ال تع 2017المعلومات المعرو ة لعام 

في  9. كما تم االعتراف بالفروق في القيمة الدفترية لألصول المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018لعام 

 .2.2وتم اإلف اح عنها في اإليضاح  2018ر يناي 1األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في 

 :9وفيما يلي ملخص بالتغييرات الرئيسية للسيا ات المحا بية للمجموعة الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية األصولتصنيف وقياس 

 التالية:تقوم المجموعة بت نيف أصولها المالية عند القياس المبدئي وفقاً للفئات 

 األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 

 األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  الربح أو الخسارةاألصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

 األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

 المطفأة إذا ا توفى الشرطين التاليين:يتم تسجيل األصل المالي بالتكلفة 

  يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتح يل التدفقات النقدية التعاقدية و؛ عملأن يكون محفوظاً في إطار نموذج 

  إلى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. –في تواريخ محددة  –أن تؤدي  روطه التعاقدية 

التمويل  يتم قياس األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقاً بالتكلفة المطفأة با تخدام طريقة العائد الفعلي. ويتم االعتراف بإيرادات

المجمع كما يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من  الربح أو الخسارةوأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان 

 المجمع. الربح أو الخسارةال تبعاد في بيان ا
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة 2.2

 )يتبع( : "األدوات المالية"9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل آلخر أدوات (أ

 من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا ا توفى الشرطين التاليين: يتم تسجيل ا تثمار الدين بالقيمة العادلة

 أن يكون محفوظاً في إطار نموذج عمل يتم تحقيق  دفه من خالل كل من تح يل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. 

  المبلغ والربح على أصل المبلغ القائمإلى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات ألصل  –في تواريخ محددة  –أن تؤدي  روطه التعاقدية. 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بإيرادات التمويل  قياس أوراق الدين المالية يتم الحقاً 

المجمع. كما  الربح أو الخسارةيان المحتسبة بطريقة العائد الفعلي وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة في ب

يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة التي ال تمثل جزءاً من عالقة التحوط الفعلية في الدخل الشامل اآلخر ويتم عر ها في التغيرات 

بعاد األصل المالي  يتم إعادة التراكمية في القيم العادلة كجزء من حقوق الملكية حتى يتم ا تبعاد أو إعادة ت نيف األصل. عندما يتم ا ت

 المجمع. الربح أو الخسارةت نيف الربح أو الخسارة التراكمي المعترف به مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حقوق الملكيةا تثمارات  ( 

باتخاذ قرار ال يقبل اإللغاء بت نيف بعض من ا تثماراتهــا في حقوق الملكية كا تثمارات أ هم  عند االعتراف المبدئي  تقوم المجموعة

األدوات المالية:  32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إن ا توفت تعريف حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحا بة الدولي رقم 

 ويتم تحديد  ذا الت نيف لكل أداة على حدة.العرض وال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة. 

ي ومن ثّم يتم قياس ا تثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بالتغيرات ف

لخسائر التراكمية المعترف بها مسبقاً في القيم العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجنبية كجزء من حقوق الملكية. أما األرباح وا

المجمع. ويتم  الخسارة وأ الربحالدخل الشامل اآلخر فيتم نقلها إلى األرباح المرحلة عند اال تبعاد وال يتم االعتراف بها في بيان 

 الربح أو الخسارةاالعتراف بإيرادات تو يعات األرباح من ا تثمارات األ هم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان 

 المجمع ما لم تمثل بشكٍل وا ح ا ترداداً لجزء من تكلفة اال تثمار وفي  ذ  الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. وال

 تخضع ا تثمارات األ هم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى تقييم انخفاض القيمة.

 الربح أو الخسارةاألصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

أو تلك التي يطلب بشكل تمثل األصول المالية في  ذ  الفئة تلك األصول التي تم تحديد ا إما من قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي 

أداة بالقيمة العادلة من خالل  بت نيف. وتقوم اإلدارة 9إجباري أن يتم قيا ها بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الدخل الشامل اآلخر  فقط إن والتي تستوفي فيما دون ذلك متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة

التي  -ألغت أو خفضت بشكل كبير اختالفاً محا بياً كان من الممكن أن ينشأ إن لم يتم القيام بذلك. ويجب أن يتم قياس األصول المالية 

 وذلك بشكٍل إلزامي. لخسارةالربح أو ابالقيمة العادلة من خالل  –تمتلك تدفقات نقدية تعاقدية ال تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ أو الفائدة 

بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة  الربح أو الخسارةويتم الحقاً قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

عتراف بإيرادات تو يعات يرادات با تخدام طريقة العائد الفعلي. ويتم االاإلالمجمع كما يتم االعتراف ب الربح أو الخسارةفي بيان 

 المجمع عند تأكيد الحق في الدفعة. الربح أو الخسارةفي بيان  الربح أو الخسارةاألرباح من ا تثمارات األ هم بالقيمة العادلة من خالل 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة 2.2

 )يتبع( : "األدوات المالية"9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تقييم نموذج العمل

ألصول المالية لتحقيق  دفها. وال ا ةكأفضل ما يكون عن كيفية إدارة مجموع المستوى الذي يعبر على أعمالهاتحدد المجموعة نموذج 

يتم تقييم نموذج العمل على أ اس كل أداة على حدة ولكن على مستوى أكبر للمحافظ المجمعة ويستند إلى عدد من العوامل التي يمكن 

 بعين االعتبار ما يلي: تؤخذلمعلومات التي مالحظتها. وتتضمن ا

 .السيا ات واأل داف المبينة للمحفظة ولعمل تلك السيا ات في الواقع العملي 

  واألصول المالية المحتفظ بها في إطار نموذج العمل( وكيفية إدارة  ذ  المخاطر. األعمالنموذج المخاطر التي تؤثر على أداء( 

  في الفترات السابقة وأ با   ذ  المبيعات والتوقعات المنتظرة منها حول نشاط المبيعات المستقبلي.تكرار وحجم وتوقيت المبيعات 

الحالة المضغوطة" بعين االعتبار. وفي ل دون و ع "أ وأ األحوال" أو "إلى  يناريو ات متوقعة بشكل معقو العملنموذج يستند تقييم 

حال ما إذا تم تحقيق تدفقات نقدية بعد االعتراف المبدئي بشكل يختلف عن التطلعات األصلية للمجموعة  ال تقوم المجموعة بتغيير 

ألصل المالي الذي نشأ حديثاً ولكنها تقوم بإدراج  ذ  المعلومات عند تقييم ا العملت نيف األصول المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج 

 أو تم  راؤ  حديثاً ف اعد.

 (SPPPتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط أصل المبلغ والفائدة )اختبار 

المبلغ" (. ويتم تعريف "أصل SPPPتقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية لألصول المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار )

 ألغراض تتعلق بهذا االختبار على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير على مدار عمر األصل المالي. ويتم

تعريف الربح على أنه مقابل للقيمة الزمنية للمال ولمخاطر االئتمان المرتبطة بأصل المبلغ ولمخاطر وتكاليف اإلقراض الرئيسية 

رى باإل افة إلى  امش الربح. وفي  بيل تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية تمثل فقط دفعات أصل المبلغ والربح  تقوم المجموعة األخ

قوم بالنظر فيمــا إذا كان األصل المالي يحتوي  رطاً تعاقدياً يمكنه تغيير وقت ومبلغ التدفقات التعاقدية بحيث ال يستوفي  ذا الشرط. وت

 ة بالنظر فيما يلي:المجموع

 األحداث الطارئة التي يمكن أن تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 

 عناصر الرفع المالي؛ 

 الدفعات المقدمة و روط التمديد؛ 

 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من بعض األصول بعينها )مثل ترتيبات عدم الرجو  على األصل( و؛ 

 الربحمثل إعادة الضبط الدوري أل عار  –ي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال العناصر الت. 

للتعرض للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية والتي تكون األدنى ال تؤدي الشروط التعاقدية التي تقدم ما يزيد عن الحدود 

قدية تعتبر فقط دفعة ألصل المبلغ والربح. وفي تلك الحاالت  يتم قياس غير ذات عالقة بترتيب اإلقراض الرئيسي إلى تدفقات نقدية تعا

 .الربح أو الخسارةاألصل المالي بالقيمة العادلة من خالل 

 إعادة ت نيف األصول المالية

ال تقوم المجموعة بإعادة ت نيف أصولها المالية بعد االعتراف المبدئي إال في ظل الحاالت اال تثنائية التي تقوم فيها المجموعة 

 أو بيعه أو إنهاؤ . األعمالباال تحواذ على خط 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة 2.2

 )يتبع( : "األدوات المالية"9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الماليةانخفاض قيمة األصول 

ويتم قيا ها بالتكلفة المطفأة أو  مدينو تمويل( بالنسبة ألدوات الدين عدا ECLتقوم المجموعة باالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة )

ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتقوم المجموعة بتطبيق أ لو  يتكون من ثالث مراحل لقياس خسارة االئتمان المتوقع

 كما يلي:

  هراً  12المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة لـ 

 هراً على األصول المالية متى لم يكن  ناك  12تقوم المجموعة بقياس مخ  ات الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 

ي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ  يادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي أو على االنكشافات الت

التقرير. وتعتبر المجموعة أن األصل المالي ذو مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون ت نيف مخاطر االئتمان الخاصة بها تعادل 

 التعريف المفهوم عالمياً لـ "درجة اال تثمار".

 غير منخفض القيمة ائتمانياً  - المرحلة الثانية: فترة عمر خسائر االئتمان المتوقعة

 ناك  يادة  كانتقوم المجموعة بقياس مخ  ات الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة طوال فترته على األصول المالية متى 

 كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن دون تعر ها النخفاض القيمة ائتمانياً.

 منخفض القيمة ائتمانياً  -رة عمر خسائر االئتمان المتوقعة المرحلة الثالثة: فت

تقوم المجموعة بقياس مخ  ات الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة طوال فترته على األصول المالية التي تم تعيينها 

 كمنخفضة القيمة ائتمانياً بناًء على دليل مو وعي النخفاض القيمة.

متوقعة طوال عمر البند  ي خسائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع أحداث اإلخالل المتوقعة على مدار العمر المتوقع إن خسائر االئتمان ال

 هراً من خسائر االئتمان المتوقعة جزءاً من خسائر االئتمان المتوقعة طوال عمر األداة والتي تنتج من  12لألداة المالية. وتمثل فترة الـ 

 هراً التالية لتاريخ التقرير. يتم احتسا  كالً من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر  12خالل فترة الــ  أحداث اإلخالل المحتملة

  هراً  واًء بشكل منفرد أو بشكل مجمع بناًء على طبيعة المحفظة األ ا ية لألدوات المالية. 12األداة وخسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

 القيمةتحديد مرحلة انخفاض 

تقوم المجموعة في كل تاريخ تقارير بتقييم ما إذا كان األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية قد تعر ت النخفاض القيمة 

 ائتمانياً. وتعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعرض النخفاض القيمة عند وقو  حدث واحد أو أكثر ممن لهم أثراً  لبياً على المستقبل

 يوماً. 90للتدفقات النقدية لألصل المالي أو عند تأخر الدفعات التعاقدية لـ المقدر 

وتقوم المجموعة أيضاً في كل تاريخ تقارير بتقييم ما إذا كانت  ناك  يادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ تاريخ االعتراف المبدئي عبر 

المتوقع من تاريخ التقارير مع مخاطر التعثر في تاريخ االعتراف المبدئي. مقارنة مخاطر التعثر الذي يحدث على مدار العمر المتبقي 

 وتمثل المعايير الكمية المتبعة لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  لسلة من العتبات النسبية والمطلقة. ويتم اعتبار أن جميع

اطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ويتم نقلها إلى المرحلة الثانية حتى يوماً لها  يادة كبيرة في مخ 30األصول المالية المتأخرة لـفترة 

 وإن لم تشر المعايير إلى  يادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

لية لجميع حاالت العجز النقدي تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديراً مو وناً باالحتمال لخسائر االئتمان ويتم قيا ها على أنها القيمة الحا

الفعلي لألداة المالية. ويمثل العجز المالي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة وفقاً للعقد والتدفقات  العائد معدلمخ ومةً على 

مالية التعثر والخسارة في حالة النقدية التي تتوقع المجموعة قبضها. وتتضمن العناصر الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة احت

 التعثر واالنكشاف إلى التعثر. وتقوم المجموعة بتقدير  ذ  العناصر با تخدام نماذج مخاطر االئتمان المنا بة مع أخذ ت نيفات االئتمان

 المستقبلية  الخ. الداخلية والخارجية لألصول بعين االعتبار باإل افة إلى طبيعة وقيمة الضمانات و يناريو ات االقت اد الكلي
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 )يتبع( المحاسبية الهامةالسياسات  2.2

 )يتبع( : "األدوات المالية"9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 عرض مخ ص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم عرض مخ  ات خسارة االئتمان المتوقعة كخ م من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول المالية بالنسبة لألصول المالية المسجلة 

لفة بالتكلفة المطفأة. وفي حال أدوات الدين التي يتم قيا ها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  تقوم المجموعة باالعتراف بتك

المجمع مع االعتراف بالمبلغ ذي ال لة في الدخل الشامل اآلخر مع عدم خفض القيمة الدفترية  الربح أو الخسارةي بيان المخ ص ف

 لألصل المالي في بيان المركز المالي.

 مدينو تمويلانخفاض قيمة 

تقوم المجموعة باالعتراف بتكلفة مخ ص التمويل اإل المي للعمالء وفقاً لمتطلبات المخ  ات الخاصة ببنك الكويت المركزي. وتقوم 

المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان  ناك دليالً مو وعياً على انخفاض قيمة أصل مالي م نف كتمويل إ المي للعمالء أو 

صول المالية. ويتم اعتبار أن أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية قد تعر ت النخفاض القيمة فقط إذا مجموعة من تلك األ

كان  ناك دليالً مو وعياً على انخفاض القيمة نتيجةً لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف المبدئي باألصل )تكبد "حادث 

ة لديه تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية والذي يمكن خسارة"( وأن حادث الخسار

 المجمع. الربح أو الخسارةتقدير  بشكل موثوق فيه. وفي حال وجود مثل  ذا الدليل  يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان 

على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخ ومةً يتم قياس مبلغ خسارة انخفاض القيمة 

على معدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل عبر ا تخدام حسا  المخ ص ويتم االعتراف بمبلغ 

جمع. وإذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة ويمكن أن يتم نسب  ذا االنخفاض الم الربح أو الخسارةالخسارة في بيان 

بشكل مو وعي إلى حدث وقع بعد االعتراف بانخفاض القيمة  يتم عك  خسارة انخفاض القيمة عبر تعديل حسا  المخ ص. ويتم 

يجب أن يتم تخ يص  قاً لتعليمات بنك الكويت المركزيلى ذلك  ووفالمجمع. عالوةً ع الربح أو الخسارةلغ العك  في بيان باالعتراف بم

)صافياً من بعض فئات الضمان( والتي ال يتم تجنيب مخ ص لها على وجه  مدينو تمويلالحد األدنى من المخ ص العام على جميع 

 التحديد.
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .2

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة 2.2

 )يتبع( : "األدوات المالية"9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 9االنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم اإلف احات 

وفئات القياس الجديدة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير  39يو ح الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقاً لمعيار المحا بة الدولي رقم 

 :2018يناير  1وذلك لألصول المالية للمجموعة كما في  9المالية رقم 

 كويتيألف دينار     

 

 وفقا   األصلي التصنيف

 الدولي المحاسبة لمعيار

 39 رقم

 وفقا   الجديد التصنيف

 للتقارير الدولي للمعيار

 9 رقم المالية

 الدفترية القيمة

 لمعيار وفقا   األصلية

 الدولي المحاسبة

 39 رقم

إعادة قياس خسائر 

 االئتمان المتوقعة

 الدفترية القيمة

 للمعيار وفقا   الجديدة

 للتقارير الدولي

 9 رقم المالية

      :مالية موجودات

 19,448 (2) 19,450 المطفأة التكلفة مدينة وذمم قروض البنوك لدى واألرصدة النقد

 402,888 (14) 402,902 المطفأة التكلفة مدينة وذمم قروض البنوك من المستحق

 للبيع متاحة مالية أوراق دين - ا تثمارات

 خالل من العادلة القيمة

 43,891 - 43,891 اآلخر الشامل الدخل

 للبيع متاحة مالية أوراق ملكية – ا تثمارات

 خالل من العادلة القيمة

 26,353 - 26,353 اآلخر الشامل الدخل

 للبيع متاحة مالية أوراق ملكية – ا تثمارات
 خالل القيمة العادلة من

 13,534 - 13,534 الخسارة أو الربح

 ملكية – ا تثمارات
 خالل القيمة العادلة من

 الخسارة أو الربح

 خالل من العادلة القيمة

 8 - 8 اآلخر الشامل الدخل

 ملكية – ا تثمارات
 خالل القيمة العادلة من

 الخسارة أو الربح

 خالل القيمة العادلة من

 54 - 54 الخسارة أو الربح

 17,259 (39) 17,298 المطفأة التكلفة مدينة وذمم قروض أخرى موجودات

 إلى أي تغيير في ت نيف أو قياس المطلوبات المالية. 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ي يؤد لم

 .المرحلة واألرباح االحتياطيات على 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلى االنتقال أثر بتحليل التالي الجدول يقوم

 ألف دينار كويتي   

  مرحلة أرباح 

 القيمة احتياطي

 العادلة

    

 14,077  54,907 (2017 ديسمبر 31) 39 رقم الدولي المحا بة لمعيار وفقاً  الختامي الرصيد
    

    :القياس إعادة وعمليات التصنيف إعادة على األثر

 حة للبيع إلى بالقيمة العادلة منمتا منأ هم( )مالية  أوراقا تثمارات في 

 652  (652) الخسارة أو لربحا خالل
    

    :مدينو التمويل عدا المالية األصول من المتوقعة االئتمان بخسائر االعتراف على األثر

 ألصول الدين المالية  9االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  خسائر

 28  (28) اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة
 لألصول المالية 9ير المالية رقم للتقار الدولي للمعيار وفقاً  المتوقعة االئتمان خسائر

 -  (55) المطفأة بالتكلفة

 في تاريخ التطبيق المبدئي 9رقم  المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقاً  االفتتاحي الرصيد

 14,757  54,172 2018 يناير 1 في
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  التوزيعات المقدرة للمودعينتكاليف التمويل و .3

 الثالثة أ هر المنتهية فيقدرت إدارة البنك التو يعات للمودعين والربح الخا  بمسا مي البنك ا تناداً إلى نتائج فترة 

. إن التو يعات الفعلية للمودعين فيما يخص الودائع التي تزيد عن  تة أ هر قد تختلف عن المبالغ المدرجة في بيان 2018مارس  31

إدارة  الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع. إن الربح الفعلي الذي  يتم تو يعه على المودعين  وف يتم تحديد  من قبل مجل 

 .2018ديسمبر  31 البنك وفقاً للنظام األ ا ي للبنك  ا تناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة التي تنتهي في

 ربحية السهم األساسية والمخففة .4

خالل  الم درةالعائد لمسا مي البنك علـى المتو ط المرجح لعدد األ هم  الفترةتحتسب ربحية السهم األ ا ية والمخففة بتقسيم ربح 

   ناق اً أ هم الخزينة. تحتسب ربحية السهم كما يلي:الفترة

 

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 مارس 31

 2018  2017 

    

 7,587  7,700 ربح الفترة العائد لمسا مي البنك )ألف دينار كويتي(

 933,689  933,689 المتو ط المرجح لعدد األ هم القائمة )ألف  هم(

 فل  8.13  فلس 8,25 السهم األ ا ية والمخففةربحية 

 المستحق من بنوك  .5

 ألف دينار كويتي 

 مارس 31 

2018 

 

ديسمبر  31 

2017 

 )مدققة(

 مارس 31 

2017 

 

      

 288,375  306,268  290,362 وديون حكومية معامالت توّرق مع بنك الكويت المركزي

 تمويل مرابحات لدى بنوك

 63,684  31,066  95,976 يوم أو أقل( 90خالل )تستحق تعاقدياً 

 تمويل مرابحات لدى بنوك

 37,298  65,568  8,908 يوم( 90)تستحق تعاقدياً بعد أكثر من 

 395,246  402,902  389,357 

  بنوك ومؤسسات ماليةلل المستحق .6

 ألف دينار كويتي 

 مارس 31 

2018 

 

ديسمبر  31 

2017 

 )مدققة(

 مارس 31 

2017 

 

      

 105,897  86,892  28,005 مرابحات مستحقة إلى البنوك

 292,448  296,467  332,031 مرابحات مستحقة إلى مؤ سات مالية 

 9,232  11,079  7,458 حسابات جارية وتحت الطلب

 367,494  394,438  407,577 

 توزيعات أرباح .7

 بقيمة 2018مارس  24الموافقة على تو يعات أرباح نقدية في اجتما  الجمعية العمومية السنوية لمسا مي البنك المنعقد في  تتم

بمبلغ  فل  لكل  هم 10: 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ألف دينار كويتي 9,337بمبلغ  فل  لكل  هم 10

  و ي مدرجة  من بنود وفقاً لتعليمات بورصة الكويت 2018في أبريل  النقدية رباحاأل عتو ي  يتم (.ألف دينار كويتي 9,337

 المطلوبات األخرى.
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 النقد والنقد المعادل .8

 ألف دينار كويتي 

 مارس 31 

2018 

 

ديسمبر  31 

2017 

 )مدققة(

 مارس 31 

2017 

 

      

716,35 رصدة لدى البنوك األنقد وال   19,450  55,019 
 تمويل مرابحات لدى بنوك

 31,066  95,976 يوم أو أقل( 90)تستحق تعاقدياً خالل 
 

63,684 

 692,131   50,516  118,703 

 أطراف ذات صلةالمعامالت مع  .9

والموظفين دارة والشركات الزميلة وأعضاء مجل  اإل الرئيسيين )المسا مين ال لةالمعامالت مع بعض األطراف ذات   ذ تتم 

وأفراد أ ر م المقربين والشركات التي يمتلكون فيها ح ص جو رية أو التي تمكنهم من مزاولة تأثير جو ري  بالمجموعة التنفيذيين

تمت على أ اس نف  الشروط كعمالء  من النشاط الطبيعي لألعمال. إن مثل تلك المعامالت قد  المجموعةعليها( الذين تعاملوا مع 

في الوقت نفسه على معامالت مماثلة مع أطراف غير ذات صلة ولم تتضمن أكثر من  األ ا ية  والتي تتضمن معدالت الربح المطبقة

 يتم اإلف اح عنها. الالمعامالت مع الشركة التابعة وبالتالي كافة  ا تبعادتم ي .القدر الطبيعي من المخاطر

 :المجمعة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة والمتضمنةال لة طراف ذات األفيما يلي المعامالت واألرصدة مع 

 ألف دينار كويتي 

 المجمو   

 

 المساهمين

 رئيسيينال

وأطراف 

أخرى ذات 

  زميلة ةشرك  عالقة

 أعضاء 

 مجلس اإلدارة

  اإلدارة العليا و

مارس  31

2018 

ديسمبر  31 

2017 

  )مدققة(

مارس  31 

2017 

            األرصدة

 89,019  93,077  100,330  32,567  -  67,763 مدينو تمويل

 44  59  65  65  -  - ائتمانيةبطاقات 

 6,139  5,185  9,015  2,864  7  6,144 ودائع

 27,553  10,144  8,780  596  -  8,184 التزامات

 147,000  113,366  124,529  57,552  -  66,977 ائتمانية مانات مقابل تسهيالت 

            

            المعامالت

 800  4,284  1,133  296  -  837 إيرادات تمويل

 21  34  9  9  -  - تو يعات للمودعين
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 المعامالت مع أطراف ذات صلة )تتمة( .9

 مارس 31 

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مدققة(

 مارس 31 

2017 

 

أعضاء عدد 

 مجلس اإلدارة

  المبلغ  العليااإلدارة و

عدد أعضاء 

 مجل  اإلدارة

  المبلغ  العليااإلدارة و

عدد أعضاء 

 مجل  اإلدارة

 المبلغ  العليااإلدارة و

   

ينففففار ألففففف د

    كويتي

 ينففففارألففففف د

    كويتي

ينففففففار ألففففففف د

 كويتي

            عضاء مجلس اإلدارةأ

 36,983  4  26,491  4  32,522  5 مدينو تمويل 

 3,710  7  2,977  7  2,175  7 ودائع

 216  5  578  4  529  4 التزامات

 70,005  5  46,387  4  57,513  4 ائتمانية مانات مقابل تسهيالت 

            

            العليااإلدارة 

 109  8  63  8  45  6 مدينو تمويل 

 44  12  59  14  65  15 بطاقات ائتمانية

 282  16  501  19  689  19 ودائع

 79  14  79  16  67  16 التزامات

 27  7  41  9  39  8 ائتمانية مانات مقابل تسهيالت 

 :اإلدارة العليامكافآت 

 ألف دينار كويتي 

 
 الثالثة أ هر المنتهية في

 مارس 31

 2018  2017 

 341  435 مزايا ق يرة األجل

 21  29 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة .10

 ألف دينار كويتي  

 مارس 31  
2018 
 

ديسمبر  31 
2017 
 )مدققة(

مارس  31 
2017 
 

 23,473  36,958  24,896  قبوالت
 13,580  22,066  19,542  اعتمادات مستندية
 240,420  269,324  279,323  خطابات  مان

  323,761  328,348  277,473 

ألف دينار  169,050: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 212,550لدى المجموعة التزامات بمنح تسهيالت قابلة لإللغاء بمبلغ 

 ألف دينار كويتي(. 182,215: 2017مارس  31كويتي  
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 المعلومات القطاعية األساسية .11

وذلك ال تخدامها في القرارات  الرئي  التنفيذيالتشغيلية ا تناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل  المجموعةيتم تحديد قطاعات 

اال تراتيجية. إن  ذ  القطاعات  ي وحدات أعمال ا تراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة  ذ  القطاعات بشكل 

 نه لدى كل منها طبيعة مختلفة من حيث المنتجات والخدمات وفئات العمالء وكذلك اال تراتيجيات التسويقية.منف ل حيث إ

 إن قطاعات األعمال تستوفي  روط رفع تقارير القطاعات و ي كالتالي:

على مجموعة من الخدمات الم رفية والمنتجات اال تثمارية  ويشتمل : قطا  الخدمات الم رفية التجارية والدولية

للشركات  كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات 

 اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.

ويشتمل على مجموعة من الخدمات الم رفية والمنتجات اال تثمارية  : قطا  الخدمات الم رفية لألفراد

رابحات التمويلية للسلع وخدمات اإلجارة كما يقدم الم  لألفراد

 وتسهيالت الوكاالت.

شتمل على إدارة السيولة والبنوك المرا لة والمقاصة والمرابحات يو : قطا  الخزينة وإدارة األموال والخدمات الم رفية للمؤ سات

 اال تثمارية وا تبدال الودائع مع البنوك والمؤ سات المالية.

وتشتمل على ا تثمار في  ركات  ميلة وا تثمارات أخرى  متضمنة  : إدارة اال تثمار

 العقارات اال تثمارية.

وتشمل على كل ما لم يذكر  من القطاعات المو حة أعال  باإل افة  : أخرى

 الى البنود المتعلقة بالشركة التابعة.

 تو يع الم ادر وتقييم األداء.  تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات األعمال بشكل منف ل لغرض اتخاذ القرارات حول

 ل اإلدارة ونظام إعداد التقارير.إيرادات ونتائج القطا  من خالقياس بقياس أداء قطاعات األعمال من خالل المجموعة قوم ت

 تتكون موجودات القطا  بشكل أ ا ي من جميع الموجودات وتتكون مطلوبات القطا  من جميع المطلوبات الخاصة بالقطا .

الجدول التالي معلومات عن اإليرادات التشغيلية ونتائج الفترة ومجمو  الموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات المجموعة يبين 

 التي يتم إعداد تقارير حولها.

 ألف دينار كويتي 

ات الخدم 

الم رفية 

 التجارية

 والدولية

الخدمات  

الم رفية 

 لألفراد

إدارة الخزينة  

 وال ناديق

 والخدمات

 الم رفية

 للمؤ سات

إدارة  

 اال تثمار

 المجمــو   أخرى 

            2018مارس  31

 17,315  553  736  (990)  1,902  15,114  تشغيل القطا  / )خسائر(إيرادات
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 

 7,732  (1,210)  (353)   697  925  7,673 نتائج القطا 
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 

 1,975,726  37,766  128,661  425,338  237,998  1,145,963 موجودات القطا 
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 

 1,713,392  53,172  -  746,687  632,197  281,336 مطلوبات القطا 
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 
            

            2017مارس  31

 15,899  826  2,080  (1,626)  2,394  12,225 إيرادات/ )خسائر( تشغيل القطا 
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 

 7,616  (907)  1,176  690  857  5,800 نتائج القطا 
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 

 1,910,570  38,164  106,602  427,197  223,176  1,115,431 موجودات القطا 
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 

 1,657,495  46,826  -  742,152  580,698  287,819 مطلوبات القطا 
 ═══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ═══════ 

 تعمل المجموعة في دولة الكويت فقط.

 



 وشركته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
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 لألدوات المالية القيمة العادلة .12

 تعرف القيمة العادلة على أنها السعر الذي يتم ا تالمه لبيع أصل أو  داد  لنقل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين في السوق كما في

 تاريخ القياس.

 التالي لتحديد واإلف اح عن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة: الهرمي تستخدم المجموعة التسلسل

تعتبر المدخالت  ي األ عار المعلنة )غير معدلة( في األ واق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي يكون  : 1المستوى 

 دخولها متاحاً للمنشأة كما في تاريخ القياس؛ 

  ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مبا ر أو 1تعتبر المدخالت  بخالف األ عار المعلنة والمتضمنة في المستوى  : 2المستوى 

  غير مبا ر؛ و

 تعتبر المدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام. : 3المستوى 

 سل الهرمي للقيمة العادلة:يبين الجدول التالي تحليل اال تثمارات المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسل

  ألف دينار كويتي 

 المجمو   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        2018مارس  31

        موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 13,382  - - - - 13,382 أوراق مالية مسعرة 

        :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 26,967  26,967  -  - أوراق مالية غير مسعرة 

 46,768  729  -  46,039 صكوك

 59,421  -  27,696  87,117 

        

        2017ديسمبر  31

        في أوراق ماليةا تثمارات 

        موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 62  -  -  62 أوراق مالية مسعرة 

        موجودات مالية متاحة للبيع:

 13,534  -  -  13,534 أوراق مالية مسعرة 

 26,353  26,353  -  - أوراق مالية غير مسعرة 

 43,891  734  -  43,157 صكوك

 56,753  -  27,087  83,840 

        

         2017مارس  31

        في أوراق ماليةا تثمارات 

        موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 61  -  -  61 أوراق مالية مسعرة 

        موجودات مالية متاحة للبيع:

 13,199  -  -  13,199 أوراق مالية مسعرة 

 27,879  27,879  -  - أوراق مالية غير مسعرة 

 44,665  882  -  43,783 صكوك

 57,043  -  28,761  85,804 

  لم يكن  ناك تحويالت بين 2018مارس  31لم يحدث أي تغيير في أ اليب التقييم مقارنة بالفترة السابقة. خالل الفترة المنتهية في 

 .المستويات




