
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  

   .ع.البنك األھلي الكويتي ش.م.ك
     ته التابعةاوشرك  

  المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية 
  مدققة)(غير 

  2018 يونيو 30
  
  
  









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

  

  
 

 

  .ن ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتشكل جزًءا م 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلبيان 
  2018 يونيو 30 ة المنتھية فيللفتر

    
 الثالثة أشھر المنتھية في

    يونيو  30 
 الستة أشھر المنتھية في

  يونيو  30 
    2018  2017    2018  2017  
  ألف  ألف    ألف  ألف    
  دينار كويتي   دينار كويتي     دينار كويتي   دينار كويتي   إيضاحات  
         

 89,689 104,143  46,188 53,154   إيرادات فوائد
 (35,894) (45,435)  (18,996) (23,536)   مصروفات فوائد

   

────── ────── 
 

────── ────── 
 53,795 58,708  27,192 29,618   صافي إيرادات الفوائد

        
 15,411 15,072  7,545 8,128   صافي إيرادات أتعاب وعموالت

 2,451 2,073  923 993   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 
 293 3,767  17 3,415   صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية 

 1,501 2,401  545 1,138   إيرادات توزيعات أرباح
 1,035 1,673  387 686   حصة في نتائج شركة زميلة 

 1,063 152  549 60   إيرادات تشغيل أخرى 
   

────── ────── 
 

────── ────── 
 75,549 83,846  37,158 44,038   إيرادات التشغيل

   

────── ────── 
 

────── ────── 
 (16,354) (17,738)  (8,278) (9,287)   مصروفات موظفين

 (10,684) (12,026)  (4,963) (6,311)   مصروفات تشغيل أخرى 
 (1,700) (2,417)  (853) (1,191)   استھالك وإطفاء

   

────── ────── 
 

────── ────── 
 (28,738) (32,181)  (14,094) (16,789)   غيلمصروفات التش

   

────── ────── 
 

────── ────── 
 46,811 51,665  23,064 27,249   ربح التشغيل للفترة 

        
 (28,576) (30,509)  (14,297) (17,081) 8  مخصص/ خسائر االنخفاض في القيمة 

   

────── ────── 
 

────── ────── 
 18,235 21,156  8,767 10,168   رائبلفترة قبل الضاربح 

 (1,981) (2,003)  (1,047) (1,078) 9  الضرائب
   

────── ────── 
 

────── ────── 
 16,254 19,153  7,720 9,090   صافي ربح الفترة 

   

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
        الخاص بـ:

 16,214 19,118  7,703 9,079   مساھمي البنك
 40 35  17 11   ر المسيطرةالحصص غي

   

────── ────── 
 

────── ────── 
  

 9,090 7,720  19,153 16,254 
   

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
  

      
ربحية السھم األساسية والمخففة الخاصة 

 فلس  10 فلس  12  فلس  5 فلس  6 10 بمساھمي البنك
   

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
  



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

  

  
 

 

  .ن ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتشكل جزًءا م 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق) المرحلي المكثف المجمع الشامل خلالدبيان 
  2018 يونيو 30للفترة المنتھية في 

  
 الثالثة أشھر المنتھية في

   يونيو 30 
 أشھر المنتھية في الستة  

   يونيو 30 

  
2018  
  ألف

2017  
  ألف

  2018  
  ألف

2017  
  ألف

  دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 16,254 19,153  7,720 9,090 لفترةصافي ربح ا
  

────── ──────  ────── ────── 
  

     
بنود لن يتم إعادة تصنيفھا الحقا الى بيان الدخل 

       المرحلي المكثف المجمع:
أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

        :اإليرادات الشاملة األخرى
 - 205  - 343  القيمة العادلة  تأثير صافي التغيرات في -

  

────── ────── 
 

────── ────── 
  343 -  205 - 

  

────── ────── 
 

────── ────── 
بنود يتم او قد يتم إعادة تصنيفھا الحقا الى بيان الدخل 

       المرحلي المكثف المجمع:
أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

       خرى: الشاملة األ
 - (2,959)  - (2,176)  صافي التغييرات في القيمة العادلة تأثير -
 - (14)  - (20)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  -
 - (57)  - (24)  إعادة ادراج صافي ربح البيع  -

  

────── ────── 
 

────── ────── 
  (2,220) -  (3,030) - 

       استثمارات متاحة للبيع: 
 (284) -  (11) -  صافي التغييرات في القيمة العادلة ثرأ -
 431 -  284 -  إعادة ادراج انخفاض القيمة  -
 2,152 -  (108) -  إعادة ادراج صافي ربح البيع  -

  

────── ────── 
 

────── ────── 
  - 165  - 2,299 

       تحويل عمالت اجنبية: 
 (910) (23)  (2,289) 89  ت اجنبية فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليا -

  

────── ────── 
 

────── ────── 
  (2,131) (2,124)  (3,053) 1,389 

  

────── ────── 
 

────── ────── 
       

 1,389 (2,848)  (2,124) (1,788)  إيرادات شاملة أخرى للفترة  /(خسائر)
  

────── ────── 
 

────── ────── 
 17,643 16,305  5,596 7,302  ملة للفترةإجمالي اإليرادات الشا

  

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
       الخاص بـ:

 17,614 16,279  5,610 7,299  مساھمي البنك
 29 26  (14) 3  الحصص غير المسيطرة

  

────── ────── 
 

────── ────── 
  7,302 5,596  16,305 17,643 

  

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
   



 
 
  .ك.ع. وشركاته التابعةي ش.متيكولا 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 الملكيةيان التغيرات في حقوق ب
 2018 يونيو 30للفترة المنتھية في 

 

   الخاصة بمساھمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 
 أسھم

  أسھم
  خزينة

 )7(ايضاح 
احتياطي 
 اجباري

  احتياطي
 تيارياخ

احتياطي 
  أسھم خزينة

 )7(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )7(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 
 العادلة

  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
االحتياطيا

 المجموع ت

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

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

              

 572,739 729 572,010 306,249 144,310 10,616 (6,359) 8,065 74,585 75,032 (5,053) 108,897 161,917  2018يناير  1الرصيد كما في 
تعديل االنتقال لتطبيق المعيار الدولي

يناير  1في  9للتقارير المالية   
  )3(إيضاح  2018

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
436 

 
(728) 

 
(292) 

 
(292) 

 
-     

 
(292) 

  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 2018يناير  1الرصيد كما في 
 572,447 729 571,718 305,957 143,582 11,052 (6,359) 8,065 74,585 75,032 (5,053) 108,897 161,917  (معاد ادراجه) 

 19,153 35 19,118 19,118 19,118    -     -     -     -     -     -     -     -  صافي ربح الفترة 
 (2,848) (9) (2,839) (2,839)     - (2,817) (22)     -     -     -     -     -     -  ملة أخرى للفترة خسائر شا

  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
اجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة

     -     -     -     -     -     -  للفترة 
 

(22) (2,817) 19,118 16,279 16,279 
 

26 
 

16,305 
 (19,275)     - (19,275) (19,275) (19,275)     -     -     -     -     -     -     -     - )7(إيضاح توزيعات أرباح مدفوعة 

  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 569,477 755 568,722 302,961 143,425 8,235 (6,381) 8,065 74,585 75,032 (5,053) 108,897 161,917  2018 يونيو 30رصيد كما في ال
  ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
  
  
  
  
  
  



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

 
 

  .تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 (تتمة) مجمع (غير مدقق)بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف ال
   2018 يونيو 30للفترة المنتھية في 

 

   الخاصة بمساھمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 
 أسھم

  أسھم
  خزينة

 )7(ايضاح 
احتياطي 
 اجباري

  احتياطي
 اختياري

احتياطي 
  أسھم خزينة

 )7(ايضاح 

ياطيات احت
اخرى 

  )7(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 
 العادلة

  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
االحتياطيا

 المجموع ت

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

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

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

  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
اإليرادات الشاملة (الخسائر) اجمالي
 17,643 29 17,614 17,614 16,214 2,299 (899)     -     -     -     -     -    -  للفترة 

 (17,671)     - (17,671) (17,671) (17,671)     -     -     -     -     -     -     -    - )7توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

 (24)     - (24)     -     -     -     -     -     -     - (24)     -    -  خزينة مشتراة  أسھم
  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

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

 
 



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا 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
   2018 يونيو 30 للفترة المنتھية في

  
 المنتھية في  أشھر الستة

 يونيو 30

  إيضاح  
2018  
  ألف

2017  
  ألف

  دينار كويتي  دينار كويتي    
      أنشطة التشغيل 

 18,235 21,156  صافي ربح الفترة قبل الضرائب
     تعديالت لـ:

 (284) (57)   بيع استثمارات في أوراق ماليةربح  صافي 
 (1,501) (2,401)   إيرادات توزيعات أرباح 
 1,700 2,417   استھالك وإطفاء 
 (1,035) (1,673)   ئج شركة زميلة حصة في نتا 
 28,576 30,509 8  مخصص/ خسائر انخفاض في القيمة 

   

────── ────── 
 45,691 49,951   ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

     

     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
 10,152 2,213   ودائع لدى البنوك

 (37,526) 61,890   حكومة دولة الكويت سندات خزانة
 13,257 20,725   سندات بنك الكويت المركزي 

 - (8,457)   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
 (73,182) (56,497)  قروض وسلف 

 855 5,698   موجودات أخرى 
 (143,047) (25,927)   المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 44,153 144,557   ودائع العمالء
 (3,217) 4,501   مطلوبات أخرى 
 (3,001) (2,534)   ضرائب مدفوعة

   

────── ────── 
 (145,865) 196,120   أنشطة التشغيل(المستخدمة في)  صافي التدفقات النقدية الناتجة من

   

────── ────── 
     أنشطة االستثمار 

 (46,148) (94,521)   مارات في أوراق ماليةشراء استث
 98,616 64,020   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية

 (3,974) (3,384)   صافي شراء مباني ومعدات
 - 880   توزيعات مستلمة من االستثمار في شركة زميلة

 1,501 2,401   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
   

────── ────── 
 49,995 (30,604)   دفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة االستثمارصافي الت

   

────── ────── 
     أنشطة التمويل

 150,878 -   متحصالت من إصدار أوراق دفع متوسطة األجل
 (17,671) (19,275)   توزيعات أرباح مدفوعة 

 (24) -   شراء أسھم خزينة
   

────── ────── 
 133,183 (19,275)   أنشطة التمويل ) الناتجة منفي المستخدمة(فقات النقدية صافي التد

   

────── ────── 
 (1,195) 407   فروق تحويل عمالت أجنبية

   

────── ────── 
 36,118 146,648  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

     

 337,030 320,435   يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 
   

────── ────── 
 373,148 467,083   يونيو  30النقد والنقد المعادل كما في 

   
═══════ ═══════ 

     النقد والنقد المعادل من:يتكون 
 83,794 44,692   نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى

 61,099 258,503  يوًما)األرصدة لدى البنوك المركزية (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين 
 228,255 163,888   ودائع لدى البنوك (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)

   

────── ────── 
   467,083 373,148 

   
═══════ ═══════ 

  



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

  

  

  احات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)إيض
 2018يونيو  30في 
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    التأسيس والتسجيل  1
  

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

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

للفترة المنتھية في "المجموعة") إليھا معاً بـته التابعة (يشار االمكثفة المجمعة للبنك وشركمرحلية المعلومات المالية ال اعتمادتم 
  .2018 يوليو 10 في البنك من قبل مجلس إدارة 2018يونيو  30

  
  اإلعداد أساس   2

  

ً لمعيار المحاسبة الدو للمجموعةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  " التقارير المالية المرحلية" 34لي وفقا
  باستثناء ما ھو موضح أدناه. 

  

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة  2017ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتھية في (أ) 
بنك الكويت المركزي. إن السياسات المحاسبية في دولة الكويت والمتعلقة بمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة 

المستخدمة في اعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالية السابقة 
  وذلك اعتبارا من ") 9 ("المعيار الدولي للتقارير الماليةاألدوات المالية : 9معيار الدولي للتقارير المالية باستثناء تطبيق ال

  وفقا للموضح ادناه. 2018يناير  1
  

اعتبارا ")  9("المعيار الدولي للتقارير المالية  : األدوات المالية9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (ب) 
انية، والتي يحل محلھا متطلبات بنك ، باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة على التسھيالت االئتم2018يناير  1من 

 9المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الكويت المركزي حول خسائر االئتمان. تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
  . 3ألول مرة في االيضاح رقم 

  

من العقود مع العمالء ("المعيار الدولي : اإليرادات 15(ج) كما قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
، ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو 2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية "). 15للتقارير المالية 

ً للمحاسبة عن اإليراد 15. يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1بعد  ً شامالً فرديا ات الناتجة من العقود نموذجا
المبرمة مع العمالء ويحل محل اإلرشادات الحالية المتعلقة باإليرادات والواردة حاليا في كافة المعايير والتفسيرات ضمن 
المعايير الدولية للتقارير المالية. يطرح المعيار نموذجاً جديداً مكوناً من خمس خطوات ينطبق على اإليرادات الناتجة من العقود 

، تتحقق اإليرادات بقيمة تعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول 15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ع العمالء.م
والتعديالت األخرى على المعايير  15عليه مقابل نقل بضائع أو خدمات للعميل. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

أي تأثير مادي على  لم يكن له 2018يناير  1تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في  التي الدولية للتقارير المالية
 السياسات المحاسبية او المركز او األداء المالي للمجموعة. 

 

 كاملة بيانات مالية إلعدادإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة (د) 
للسنة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب أن يتم االطالع عليھا مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة 

ال تعكس  2018 يونيو 30األشھر المنتھية في  الستةعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة  .2017ديسمبر  31في  المنتھية
  .2018ديسمبر  31يمكن توقعھا للسنة المالية المنتھية في بالضرورة النتائج التي 

  
    9المعيار الدولي للتقارير المالية أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق   3

  

يناير  1وتاريخ التطبيق المبدئي له ھو  2014الصادر في يوليو  9عيار الدولي للتقارير المالية قامت المجموعة بتطبيق الم
. تمثل متطلبات 2باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة على التسھيالت االئتمانية وفقا للموضح أعاله في االيضاح  2018

األدوات المالية: التحقق والقياس. يتضمن  39تغيير جوھري عن معيار المحاسبة الدولي  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ة في المحاسبة عن الموجودات المالية وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالية. المعيار الجديد تغييرات أساسي

  

  :9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  نتيجةفيما يلي ملخص التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة 
  

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياس تصنيف
نموذج استنادا إلى  ء أدوات حقوق الملكية والمشتقاتباستثناتصنيف وقياس الموجودات المالية  ديد فئةتحبقامت المجموعة 

  أعمال المنشأة المستخدم في إدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات. 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في

  
  
 

 

 
  

10  
 

  (تتمة) 9لمالية أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير ا  3
  

  اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقطوتقييم نموذج االعمال 
  

نموذج أعمالھا عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتھا لمجموعات الموجودات المالية المجموعة تحدد 
على أساس كل أداة على حدة وإنما يتم تقييمه على مستوى  المجموعةوال يتم تقييم نموذج أعمال . لتحقيق األغراض من األعمال

  أعلى للمحافظ المجمعة ويستند إلى العوامل الملحوظة مثل: 
  

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال وكيفية رفع التقارير حول أدائھا  -
 ؛مجموعةإلى موظفي اإلدارة العليا لل

لمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وباألخص طريقة ا -
 إدارة تلك المخاطر؛ 

كيفية مكافأة مديري األعمال (مثل ما إذا كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على أساس التدفقات  -
  دية التي تم تحصيلھا).النقدية التعاق

  

كما أن معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتھا وتوقيتھا تعتبر أيضا من الجوانب الھامة في التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل 
  .المجموعة

  

اريو حاالت يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوھات المتوقعة بصورة معقولة دون أخذ نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سين
، لن مجموعةالضغط" في االعتبار. في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية لل

قوم بإدراج ھذه تمن نموذج األعمال، وفي المقابل ستصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بھا ض المجموعةغير ت
  مؤخراً في الفترات الالحقة. ات المالية المستحدثة أو المشتراهموجودالمعلومات عند تقييم ال

  

  اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط
إذا استھدف نموذج االعمال االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط (اختبار  إذام ما بتقيي المجموعةقوم توالبيع، 
  تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط).

  

ألغراض ھذا االختبار، يُعرف "المبلغ األساسي" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير على مدى عمر 
  صل المالي (كأن يتم سداد المبلغ األساسي أو إطفاء القسط/الخصم).األ

  

إن العناصر األكثر أھمية للفائدة في أي ترتيب إقراض أساسي تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان، 
األساسي والفائدة، تقوم المجموعة بخالف مخاطر اإلقراض األساسية األخرى وھامش الفائدة. والختبار تحقق مدفوعات المبلغ 

  بتطبيق أحكام، وتراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بھا األصل المالي وفترة تحقق معدل الفائدة عن ھذا األصل. 
  

  الموجودات المالية 
  وفقا للفئات التالية:  9تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتھا المالية عند التحقق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالية 

   التكلفة المطفأة 
   القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
    القيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  
  

اء يتم مبدئيا قياس كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة الى تكلفة كافة األدوات المالية باستثن
الموجودات المالية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. وتسجل تكاليف المعامالت للموجودات 

  المالية المدرجة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر في بيان الدخل المجمع.  
  

  لتكلفة المطفأةالقياس وفقا ل
صنيف موجوداتھا المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي الشروط االتية وال يتم تصنيفھا وفقا للقيمة العادلة من تقوم المجموعة بت

  خالل األرباح او الخسائر: 
  

 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن "نموذج أعمال" الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
  التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية والفائدة أن تؤدي الشروط

  فحسب للمبلغ األساسي القائم.
  

بما بالتكلفة المطفأة يتم الحقا قياسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي المعدلة  المصنفةإن الموجودات المالية 
أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاض القيمة و، ائدوإن وجدت. وتسجل إيرادات الف ،خسائر انخفاض القيمة عكسي

  في بيان الدخل المجمع. كما تسجل أي أرباح او خسائر عند االستبعاد في بيان الدخل المجمع. 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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  (تتمة) 9ولي للتقارير المالية أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الد  3
  

  القياس وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى

  الشرطين التاليين:أدوات الدين وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة استيفاء المجموعة  تصنف
  

      أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال بغرض تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية 
      .أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فحسب  

  

وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقا للقيمة العادلة مع إدراج لمصنفة اأدوات الدين  قياس يتم الحقا
األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تسجيل إيرادات الفوائد وأرباح 

عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف األرباح او الخسائر المتراكمة . جمعالم وخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان الدخل
  المسجلة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى من اإليرادات الشاملة األخرى الى بيان الدخل المجمع. 

  

  أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى
تصنيف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق المجموعة مبدئي، قد تختار عند التحقق ال

ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
  بھا لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل ھذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.األدوات المالية: العرض وال يتم االحتفاظ  32

  

إن أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يتم قياسھا الحقا وفقا للقيمة 
يل العمالت األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى. تحو أرباح وخسائرالعادلة. وتسجل التغيرات في القيمة العادلة بما في ذلك 

كما تسجل توزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع عندما يثبت الحق في دفعھا، اال في حالة استفادة المجموعة من ھذه 
رى. إن أدوات المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األداة. وفي ھذه الحالة، تسجل تلك األرباح في اإليرادات الشاملة األخ
عند االستبعاد، حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع الختبار انخفاض القيمة. 

بيان التغيرات في حقوق  ضمنيعاد تصنيف األرباح او الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة الى األرباح المرحلة 
   الملكية المجمع.

  

  القياس وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
ھا بصورة رئيسية لغرض خالل األرباح أو الخسائر عند شرائتصنف المجموعة الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من 

حديث  نمطويوجد دليل على  من محفظة األدوات المالية المدارة معا، اتشكل جزءتحقيق الربح من خالل أنشطة التداول أو 
  لتحقيق أرباح قصيرة االجل. 

  

تصنيف الموجودات المالية التي ال  لإللغاءعلى نحو غير قابل يجوز للمجموعة عند التحقق المبدئي،  ما تقدم،إضافة الى 
درجة بالقيمة العادلة من تستوفي متطلبات قياسھا بالتكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كم

  خالل األرباح او الخسائر. وفي ھذه الحالة، يستبعد او يؤدي الى انخفاض جوھري في الفروق المحاسبية التي قد تنشأ. 
  

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر يتم قياسھا الحقا وفقا للقيمة العادلة مع المصنفة إن الموجودات المالية 
كما تسجل إيرادات الفوائد ج األرباح او الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في بيان الدخل المجمع. ادرا

  وتوزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع وفقا لشروط العقد او عند ثبوت الحق في استالمھا. 
  

  المطلوبات المالية 
، باستثناء معاملة األرباح او 39دون تغيير الى حد كبير وفقا معيار المحاسبة الدولي تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالية 

فيما يتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من  المجموعةالخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا 
  بيان الدخل.ملة األخرى دون إعادة تصنيفھا الحقا الى حركات في اإليرادات الشارباح او الخسائر. يتم عرض ھذه الخالل األ

  

، ال يتم فصل المشتقات الضمنية عن األصل المالي الرئيسي. بدال من ذلك، يتم تصنيف 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
حاسبة عن المشتقات المتضمنة الموجودات المالية بناء على نموذج االعمال والشروط التعاقدية لھا. لم يطرأ أي تغيير على الم

  في المطلوبات المالية وفي العقود الرئيسية غير المالية.  
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية 
بنموذج "خسائر  39نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي  9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 

المجموعة بتطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد باستثناء ما يتعلق بالتسھيالت االئتمانية (راجع االئتمان المتوقعة". قامت 
  سھم. ر انخفاض القيمة لالستثمارات في أ). لم تسجل خسائ2االيضاح 

  

ل طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. وتطرأ تغيرات على الموجودات من خالالمجموعة تطبق 
  المراحل الثالثة التالية استنادا إلى التغير في الجودة االئتمانية منذ التحقق المبدئي. 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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  (تتمة) 9أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   3
  

   (تتمة) انخفاض قيمة الموجودات المالية
  شھراً  12مدار  : خسائر االئتمان المتوقعة على1المرحلة 

بالنسبة لالنكشافات التي ال ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي، يتم تسجيل جزء خسائر االئتمان 
  المتوقعة على مدى عمر األداة المالية والمرتبطة باحتمالية وقوع أحداث تعثر خالل فترة االثني عشر شھراً التالية. 

  

  دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية –االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة : خسائر 2المرحلة 
بالنسبة لالنكشافات التي ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن دون التعرض لالنخفاض في 

  ألداة المالية.القيمة االئتمانية، يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر ا
  

  في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 3المرحلة 
يتم تقييم الموجودات المالية كمنخفضة في القيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية 

  صل. المستقبلية المقدرة لأل
  

إن خسائر االئتمان المتوقعة ھي منتج مخصوم لتقدير احتمال التعثر، والمخاطر في حالة التعثر، والخسائر الناتجة من التعثر. 
 12إن احتماالت التعثر تمثل احتماالت التعثر في احتماالت عدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المالية سواء على مدى 

ر اإلنتاجي المتبقي لاللتزام. إن المخاطر في حالة التعثر تمثل االنكشافات المتوقعة في حالة التعثر. يقوم شھر او على مدى العم
البنك باحتساب المخاطر في حالة التعثر، من االنكشافات الحالية لألدوات المالية والتغيرات المحتملة في المبالغ الحالية وفقا 

في حالة التعثر ألصل مالي تمثل مجمل قيمته المدرجة بالدفاتر. وتمثل الخسائر الناتجة  للعقد فما في ذلك اإلطفاء. إن المخاطر
  من التعثر الخسائر المتوقعة نتيجة التعثر وقيمتھا المتوقعة عند التحقق والقيمة الزمنية لألموال.

  

بصورة جوھرية منذ تحققھا المبدئي  قامت المجموعة بعرض معلومات مستقبلية حول تقييمھا لما ارتفاع مخاطر االئتمان لألداة
ويتم مراعاة عوامل االقتصاد الكلي لھذا الغرض من خالل تطبيق المعلومات المستقبلية وقياس خسائر االئتمان المتوقعة لھا. 

ت مثل الناتج اإلجمالي المحلي ومؤشر أسعار المستھلك، وأسعار النفط، ومعدل البطالة ... وغيرھا. ويتم مراجعة المنھجيا
  واالفتراضات والتقديرات المتعلقة بالظروف االقتصادية بصفة منتظمة. 

  
. في حالة أدوات الدين يعرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كخصم من مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات المالية

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في  المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تقوم المجموعة بتسجيل
المالي في  لألصلبيان الدخل المجمع ويسجل المبلغ المقابل في اإليرادات الشاملة األخرى دون تخفيض القيمة المدرجة بالدفاتر 

   بيان المركز المالي المجمع.
  

طبقا لألنواع الثالثة آلليات  9المالية  يستمر تطبيق متطلبات محاسبة التغطية العامة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير
. ومع ذلك، يتوافر قدر أكبر من المرونة بالنسبة ألنواع المعامالت 39محاسبة التغطية الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي 

مخاطر للبنود المؤھلة لمحاسبة التغطية السيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤھلة كأدوات تغطية وأنواع بنود ال
غير المالية المؤھلة لمحاسبة التغطية. إضافة إلى ذلك، تم تحديث اختبار الفعالية واستبداله بمبدأ "العالقة االقتصادية". كما أن 

  إجراء تقييم فعالية التغطية بأثر رجعي لم يعد مطلوبا.
  

   9لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية االنتقال 
بأثر رجعي باستثناء ما ھو  9ت في السياسات المحاسبية والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية تم تطبيق التغييرا

  مبين أدناه:
  

 والمطلوبات المالية إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجيل الفروق في القيم المدرجة بالدفاتر للموجودات المالية لم تتم إعادةأ) 
. وبالتالي، ال 2018يناير  1ضمن األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في  9يار الدولي للتقارير المالية والناتجة عن تطبيق المع

وبذلك ھي ليست قابلة للمقارنة بالمعلومات  9متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  2017تعكس المعلومات المعروضة لسنة 
  .9ارير المالية طبقا للمعيار الدولي للتق 2017المعروضة لسنة 

  

 ب) تم إجراء عمليات التقييم التالية على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي.
 .تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل المالي من خالله 
 وفقا للقيمة العادلة من خالل  التصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لبعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية كمقاسة

 األرباح أو الخسائر.
  تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بھا لغرض المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
 مبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية في حالة ارتباط أداة الدين المالية بمخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق ال

 ، تفترض المجموعة عدم ارتفاع مخاطر االئتمان لألصل بصورة ملحوظة منذ التحقق المبدئي لألصل.9
  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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  (تتمة) 9أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   3
  

  (تتمة) 9ارير المالية لتطبيق المعيار الدولي للتقاالنتقال 
  كما يلي:  2018يناير  1إن أثر ھذا التغيير في السياسة المحاسبية كما في 

 
  أرباح مرحلة 

ألف دينار 
 كويتي

  احتياطي 
  القيمة العادلة

ألف دينار 
 كويتي

  التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس:
الى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او صناديق مدارة معاد تصنيفھا من موجودات متاحة للبيع 

 75 (75) الخسائر 
   

على الموجودات  9التأثير على تحقق خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
    المالية بخالف التسھيالت االئتمانية

 361 (361) من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  الموجودات المالية في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة
     - (292) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (مخصومة من القيمة المدرجة بالدفاتر)

────────────
 436 (728) اجمالي التأثير في تاريخ التحقق المبدئي 

 ════════════
  

  
نخفاض القيمة على أدوات الدين المالية المحتفظ بھا حتى االستحقاق وفقا لم تقم المجموعة سابقا باحتساب أي مخصص ال

  . 39لمعيار المحاسبة الدولي 
  

وفئات القياس  39يعرض الجدول التالي مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة المدرجة بالدفاتر طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 .2018يناير  1للموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة كما في  9ة الجديدة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالي

  

 الموجودات المالية 
التصنيف طبقا لمعيار 

 39المحاسبة الدولي 
التصنيف طبقا للمعيار 
 9الدولي للتقارير المالية 

القيمة المدرجة 
بالدفاتر طبقا لمعيار 

 39المحاسبة الدولي 

االنتقال الى  أثر
ولي المعيار الد

  9للتقارير المالية 

القيمة المدرجة 
بالدفاتر طبقا للمعيار

الدولي للتقارير 
 9المالية 

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي   
      

 495,269 (250) 495,519 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين رصدة لدى البنوك أنقد و
         

حكومة دولة خزانة سندات 
 344,589 (1) 344,590 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين كويت ال
         

 125,595     - 125,595 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين سندات بنك الكويت المركزي 
         

 3,075,065     - 3,075,065 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين قروض وسلف 
         

      استثمارات في أوراق مالية:

 أوراق الدين المالية  -
محتفظ بھا حتى 

 27,357 (38) 27,395 التكلفة المطفأة  االستحقاق

 أوراق الدين المالية  -
  موجودات مالية 

 متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

 117,477     - 117,477اإليرادات الشاملة األخرى 

  أسھم -

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

 األرباح او الخسائر

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح 

 95     - 95 او الخسائر

  أسھم -
  موجودات مالية 

 متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

 28,584     - 28,584اإليرادات الشاملة األخرى 

 صناديق مدارة  -
  موجودات مالية 

 متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح 

 8,994     - 8,994 او الخسائر 
         

 47,884 (3) 47,887 التكلفة المطفأة  نوقروض ومدين موجودات أخرى 
    ────── ────── ────── 

 4,270,909 (292) 4,271,201   المجموع 
    ══════ ══════ ══════ 
  
  
  
  
  

 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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 (تتمة) 9التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  أثر  3
 

باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة على التسھيالت االئتمانية  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  . 9نتيجة االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  القروض والسلف) وبالتالي فال يوجد أي تأثير على 2(راجع االيضاح 

  

 لم يؤد الى أي تغيير في تصنيف او قياس المطلوبات المالية.  9إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

  معلومات القطاعات   4
  

ھذه القطاعات  مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتويرادات إ تدرالتي األعمال أنشطة  تعمل فييتم تنظيم المجموعة في قطاعات 
قطاعات التشغيل  فيما يلي اتخاذ قرارات التشغيل لغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. مسؤولعادةً بصورة منتظمة من قبل 

  :لدى المجموعة
  

  التجاريةاألعمال المصرفية 
والخدمات  والودائع يةاالئتمان التسھيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت -

  .الشركات والمؤسساتالمصرفية المتعلقة بھا والمقدمة إلى عمالئھا 

  لألفرادالمصرفية  األعمال
تشمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المقدمة إلى العمالء وتشمل  -

 .إدارة الثرواتوخدمات  قروض وبطاقات االئتمان والودائعال

  قطاع الخزينة واالستثمارات

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

  لتسعير تحويالت األموال فيما بين القطاعات. والتأثير الناتج 
  

  : يونيو 30في وكما المنتھية  أشھر الستةفيما يلي المعلومات القطاعية لفترة 
  

 
2018 

  األعمال المصرفية
 التجارية

  األعمال المصرفية
 لألفراد

الخزينة 
 المجموع واالستثمارات

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

 58,708 2,840 22,815 33,053 صافي إيرادات فوائد 
 

────── ────── ────── ───── 
 83,846 7,272 28,931 47,643 غيل إيرادات تش

───────────────────────
     

 38,039 5,149 15,807 17,083 نتائج القطاع 
 (16,883)    مصروفات غير موزعة 

 ─────
 21,156    ربح الفترة قبل الضرائب 

 ═════
 4,405,632 1,194,835 630,507 2,580,290 موجودات القطاع 

 73,570    جودات غير موزعة مو
 ──────

 4,479,202    اجمالي الموجودات 
 ═════

 3,860,403 909,310 1,900,575 1,050,518 مطلوبات القطاع 
 49,322    مطلوبات غير موزعة 

 ──────
 3,909,725    اجمالي المطلوبات 

 ══════
  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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  معلومات القطاعات (تتمة)  4
 

2017 
  األعمال المصرفية

 التجارية
  األعمال المصرفية

 لألفراد
الخزينة 

 المجموع واالستثمارات
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 

      

 53,795 1,016 18,986 33,793 صافي إيرادات فوائد 
  ────── ────── ────── ────── 

 75,549 5,427 24,754 45,368 إيرادات تشغيل 
────── ────── ────── ────── 

     

 32,890 4,365 11,764 16,761 نتائج القطاع 
 (14,655)    مصروفات غير موزعة 

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

    ══════ 
 4,254,576 1,038,903 593,437 2,622,236 موجودات القطاع 

 72,377    موزعة موجودات غير 
 ────── 

 4,326,953    اجمالي الموجودات 
    ══════ 

 3,731,483 1,000,987 1,696,202 1,034,294 مطلوبات القطاع 
 39,719    مطلوبات غير موزعة 

 ────── 
 3,771,202    اجمالي المطلوبات 

     ══════ 
  

  المعلومات الجغرافية:
 الي اإليرادات التشغيلية للمجموعة وموجودات القطاع من العمليات الدولية: يوضح الجدول الت

  

    

  2018  2017  
    

  ألف  ألف  
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

 14,726 18,291     إيرادات تشغيل 
 832,601 894,561     موجودات القطاع 

  
  في أوراق مالية اتاستثمار  5

  

  في األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما يلي: يتم تصنيف تقييم االستثمارات 
  

  
  2018 يونيو 30

 ألف دينار كويتي

  (مدققة)    
  2017ديسمبر  31

 ألف دينار كويتي
  2017 يونيو 30

 ألف دينار كويتي
              

  

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

 او الخسائر 

القيمة العادلة 
من خالل 
اإليرادات 

 رى الشاملة األخ

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 متاح للبيع ال الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 متاح للبيع ال الخسائر 
        : 1المستوى 

 4,518  - 3,007 95 3,119 8,337  األسھم 
          الماليةأوراق الدين 

  24,550  - 34,133  -  36,391  -  حكومية  -
  34,908  - 19,716  -  19,195  -  غير حكومية  -
        

        : 2المستوى 
        الماليةأوراق الدين 

 29,943  - 30,846  - 56,803  66  حكومية  -
 20,814  - 32,782  - 28,156  -  غير حكومية  -

صناديق ومحافظ 
 21,405  - 8,994  -  - 9,142  مدارة 

        

        : 3المستوى 
 27,437  - 25,577    - 30,862  -  األسھم 

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  17,545 174,526 95 155,055 -  163,575 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في

  
  
 

 

 
  

16  
 

  (تتمة) في أوراق مالية اتاستثمار  5
  

ديسمبر  31لف دينار كويتي (أ 26,231طفأة بمبلغ تتضمن االستثمارات في أوراق مالية األدوات المالية المدرجة بالتكلفة الم
لف دينار كويتي). إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة أ 22,809: 2017 يونيو 30لف دينار كويتي، وأ 27,395: 2017

 بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتھا المدرجة بالدفاتر. 
  

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع يعتبر  أوالي المرحلي المكثف المجمع إن التأثير على بيان المركز الم
المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألوراق المالية متغيرات في  %5التغير بنسبة غير مادي في حالة 

  . 3والمستوى  2المصنفة ضمن المستوى 
   

  عالقة  معامالت مع أطراف ذات  6
  

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

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

  

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

 

    

 (مدققة)

    

   يونيو 30
2018  

  ديسمبر 31
2017  

   يونيو 30
2017  

    

  ألف  ألف  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
       

 48,039 42,469 33,331    قروض وسلف 
 38,819 43,783 46,245    ودائع عمالء 

 2,612 2,914 2,914    راق ماليةاستثمارات في أو
 724 778 684    محافظ مدارة

 21,374 20,894 31,178    التزامات ومطلوبات محتملة 
  

ألف دينار كويتي) ومبلغ  953 :2017 يونيو 30ألف دينار كويتي ( 717 تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ
  دينار كويتي) على التوالي، من معامالت مع أطراف ذات عالقة. ألف 423: 2017 يونيو 30ألف دينار كويتي ( 422

  
  مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

 إن مكافأة اإلدارة العليا ھي كما يلي:
  

  أشھر المنتھية في  الثالثة 
   يونيو 30

 
 

  أشھر المنتھية في  الستة
يونيو 30  

 

2018 2017 2018 2017 
 

  ألف  ألف  ألف  ألف
 

  دينار كويتي  دينار كويتي  ار كويتيدين  دينار كويتي
     

 1,516 1,504 777 763 رواتب ومزايا أخرى 
 110 166 67 134 مكافأة نھاية الخدمة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 

 
 897 844 1,670 1,626 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

  
  حقوق الملكية   7

  

على إصدار توزيعات أرباح  2018مارس  17لعمومية السنوية المنعقد في وافق المساھمون في اجتماع الجمعية ا  )أ
: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2016ديسمبر  31( 2017ديسمبر  31فلس لكل سھم للسنة المنتھية في  12نقدية بقيمة 

 فلس لكل سھم) وتم دفعھا الحقا بدءا. إن أسھم الخزينة ال تستحق أي توزيعات أرباح نقدية.  11



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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  تتمة)(الملكية حقوق   7
  

 أسھم الخزينة واحتياطي أسھم الخزينة:  )ب
   (مدققة)  
   يونيو 30 

2018  
  ديسمبر 31

2017  
   يونيو 30

2017  
       

 12,721,280 12,952,609 12,952,609 عدد األسھم المحتفظ بھا
 

════════ ════════ ════════ 
 %0.79 %0.80 %0.80 نسبة األسھم المحتفظ بھا

 

════════ ════════ ════════ 
 4,058 3,769 4,326 القيمة السوقية (ألف دينار كويتي)

 

════════ ════════ ════════ 
 305 305 315 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسھم (فلس)

 

════════ ════════ ════════ 
  

تكلفة أسھم الخزينة غير  بما يعادلى ذلك، فإن المبلغ إن الرصيد في حساب احتياطي أسھم الخزينة غير متاح للتوزيع. إضافة إل
  أسھم الخزينة.ب االحتفاظفترة  مدىمتاح للتوزيع من االحتياطي العام على 

  

 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى:  )ج
  
  احتياطي إعادة  

 تقييم عقارات
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

احتياطي برنامج مزايا 
 واحتياطات الموظفين
 أخرى

إجمالي االحتياطيات 
 األخرى

  ألف  
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

     

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

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

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

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
     

2018يناير  1في   7,833 (13,915) (277) (6,359) 
 

    
 (22) - (25) 3 شاملة أخرى للفترة )خسائرإيرادات/ (

 

────── ────── ────── ────── 
2018 يونيو 30في   7,836 (13,940) (277) (6,381) 

 

══════ ══════ ══════ ══════ 
  
  مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة  8

  
 الثالثة أشھر المنتھية في

   يونيو 30
 

  
 أشھر المنتھية في الستة

   يونيو 30
  2018  2017    2018  2017  

  
 ألف

  دينار كويتي
 ألف

  دينار كويتي
 ألف  

  دينار كويتي
 ألف

  دينار كويتي
الت ن على التسھيالمخصص المحمل لخسائر االئتما

 28,145 30,450  14,013 17,063 االئتمانية 
رىخسائر االئتمان المتوقعة على موجودات مالية أخ  18 -  59 - 

 431 -  284 - استثمارات متاحة للبيع 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  17,081 14,297  30,509 28,576 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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  الضرائب   9

  

 الثالثة أشھر المنتھية في
   يونيو 30 

 
  

 أشھر المنتھية في الستة
   يونيو 30 

  2018  2017    2018  2017  

  

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

 ألف   
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

            

 157 180  77 86 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
نيةضريبة دعم العمالة الوط  240 214  501 437 

 175 200  86 96 الزكاة
أجنبيةضرائب على فروع   656 670  1,122 1,212 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  1,078 1,047  2,003 1,981 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  
  الخاصة بمساھمي البنك ربحية السھم األساسية والمخففة  10

  

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

  

  
  أشھر المنتھية في الثالثة

   يونيو 30
 

  
  أشھر المنتھية في الستة

  يونيو 30
  2018  2017    2018  2017  

 ألفصافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك (
 دينار كويتي)

 
9,079 

 
7,703  

 
19,118 

 
16,214 

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
المتوسط المرجح لعدد أسھم البنك المصدرة 

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

 (12,695,426) (12,952,609)  (12,710,394) (12,952,609) ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزينة 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

الل المتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم القائمة خ
 1,606,470,808 1,606,213,625  1,606,455,840 1,606,213,625 الفترة

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
ساھمي ففة الخاصة بمربحية السھم األساسية والمخ

 فلس 10 فلس 12   فلس 5 فلس 6 البنك

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

   محتملةالتزامات ومطلوبات   11
  

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

    
   يونيو 30

2018  
  ديسمبر 31

2017  
   يونيو 30

2017  
  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتيدينا    
       

 30,258 24,105 23,004   قبوالت مصرفية
 152,031 152,259 196,101   خطابات اعتماد

 974,574 903,590 935,186   ضمانات
    ────── ────── ────── 
    1,154,291 1,079,954 1,156,863 
    ══════ ══════ ══════ 

  

 :2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 336,832 االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي بمنحلتزامات اال بلغ مجموع
  ألف دينار كويتي). 419,862 :2017 يونيو 30ألف دينار كويتي و 312,683

  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2018 يونيو 30 في
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   أدوات مشتقة  12
  

 لي:كما ي ھي القيمة العادلة باإلضافة إلى قائمةالمشتقة الدوات المبالغ االسمية أو التعاقدية لألإن 
 
   (مدققة)    

  
   يونيو 30

2018    
   ديسمبر 31

2017    
   يونيو 30

2017  

  مطلوباتال  موجوداتال  
المبالغ 
  مطلوباتال  موجوداتال التعاقدية

المبالغ 
  مطلوباتال  موجوداتال التعاقدية

المبالغ 
 التعاقدية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يدينار كويت  دينار كويتي  دينار كويتي  
                    

                   محتفظ بھا للتغطية:

عمليات تغطية 
           القيمة العادلة

مبادالت أسعار 
 95,839 163 351 74,653 403 237 74,913 1,334 790  الفائدة

           
محتفظ بھا 

           للمتاجرة:
عقود تحويل 

 182,966 610 801 218,940 54 314 275,896 503 1,363 عمالت أجنبية آجلة
  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 
  2,153 1,837 350,809 551 457 293,593 1,152 773 278,805 
  ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ 

 

  .2مستوى ت معروضة في السوق ويتم تصنيفھا ضمن الالمشتقات بالقيمة العادلة على أساس مدخال تم تقييم جميع عقود
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