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  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  بیان الدخل المجمع 
    2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

    
   

  
  إیضاح

  2018   
  ألف

  دینار كویتي

  2017  
  ألف

  دینار كویتي
  133,339     143,771     إیرادات الفوائد

  )39,750(    )49,914(      مصاریف الفوائد
  93,589     93,857       صافي إیرادات الفوائد

            
  40,326     40,804       أتعاب وعموالت

  4,002     7,149       األجنبیةصافي ربح التعامل بالعمالت 
 4,318    156       أوراق مالیة يستثمار فأرباح االصافي 

  4,551     4,753       إیرادات توزیعات أرباح
  -    )106(      موجودات معلقة للبیع إستبعاد خسارة

  4,162     4,314       إیرادات تشغیل أخرى
  150,948     150,927       إیرادات التشغیل

            
  )26,938(    )24,007(      نوموظفالمصاریف 

  )19,474(    )20,569(      مصاریف عمومیة وإداریة
  )162(    )291(      استھالك وإطفاء

  )46,574(    )44,867(      مصاریف التشغیل
            

  104,374     106,060       ربح التشغیل قبل المخصصات 
  )46,258(    )39,390(    13  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض

  58,116     66,670       الربح قبل الضرائب
  )2,616(    )2,900(    14  ضرائب 

  55,500     63,770       صافي ربح السنة
            

            : الخاص بـ 
  55,432     63,751       مساھمي البنك

  68     19       الحصص غیر المسیطرة
       63,770     55,500  
            

  الخاصة بمساھمي البنك  ةفربحیة السھم األساسیة والمخف
  30.8    35.4    15  )فلس(  

  
  
  

  .تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة) 23(الى ) 1(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم 
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  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  بیان الدخل الشامل المجمع 

    2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
  

 
2017  
  ألف

    دینار كویتي

2018   
  ألف

        دینار كویتي
  صافي ربح السنة       63,770   55,500 

            
  :الدخل الشامل األخر           
              
  المجمع الدخلبنود لن یعاد تصنیفھا الحقا الى بیان          

         
أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  اآلخر
  صافي التغیر بالقیمة العادلة     43,557    -

  إعادة تقییم عقارخسارة       )516(    )658(
          ً   المجمع الدخلإلى بیان  بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقا
           
  :استثمارات متاحة للبیع         
  صافي التغیر بالقیمة العادلة     -    21,555 

 )2,056(    -     
إنخفاض قیمة استثمارات في أوراق  /الناتجة عن بیع  الخسائر صافي
  مالیة

           
  :أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر          

  القیمة العادلةبصافي التغیر       )2,449(     -
  الى بیان الدخل عن استبعاد محول ةالناتج صافي الخسارة      )4(     -

 18,841     40,588        
  الدخل الشامل للسنة جماليا      104,358     74,341 

            
  :الخاص بـ          
  مساھمي البنك       104,340     74,281 
  الحصص غیر المسیطرة     18     60 
 74,341     104,358       

  
  
  

.تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة) 23(الى ) 1(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم 
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  مجموعة البنك التجاري الكویتي 

  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع 
    2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

        
  الخاص بمساھمي البنك    

        احتیاطیـــــات          

  
  المجمـوع

  ألــف
  دینار كویتي

    
الحصص غیر 

  المسیطرة
  ألــف

    دینار كویتي

  المجموع
  الجزئي
  ألــف

    دینار كویتي

توزیعات 
  ترحةقأرباح م

  ألــف
    دینار كویتي

  أرباح
  محتفظ بھا

  ألــف
    دینار كویتي

مجموع 
  اإلحتیاطیات 

  ألــف
    دینار كویتي

  احتیاطي 
  تقییم استثمار

  ألــف
    دینار كویتي

احتیاطي إعادة 
  تقییم عقار

  ألــف
    دینار كویتي

  احتیاطي أسھم
  الخزینة
  ألــف

    دینار كویتي

 احتیاطي
  عام

  ألــف
    دینار كویتي

  احتیاطي قانوني
  ألــف

    كویتيدینار 

  
  عالوة إصدار

  ألــف
    دینار كویتي

أسھم 
  خزینةال

  ألــف
دینار 
    كویتي

توزیعات 
أسھم منحة 

  مقترحة
  ألــف

    دینار كویتي

  
  رأس المال

  ألــف
  دینار كویتي

  2017ینایر  1الرصید كما في   149,666     14,967     )3,740(    66,791     115,977     17,927     -     25,282     28,689     254,666     165,190     22,330     603,079     768     603,847 

  الدخل الشامل للسنة) الخسارة(إجمالي   -     -     -     -     -     -     -     )658(    19,507     18,849     55,432     -     74,281    60     74,341
  إصدار أسھم منحة  14,967     )14,967(    -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -     -

  خزینةشراء اسھم ال  -     -     )838(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    )838(   -     )838(
  توزیعات أرباح مدفوعة  -     -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    )22,330(   )22,330(   -     )22,330(

  )ز 12إیضاح (توزیعات أرباح مقترحة   -     -     -    -    -    -    -    -    -    -    )29,435(   29,435    -    -     - 
  )ز 12إیضاح (توزیعات أسھم منحة مقترحة   -     16,463    -     -     -     -     -     -     -     -    )16,463(   -    -    -     - 

  2017دیسمبر  31كما في  الرصید  164,633     16,463    )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,624     48,196     273,515     174,724     29,435     654,192     828    655,020 

)73(  
  

 -    )73(     -    )296(     223     223     -     -     -     -     -     -     -     -  
) 9(تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  )ص 2(إیضاح  2018ینایر  1كما في 

  2018ینایر  1رصید معاد إدراجھ كما في   164,633     16,463     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,624     48,419     273,738     174,428     29,435     654,119     828     654,947 

  الدخل الشامل للسنة) الخسارة(إجمالي   -     -     -     -     -     -     -     )516(    41,105     40,589     63,751     -     104,340     18     104,358 
  إصدار أسھم منحة 16,463    )16,463(   -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     - 

   توزیعات أرباح مدفوعة -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -    )29,435(   )29,435(   )13(    )29,448(
  ) ز 12إیضاح (توزیعات أرباح مقترحة  -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    )35,976(   35,976    -    -     - 
  )ز 12یضاح إ(سھم منحة مقترحة توزیعات أ -     18,110    -   -    -    -    -    -    -    -    )18,110(    -     -     -     - 

  2018دیسمبر  31الرصید كما في   181,096     18,110     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,108     89,524     314,327     184,093     35,976     729,024     833     729,857 

  
  .زمیلةال تھفي شركالبنك  ستثمارعن ترجمة عملة اجنبیة إل ةناتج) تيألف دینار كوی 5,420 مبلغب خسارة: 2017دیسمبر  31(دینار كویتي ألف  5,420 مبلغتیاطي تقییم استثمار، خسارة بیتضمن اح

  
.تشكل جزءا من البیانات المالیة المجمعة) 23(الى ) 1(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم 
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  مجموعة البنك التجاري الكویتي 

  بیان التدفقات النقدیة المجمع 
          2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

2017  
  ألف

  دینار كویتي

  2018   
  ألف

  دینار كویتي

  
  

  إیضاح

  

  : یةنشطة التشغیلاأل        
  الربح قبل الضرائب       66,670     58,116 

  :تعدیالت         
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض     13  39,390     46,258 
  في أوراق مالیة اتستثمارال إرباح       )4,909(    )8,869(
  
)2,674(  

    
 7,555  

  الستثمارات فيفروقات تحویل عملة أجنبیة  أرباح )خسائر(    
  مالیة أوراق     

  استھالك وإطفاء       291     162 
            الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة    108,997     92,993 

  :التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة         
  سندات الخزانة والبنك المركزي       161,795     )163,972(
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى       199,503     )95,663(
  للعمالء قروض وسلفیات       )56,941(    33,290 
  موجودات أخرى       21,952     )4,766(
  المستحق إلى البنوك        33,431     )52,303(
  المستحق إلى المؤسسات المالیة األخرى    )135,610(    213,606 
  ودائع العمالء       87,679     )17,421(
  مطلوبات أخرى       )11,109(    )2,395(
            األنشطة التشغیلیة من الناتج في النقدصا    409,697     3,369 

  :األنشطة االستثماریة         
  المحصل من استبعاد استثمارات في أوراق مالیة       117,220     62,160 
  اقتناء استثمارات في أوراق مالیة       )172,191(    )101,382(
  إیرادات توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة       4,753     4,551 
  المحصل من استبعاد عقارات ومعدات       -    1 
  اقتناء عقارات ومعدات       )333(    )378(
           األنشطة االستثماریة المستخدم في صافي النقد    )50,551(    )35,048(
  :األنشطة التمویلیة         
  أموال مقترضة أخرى       19,925     7,120 
  خزینةشراء أسھم ال       -    )838(
  مدفوعة توزیعات أرباح       )29,435(    )22,330(

  لحصص غیر المسیطرةتوزیعات أرباح مدفوعة        )13(    -
            صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة    )9,523(    )16,048(

  في النقد واألرصدة القصیرة األجل) النقص( الزیادة صافي    349,623     )47,727(
  ینایر 1نقد وأرصدة قصیرة األجل كما في     509,202     556,929 
  دیسمبر 31نقد وأرصدة قصیرة األجل كما في   3  858,825     509,202 

  
  

  .من البیانات المالیة المجمعةتشكل جزءا ) 23(الى ) 1(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم 
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  التأسیس والتسجیل  -  1

شركة مساھمة عامة تأسست في دولة الكویت ومسجلة كمصرف لـدى بنك ھو ) البنك(. ع.ك.م.ش –إن البنك التجاري الكویتي 
ـي ـالكویت المركزي وم تدرجة ف ـو .بورصة الكوی ك ھ ب المسجل للبن وان المكت الصفاة ،  13029 -  2861: ب.ص إن عن

  .دولة الكویت
ً البنك وشركتھ التابعة یشار إلیھما    .المجمعةالبیانات المالیة ضمن " المجموعة" معا

ً  لمجموعةتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة ل د . 2019ینایر  13خ بتاری لقرار مجلس االدارة الصادر طبقا وق
للمساھمین لدیھا صالحیة السنویة إن الجمعیة العمومیة . بنكلمساھمي ال السنویة الجمعیة العمومیة قبل تم إصدارھا العتمادھا من

  .تعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة بعد إصدارھا
  .21تم عرض األنشطة األساسیة للمجموعة في إیضاح 

  
  لھامةالسیاسات المحاسبیة ا  -   2

  
   اإلعـدادأسس   -   أ

ًا للوائح المعمول بھا في دولة الكویت فیما یتعلق بمؤسسات الخدمات المالیة التي تخضع  تم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفق
اییر . لرقابة بنك الكویت المركزي وتتطلب ھذه اللوائح تطبیق كافة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس مع

اریر القیاس واألفصاح فیما یتعلق بالخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ضمن اء متطلبات المحاسبة الدولیة باستثن المعیار الدولي للتق
ا . األدوات المالیة: 9المالیة  ى من خسائر اإلئتمان طبق ة ھي أعل ى التسھیالت اإلئتمانی ان عل إن مخصصات خسائر اإلئتم

ت المركزي و 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ك الكوی د بن ا لقواع المحددة طبقا لقواعد البنك المركزي والمخصصات طبق
  .الخاصة بتصنیف التسھیالت اإلئتمانیة و ألیة حساب مخصصاتھا

  
تثمارات  تم إعداد البیانات المالیة المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء القیاس بالقیمة العادلة للمشتقات واالس

  .أوراق مالیة واألراضي ملك ُحر في
  

  .حیث انھا عملة العرض للمجموعة .تم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي
 

ار  ق المعی رات الناتجة عن تطبی تثناء التغی ابقة باس نة الس ي الس إن السیاسات المحاسبیة المطبقة تتفق مع تلك المستخدمة ف
  .2018ینایر  1اعتباًرا من " األدوات المالیة" - 9الدولي للتقاریر المالیة 

  
  ساریة المفعولومعاییر صادرة 

  
  "األدوات المالیة" - 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .1

ة  اًرا من  9طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالی ة اعتب ایر  1األدوات المالی دولي . 2018ین ار ال یحدد المعی
بة  9للتقاریر المالیة  ة الموجودات المالیة ومحاس اض قیم ة وانخف متطلبات تحقق وقیاس الموجودات والمطلوبات المالی

  . التحقق والقیاس: األدوات المالیة 39بة الدولي یحل ھذا المعیار محل معیار المحاس. التحوط
  

وبالتالي، ال تعكس . وفقا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة للمعیار 2017لم تقم المجموعة بتعدیل معلومات المقارنة لسنة 
نة  ة لس ات المعروض ة  2017المعلوم اریر المالی دولي للتق ار ال ات المعی ة  9متطلب ة للمقارن ت قابل ي لیس ذلك ھ وب
نة  ات . 2018بالمعلومات المعروضة لس ار إن الفروق ق المعی ة الناتجة عن تطبی ة للموجودات المالی ة الدفتری ي القیم ف

ي  9الدولي للتقاریر المالیة  ا ف ات كم ة واالحتیاطی اح المرحل ایر  1مدرجة في األرب ي  2018ین تم اإلفصاح عنھا ف وی
  .)ص(إیضاح 

  
  :9المعیار الدولي للتقاریر المالیة فیما یلي ملخص التغیرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة نتیجة تطبیق 

  
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  .أ 

المقاسة بالتكلفة المطفأة، : ثالث فئات رئیسیة لتصنیف الموجودات المالیة 9یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
إن تصنیف الموجودات . خالل الربح أو الخسارة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والقیمة العادلة من

ا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً الي  9المالیة وفق یستند بشكل عام على نموذج األعمال الذي یتم فیھ إدارة أصل م
ھ ة ل ة التعاقدی دفقات النقدی ة . وخصائص الت اریر المالی دولي للتق ار ال تبعد المعی ار  9یس ات السابقة ضمن معی الفئ

ا للمعیار الدولي . والمتاحة للبیع القروض والسلفیات، ؛ وھي المحتفظ بھا حتى االستحقاق39المحاسبة الدولي  ً وفق
درج 9للتقاریر المالیة  ً ین ا ً مالی ، ال یتم أبًدا فصل المشتقات المتضمنة في العقود إذا كان العقد الرئیسي یمثل أصال

  . بدًال من ذلك، یتم تقییم األداة المالیة المختلطة ككل لغرض التصنیف. ضمن نطاق المعیار
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ً للمعیار الدولي للتقاریر تم شرح السیاسات الم حاسبیة للمجموعة فیما یتعلق بتصنیف وقیاس الموجودات المالیة طبقا

   .1.د.2إیضاح في  9المالیة 
  

ق  9لم ینتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ا یتعل بیة للمجموعة فیم ات المحاس ي السیاس أثر جوھري ف
  .بالمطلوبات المالیة

 
 :التسھیالت االئتمانیة والموجودات المالیة األخرىانخفاض قیمة   .ب 

ة  اریر المالی دولي للتق ار ال تبدل المعی دة"نموذج  9یس دولي " الخسائر المتكب بة ال ار المحاس وارد ضمن معی  39ال
لفة ینطبق نموذج انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة المقاسة بالتك". المتوقعة یةخسائر االئتمانال"بنموذج 

ود الضمانات  ات القروض وعق دخل الشامل اآلخر، والتزام المطفأة واستثمارات الدین بالقیمة العادلة من خالل ال
یتم مطالبة المجموعة أیًضا باحتساب مخصص للخسائر . المالیة، لكنھ ال ینطبق على االستثمارات في حقوق الملكیة

ة  ى ااالئتمانی ا للتعلیعل ً ة وفق ھیالت االئتمانی نیف لتس ق بتص ا یتعل زي فیم ت المرك ك الكوی ن بن ادرة ع ات الص م
ة ً . التسھیالت االئتمانی ا ة المتوقعة وفق ة الخسائر االئتمانی ة بقیم ھیالت االئتمانی اض قیمة التس ي تسجیل انخف ینبغ

ابھا 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  وب احتس ً لتعلیمات بنك الكویت المركزي أو المخصصات المطل ً  وطبقا ا وفق
ة . لتعلیمات بنك الكویت المركزي، أیھما أعلى اض قیم ق بانخف ا یتعل بیة للمجموعة فیم تم شرح السیاسات المحاس

  ط.2ایضاح الموجودات المالیة في 
 

 :محاسبة التحوط  .ج 
ًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  المجموعة ویتطلب ذلك من . 9طبقت المجموعة نموذج جدید لمحاسبة التحوط وفق

اءة  تقبلي أكثر كف ق نھج مس تراتیجیة إدارة المخاطر وتطبی داف واس بة التحوط مع أھ ة محاس ضمان تماشي عالق
   .معاییر محددةستیفاء بعد إعتراف المحاسبي لإلتستخدم المجموعة مبادئ محاسبة التحوط  .لتحدید فاعلیة التحوط

 
  "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" 15تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  .2

ھ " اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" 15قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ویسري مفعول
ً من  ود اإلن -  11محل معیار المحاسبة الدولي  15یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة . 2018ینایر  1اعتبارا شاء عق

وتفسیر  13اإلیرادات باإلضافة إلى تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -  18ومعیار المحاسبة الدولي 
ة  15لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  اریر المالی وتفسیر  18وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتق

یستبعد ھذا المعیار الجدید حاالت عدم التوافق ونقاط الضعف في متطلبات اإلیرادات السابقة . 31لجنة التفسیرات الدائمة 
ق اإلیرادات  ة لممارسات تحق كما یطرح إطار عمل أكثر قوة لمعالجة األمور المتعلقة باإلیرادات وتحسین جودة المقارن

ال ات االختصاص وأسواق الم م. بین الشركات وقطاعات األعمال ونطاق ي  ل ار أي تغییر ف ذا المعی ق ھ تج عن تطبی ین
 .السیاسات المحاسبیة للمجموعة ولم ینتج عنھ أي أثر مادي في البیانات المالیة المجمعة للمجموعة

  
بیة  لم یكن للتعدیالت األخرى التي أجریت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي یسري مفعولھا على الفترة المحاس

ي  نویة الت ن الس ً م ارا دأ اعتب ایر  1تب الي  2018ین ز أو األداء الم بیة أو المرك ات المحاس ي السیاس ادي ف ر م أي أث
  .للمجموعة

  
  معاییر صادرة لكنھا غیر ساریة المفعول بعد

  
  عقود التأجیر: 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

على أن یسري  2016في ینایر " عقود اإلیجار" 16أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ي أو بعد  دأ ف ي تب ایر  1مفعولھ على الفترات السنویة الت ة . 2019ین اریر المالی دولي للتق ار ال تج عن المعی بة  16ن محاس

ویلي المستأجرین عن غالبیة عقود اإلیجار ال ود اإلیجار التم واقعة ضمن نطاق المعیار وذلك بنفس طریقة المحاسبة عن عق
ًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  " األصل المنطوي على حق انتفاع"سیقوم المستأجرون باالعتراف بـ". عقود اإلیجار" 17وفق

اليوااللتزام المالي المقابل لھ في  دى م. المركز الم ى م اء األصل عل یتم إطف الي س زام الم اس االلت تم قی د اإلیجار وی دة عق
قامت المجموعة بتقییم  .دون تغییر 17لمحاسبة الدولي رقم تظل طریقة محاسبة المؤجر كما ھي في معیار ا. بالتكلفة المطفأة

  .ولم یكن ھناك تأثیر مادي، على بیاناتھا المالیة المجمعة 16 معیار الدولي للتقاریر المالیةأثر تطبیق ال
  

ى الفترات  ا عل ي یسري مفعولھ اییر والتفسیرات الت ى المع لم یتم تطبیق عدد من المعاییر الجدیدة األخرى، والتعدیالت عل
ً عند إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة 2019ینایر  1السنویة التي تبدأ في أو بعد  من غیر المتوقع أن یؤثر . مبكرا
 .المالیة المجمعة للمجموعة بیاناتأي منھا بشكل جوھري في ال
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   أسس التجمیع  - ب  
  .دیسمبر من كل سنة 31كما في  )16إیضاح (للبنك والشركة التابعة  المالیة البیانات المجمعة المالیة البیانات تتضمن

   
ي  ا یإن الشركات التابعة ھي الشركات الت كسیطر علیھ دى . البن ون ل دما یك ك وتوجد السیطرة عن ى السلطة البن شركة عل

تثمر  الحقوق الحالیة التي تعطیھ: على سبیل المثال. (المستثمر بھا ھ األنشطة ذات الصلة للشركة المس ة لتوجی درة العملی الق
لدیھ بھا ویكون  المستثمرأو یكون قابل للتعرض من العائدات المتغیرة أو امتالك حقوق بھا نتیجة المشاركة في الشركة  ،)بھا

د الشرإستخدام السلطة في التأثیر على المقدرة على  اعوائ تثمر فیھ وم ی. كة المس كق م یكن  البن ان أو ل ا إذا ك یم م بإعادة تقی
اسیطر على ی تثمر فیھ ائق والظروف  الشركة المس ىإذا أشارت الحق ى واحد أو أكثأن  إل رات عل اك تغیی عناصر ر من ھن

ات تتضمن .السیطرة الثالثة اتمجموعة ، لل المجمعة المالیة البیان ة البیان ى اساس الظروف  التابعة للشركات المالی عل
  .الفعلیة السیطرة زوال تاریخ وحتى نقل السیطرة الفعلیة إلى المجموعة تاریخ من المتشابھة

  
تم التي األخرى ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاسبیة سیاسات باستخدام المجمعة المالیة البیانات إعداد یتم  في ت

روف ة ظ ركات التابع ة للش ات المالی ى المعلوم ً عل ادا ابھة اعتم رادات  .متش امالت واإلی دة والمع تبعاد األرص تم اس ی
ل ین شركات . والمصروفات بین شركات المجموعة بالكام امالت ب اح والخسائر الناتجة عن المع تبعاد األرب تم إس وكذلك ی

 .المجموعة بالكامل
    

ي ال  قتمثل الحصص غیر المسیطرة حقوق الملكیة في الشركات التابعة الت ر مباشرة  تتعل مساھمي ببصورة مباشرة أو غی
الي . البنك ات المركز الم تعرض حقوق الملكیة وصافي األرباح المتعلقة بالحصص غیر المسیطرة بصورة منفصلة في بیان

إن الخسائر داخل الشركة التابعة تكون خاصة بالحصص غیر . المجمعة ةلملكیوالـدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق ا
  .لو كان الناتج رصید عجز ىالمسیطرة حت

  
ةضمن السیطرة  خسارةیتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة مع عدم  وق الملكی دت المجموعة . حق إذا فق

  :السیطرة على شركة تابعة ، فإنھا تقوم باآلتي
 شركة التابعةالومطلوبات ) بما في ذلك الشھرة(عاد موجودات إستب.  
 یمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرةإستبعاد الق. 
 متراكمة المسجلة في حقوق الملكیةإستبعاد فروق تحویل العمالت األجنبیة ال.  
 القیمة العادلة للمقابل المستلم إدراج.  
 مة العادلة ألي استثمار محتفظ بھإدراج القی.  
 ئض أو عجز في األرباح أو الخسائرإدراج أي فا.  
 حتفظ من البنود المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أواألرباح الم بنكإعادة تصنیف حصة ال

  .طبقا لما یلزم لھذه البنود بھا

  شركات زمیلة   -   جـ
، والتي تتمثل في صالحیة  سیطرة ولیس ،علیھا جوھري تأثیر للمجموعة یكون التي الشركات تلك ھي الزمیلة الشركات إن

   .للشركة الزمیلة والتشغیلیة المالیة السیاساتقرارات المشاركة في 
  

تم  ً بالتكلفة ، وی تتم المعالجة المحاسبیة لإلستثمارات في الشركات الزمیلة بإستخدام طریقة حقوق الملكیة ویعترف بھا مبدئیا
ة لح مناألرباح الناتجة  إستبعاد امالت شركات المجموعة مع شركاتھا الزمیل ذه الشركاتمع . دود حصة المجموعة في ھ

ة عن وجود إن ین المعامل ةكذلك یتم إستبعاد الخسائر ما لم تب ة الموجودات المنقول اض في قیم ـة . خف ات المالی داد البیان إلع
  .متشابھة ظروفواألحداث األخرى التي تتم في لمعامالت المتماثلة المجمعة ، یتم استخدام نفس السیاسات المحاسبیة ل

  

بعد عملیة اإلقتناء، إن حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركات الزمیلة یعترف بھا في بیان الدخل المجمع ، ویعترف 
ة  رات المتراكم دیل التغی تم تع ات ، ی ي اإلحتیاطی رات ف ن التغی ة الدفتربحصتھا م ل القیم تثمارمقاب ة لإلس اوت أو . ی إذا تس

يال تجاوزت حصة ة ف ا مجموع ة حصت ئرخس ة في ھاشركة زمیل ر  الشركة الزمیل تحقات أخرى غی ك أي مس ي ذل ا ف ، بم
  .إلتزامات ودفعات نیابة عن الشركة الزمیلة تكبدتمضمونة ، ال تعترف المجموعة بأي خسائر الحقة إال إذا 

  

 وااللتزامات المحددة والمطلوبات للموجودات  العادلة القیمة صافي في المجموعة حصة عن االقتناء تكلفة في زیادة أي إن
 من كجزء الشھرة وتظھر .كشھرة بھا االعتراف یتم االقتناء ، عملیة تاریخ في كما الزمیلة للشركة بھا المعترف المحتملة

 من جزء باعتبارھا قیمتھا انخفضت كانت إذا ما لتحدیدسنویا  تقییمھا یتم حیث الزمیلة الشركات في لالستثمار الدفتریة القیمة
   .االستثمار

ة تھاستثمار محتفظ بھ بقیمبأي  الشركة الزمیلة ، تقوم المجموعة بقیاس واالعتراف لىالتأثیر الجوھري ع فقدانعند   .العادل
ـار من اإل المحتفظ بھلجزء عادلة لإن أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند زوال التأثیر الجوھري والقیمة ال ستثم

  .والمحصل من االستبعاد ، یتم االعتراف بھ في بیان الدخل المجمع
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ً االعتراف بالخسارة الناتجة عن انخفاض قیمة استثمار  بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذا كان ضروریا
في تاریخ كل تقریر، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة . المجموعة في شركتھا الزمیلة
ة  وفي مثل. االستثمار في الشركة الزمیلة ین القیم ھ الفرق ب ة بأن اض القیم غ انخف وم المجموعة باحتساب مبل ة، تق ھذه الحال

  .  االستردادیة للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة، وتسجل المبلغ في بیان الربح أو الخسارة المجمع
  األدوات المالیة   -   د

  ". المطلوبات المالیة"و" الموجودات المالیة"تتكون األدوات المالیة من 
  

  التصنیف والقیاس  ) 1(
ً لسیاسة المطبقة اعتبارا   2018ینایر  1من  ا

  الموجودات المالیة
 مجموعة منإلى  وتحدید فئة قیاسھا، باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشتقات، المالیةیستند تصنیف كافة الموجودات 

 .نماذج األعمال التي تستخدمھا المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات
 تقییم نموذج األعمال  .أ 

تحدد المجموعة نموذج أعمالھا عند المستوى الذي یعكس أفضل طریقة إلدارتھا لمجموعة من الموجودات المالیة 
وذلك سواء كان ھدف المجموعة ھو فقط تحصیل . تدفقات النقدیة التعاقدیةكي تحقق الغرض من األعمال ولتولید ال

التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من 
وجودات المالیة ألغراض على سبیل المثال أن یتم االحتفاظ بالم(إذا لم ینطبق أي من الغرضین . بیع الموجودات

ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من " البیع"، عندئذ یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج أعمال )المتاجرة
وال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على حدة، وإنما یتم تقییمھ عند . خالل الربح أو الخسارة

 :ویستند إلى عوامل ملحوظة مثل مستوى أعلى للمحافظ مجتمعة
  طریقة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن ھذا النموذج ورفع تقاریر عنھا لموظفي

 .اإلدارة العلیا بالمجموعة
  وتحدیًدا ) والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن ھذا النموذج(المخاطر التي تؤثر في أداء نموذج األعمال

 طریقة إدارة تلك المخاطر؛
  على سبیل المثال، ما اذا كانت المكافأة تستند إلى القیمة العادلة لھذه الموجودات (طریقة مكافأة مدراء األعمال

  ).المدارة أو إلى التدفقات النقدیة التعاقدیة المحصلة
 تلك المبیعات والتوقعات حول نشاط  معدل التكرار المتوقع للمبیعات وقیمتھا وتوقیتھا في الفترات السابقة وأسباب

  .المبیعات في المستقبل
" الحالة المضغوطة"أو " أسوأ األحوال"یستند تقییم نموذج العمل إلى سیناریوھات متوقعة بشكل معقول دون أخذ 

 في حالة تحقیق التدفقات النقدیة بعد التحقق المبدئي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة. في عین االعتبار
للمجموعة، لن تغیر المجموعة تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال، وفي المقابل 

  . ستقوم بإدراج ھذه المعلومات عند تقییم الموجودات المالیة المستحدثة أو المشتراة مؤخًرا في الفترات الالحقة
 

اختبار تحقیق دفعات (قدیة تمثل دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقط تحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعا  .ب 
 )المبلغ األساسي والفائدة فقط

 

تقوم المجموعة بتقییم الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة لتحدید ما إذا كانت تستوفي اختبار تحقیق دفعات المبلغ 
على أنھ یمثل القیمة العادلة لألصل " المبلغ األساسي" لغرض ھذا االختبار، یتم تعریف . األساسي والفائدة فقط

ویتم تعریف الفائدة على أنھا تمثل مقابل القیمة . المالي عند التحقق المبدئي وقد تتغیر على مدى عمر األصل المالي
 الزمنیة لألموال ومخاطر االئتمان المتعلقة بالمبلغ األساسي وكذلك مقابل مخاطر االقراض األساسیة األخرى

في سبیل تحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل دفعات المبلغ . والتكالیف إلى جانب ھامش الربح
األساسي أو الفائدة فقط، تضع المجموعة في اعتبارھا ما إذا كان األصل المالي یتضمن شرط تعاقدي من شأنھ أن 

تراعي  .قدیة بما قد یؤدي إلى عدم استیفاء ذلك الشرطیؤدي إلى تغییر في توقیت وقیمة التدفقات النقدیة التعا
 :المجموعة ما یلي
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 حداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغییر في مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة؛األ 
  ؛الرفع الماليخصائص 
 شروط السداد والتمدید؛ 
  أي، ترتیبات (موجودات محددة الشروط التي تحد من حق المجموعة في المطالبة بالتدفقات النقدیة الناتجة من

 ؛ و)الموجودات التي ال تتضمن حق الرجوع
 الخصائص التي تؤدي إلى تعدیل مقابل القیمة الزمنیة لألموال، أي التحدید الدوري المسبق لمعدالت الفائدة. 

  

  

النقدیة التعاقدیة غیر لتعرض للمخاطر أو التقلب في التدفقات األدنى لالحد تسمح بأكثر من إن الشروط التعاقدیة التي 
. المرتبطة بترتیب إقراض أساسي ال تؤدي إلى تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط

 .وفي مثل تلك الحاالت، یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الموجودات المالیة عند التحقق المبدئي ة المجموع تصنفتدفقات النقدیة، استناًدا إلى تقییم نموذج األعمال وخصائص ال

 :إلى الفئات التالیة
 الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 و الخسارةالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أ 

 

 :الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة  .أ 
 :یدرج األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ للشروط التالیة

  صیل التدفقات النقدیة التعاقدیةالغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتح" نموذج أعمال"أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن 
   و
 لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تتمثل في دفعات للمبلغ األساسي  أن تؤدي الشروط التعاقدیة

 والفائدة فقط على المبلغ األساسي القائم
  

تسجل . یتم الحقا قیاس الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة
كما . وخسائر صرف العمالت األجنبیة والخسائر االئتمانیة المتوقعة في بیان الدخل المجمعإیرادات الفوائد وأرباح 

  .تسجل أي أرباح او خسائر ناتجة عن االستبعاد في بیان الدخل المجمع
 

 الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  .ب 
 خالل الدخل الشامل اآلخرأوراق الدین المدرجة بالقیمة العادلة من  .1

 :تدرج أوراق الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استیفائھا للشروط التالیة

  أن یكون محتفظ بھا في إطار نموذج أعمال تم تحقیق ھدفھ من خالل كًال من تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة
 وبیع الموجودات المالیة، و

  تدفقات نقدیة تعتبر فقط دفعات ألصل الدین وفائدة على أصل حددةالتعاقدیة، في تواریخ مشروطھ ینتج عن ،
 .الدین القائم

ا وفقا للقیمة العادلة ً یتم تسجیل . یتم قیاس أوراق الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحق
لفعلیة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة وخسائر إیرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طریقة الفائدة ا

إن التغیرات في القیمة العادلة التي ال تعتبر جزًءا من عالقة التحوط . االنخفاض في القیمة في بیان الدخل المجمع
من الفعلي تم تسجیلھا في بیان الدخل الشامل اآلخر ویتم عرضھا في التغیرات المتراكمة في القیم العادلة كجزء 

عند استبعاد األصل المالي، یتم إعادة تصنیف الربح أو . حقوق الملكیة إلى أن یتم استبعاد األصل أو إعادة تصنیفھ
  .الدخل المجمعبیان الخسارة المتراكمة التي سبق تسجیلھا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى 

 

 الدخل الشامل اآلخرأسھم حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  .2

عند التحقق المبدئي، تختار المجموعة تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء 
كاستثمارات في أسھم حقوق ملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق 

یتم تحدید . العرض وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة: ات المالیةاألدو 32الملكیة طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 
  .مثل ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة
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ا وفقا للقیمة العادلة ً ویتم . یتم قیاس أسھم حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحق
تسجیل التغیرات في القیم العادلة بما في ذلك بند صرف العمالت األجنبیة في الدخل الشامل اآلخر وعرضھا ضمن 

ویتم تحویل األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة . حقوق الملكیة التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة كجزء من
في وقت سابق في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المرحلة عند االستبعاد، وال یتم تسجیلھا في بیان الدخل 

  . المجمع

ل الدخل الشامل وبالنسبة إلیرادات التوزیعات الناتجة من أسھم حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خال
ً لجزء من تكلفة االستثمار، وفي ھذه  اآلخر، فیتم تسجیلھا في بیان الدخل المجمع ما لم تمثل بشكل واضح استردادا

وال تخضع االستثمارات في األسھم المدرجة بالقیمة العادلة من خالل . الحالة یتم تسجیلھا في الدخل الشامل اآلخر
  .ض القیمةالدخل الشامل اآلخر لتقییم انخفا

 

 الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .ج 
إن الموجودات المالیة المدرجة ضمن ھذه الفئة ھي إما تلك الموجودات التي تم تصنیفھا من قبل اإلدارة عند التحقق 

تصنف اإلدارة األداة بالقیمة . 9المبدئي أو تلك التي یتوجب قیاسھا بالقیمة العادلة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
التي ال تستوفي متطلبات قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إن الموجودات المالیة . الشامل اآلخر فقط إذا كانت تستبعد أو تحد بصورة ملحوظة من أي عدم تتطابق محاسبي قد ینشأ
الفائدة فقط یتوجب قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل ذات التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ال تمثل مدفوعات المبلغ األساسي و

 . الربح أو الخسارة

یتم إثبات . إن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة
یتم تسجیل . باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة یتم إثبات إیرادات الفوائد. التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع

إیرادات التوزیعات الناتجة من االستثمارات في حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
 .بیان الدخل المجمع عند ثبوت الحق في استالم الدفعات

  : تم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للمجموعة كما یلي
 

 قصیرة األجل أرصدةالنقد و .1

یشتمل النقد والودائع قصیرة األجل على النقد في الصندوق والحسابات الجاریة والنقد في الحسابات تحت الطلب 
ویتم تصنیف وإدراج النقد والودائع قصیرة . لدى البنوك األخرى والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سبعة أیام

 .تخدام سعر الفائدة الفعلياألجل بالتكلفة المطفأة باس
 سندات الخزینة وسندات لدى البنك المركزي .2

یتم شراء و بیع  .سندات الخزینة وسندات لدى البنك المركزي بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة تدرج
 .للمجموعة السیولة السندات من و إلى البنك المركزي الكویتي ضمن سیاسة إدارة مخاطر

  االخرىالمستحق من بنوك ومؤسسات مالیة  .3
یتم تعدیل القیم الدفتریة لتلك الموجودات . تدرج الودائع لدى بنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة

الخاصة  التي یتم تغطیتھا بشكل فعال مقابل التغیرات في القیمة العادلة في حدود التغیرات في القیمة العادلة
 .طر التي یتم تغطیتھابالمخا

 للعمالء لفیاتقروض وس .4
یتم تعدیل القیمة الدفتریة لتلك الموجودات . تدرج القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة

التي یتم تغطیتھا بشكل فعال مقابل التغیرات في القیمة العادلة في حدود التغیرات في القیمة العادلة الخاصة 
 .بالمخاطر التي یتم تغطیتھا

 استثمارات في أوراق مالیة .5
  . واستثمارات أخرىحقوق ملكیة أسھم وتتكون االستثمارات في أوراق مالیة لدى المجموعة من أوراق دین 

  
ً إلى نموذج األعما ل تصنف أوراق الدین إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استنادا

  .الذي یتم من خاللھ إدارة تلك األوراق المالیة
  

أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو إما بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حقوق ملكیة صنف أسھم ت
ً إلى نموذج األعمال الذي یتم من الخسارة    .خاللھ إدارة تلك األوراق المالیةاستنادا
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بالقیمة العادلة من ال  دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقطال تتوفر فیھا شروط والتي تدرج االستثمارات األخرى 
  .خالل الربح أو الخسارة

  

  2018ینایر  1 قبلالسیاسة المطبقة 
 التصنیف والقیاس  .أ 

أدوات تُصنِف المجموعة ". المطلوبات المالیة"و" الموجودات المالیة"تتكون األدوات المالیة من  ة ك أدواتھا المالی
دینون"، و" محتفظ بھا حتى االستحقاق"، و" بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل"مالیة  متاحة "، و" قروض وم
 ". بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلصنفة غیر تلك الم"كـالمطلوبات المالیة یتم تصنیف  ."للبیع

 

إن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي المجمع تتضمن نقد وأموال بإشعارات قصیرة 
إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى، وقروض / األجل، وأسھم خزینة وسندات البنك المركزي، والمستحق من 

وال مومدینون، واستثمار في أوراق مالیة، وودائع العمالء  وبعض األرصدة المدرجة ضمن قترضة أخرى وام
  .  موجودات ومطلوبات أخرى

  
ً كافة یتم مبدئیا إدراج  ة  األدوات المالیة بالقیمة العادلة زائدا تكلفة العملیات المتعلقة مباشرة باقتناء األدوات المالی

تحدد إدارة البنك التصنیف المناسب لكل . "بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل"باستثناء األدوات المالیة المصنفة 
 . االقتناءتاریخ أداة عند 

  
 قصیرة األجل  أرصدةنقد و .1

دى البنوك،  ة ل د بالصندوق والحسابات الجاری وال بإشعارات قصیرة األجل یتضمن النق إن بند النقد واألم
 .  واألرصدة لدى بنك الكویت المركزي، والودائع لدى البنوك المستحقة خالل سبعة أیام

 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل .2
محتفظ : " على بندین فرعیین ھما" یان الدخللة من خالل ببالقیمة العاد"  المصنفة تشتمل الموجودات المالیة

یتم تصنیف األصل . "ن خالل بیان الدخل عند االقتناءتم تصنیفھا بالقیمة العادلة م"و" متاجرةبھا بغرض ال
یر دى القص ي الم ھ ف رض بیع ا لغ اؤه أساس م اقتن داول إذا ت رض الت ھ بغ تفظ ب الي كمح نیف . الم تم تص ی

ة م  الموجودات المالی اء إذا ت د االقتن ل اإلدارة عن ن قب دخل م ان ال ة من خالل بی ة العادل تثمارات بالقیم كاس
ا و یمإدارتھ اطر أو  تقی ا إلدارة المخ ة طبق ة العادل اس القیم ى أس ي عل ر داخل یر تقری تم تحض ا وی أدائھ

ا. ستراتیجیة االستثمار الموثقةإل تفظ بھ ا لغرض إن مشتقات األدوات یتم تصنیفھا كمح م  جرةالمت ، اال اذا ت
یتم الحقا إعادة قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل بالقیمة  .طتحو واتتصنیفھا كأد

 .في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع راتالعادلة ، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغیی
 محتفظ بھا حتى اإلستحقاق .3

إن ھذه لیست من مشتقات الموجودات المالیة ولیست ضمن القروض والمدینون ، ولھا دفعات ثابتة أو قابلة 
ى  ا حت اظ بھ ى اإلحتف درة عل ة والق ة اإلیجابی دى المجموعة النی ون ل ي یك ت والت تحقاق ثاب ا اس د ولھ للتحدی

  .القیمة إنخفاض فيأي مخصص  ویتم الحقا إعادة قیاسھا وإدراجھا بالتكلفة المطفأة ناقصا. اإلستحقاق
 قروض ومدینون .4

ذلك  د ، وك ة للتحدی ة أو قابل ات ثابت إن القروض والمدینین لیست من مشتقات الموجودات المالیة ، ولھا دفع
ط وق نش ي س ة ف ت مدرج ص . لیس ا أي مخص أة ناقص ة المطف ا بالتكلف ھا وإدراجھ ادة قیاس ا إع تم الحق وی

  .إنخفاض القیمة
 متاحة للبیع .5

ه لیست من مشتقات الموجودات المالیة ، وھي غیر متضمنة في أي من التصنیفات المشار إلیھا أعاله إن ھذ
ا في حال  ي یمكن بیعھ ـن الزمن والت ا لفترة غیر محددة م اظ بھ والتي یتم اقتناؤھا بصورة رئیسیة لالحتف

قا إعادة قیاسھا وإدراجھا بالقیمة ویتم الح. ر أسعار الفائدة أو أسعار األسھموجود حاجة إلى سیولة أو عند تغی
  .العادلة

لى الدخل الشامل األخر إویتم إدراج األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة 
فإنھ یتم تحویل أي  قیمة الموجودات المتاحة للبیع ، إنخفاضفي حالة بیع أو . في بیان الدخل الشامل المجمع

  .إلى بیان الدخل المجمعاآلخر تعدیالت سابقة على القیمة العادلة والتي سبق تسجیلھا في الدخل الشامل 
  

 لمطلوبات المالیةا .6

ك المصنفة"تصنف المطلوبات المالیة بأنھا  دخل غیر تل ان ال ة من خالل بی تم إعادة  حیث" بالقیمة العادل ی
 .طریقة العائد الفعلي باستخدامقیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة 
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 التحقق وعدم التحقق  .ب 

دما تصبح المجموعة طرف ة عن ةتتحقق الموجودات المالیة والمطلوبات المالی ام التعاقدی ي األحك ألداة ا ف تم و .ل ی
  .ستخدام تاریخ التسویة المحاسبیةاإدراج كافة عملیـات الشراء والبیع اإلعتیادیة للموجودات المالیة ب

 
للسیاسة المحاسبیة  بین تاریخ المتاجرة وتاریخ التسویة في بیان الدخل  وفقاویتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة 

ة . المطبقة والخاصة بكل أداة مالیة إن عملیات الشراء والبیع اإلعتیادیة ھي عملیات شراء أو بیع موجودات مالی
ي تتطلب تسل ا ف وانین أو األعراف المتعامل بھ ا للق دھا عامة وفق تم تحدی ة ی رة زمنی ي خالل فت یم الموجودات ف

  .السوق
  
  :عندما تتحقق الموجودات المالیة ال

 أو ؛الموجودات المالیةمن  لتدفقات النقدیةا في استالم الحقوق التعاقدیة تنقضي .1
 بنقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل بشكل فعلي؛ أو  المجموعة تقوم .2
ال تقوم المجموعة بتحویل أو اإلحتفاظ بكافة المخاطر أو المنافع المرتبطة بملكیة األصل بشكل  فعلي، ولم تعد  .3

 . تمتلك السیطرة على األصل أو جزء من األصل
 

الي طوال مدة مشاركتھا المستمرة  اإلعتراف تستمر في فإنھاالمجموعة بالسیطرة،  في حالة إحتفاظ ل الم باألص
 .في األصل المالي

 

  القروض والسلفیات للعمالءجدولة مراجعة 
 

ذلك قد یشمل و. راجعة القروض والسلفیات للعمالءملمجموعة بإعادة التفاوض أو في ظل ظروف معینة ، تقوم ا
ق  أذا كان مراجعة الجدولة جوھریة،. في سعر الفائدة أمتیازاتتقدیم ، تمدید فترة السداد ت التسھیالیتم عدم تحق

ً للشروط الجدیدة بتسھیل جدیدعلى أن یتم التحقق  للتسھیل  شھًرا 12على مدى  خسارة ائتمانیةیتم أحتساب  .طبقا
ة القروض . تعرض لالنخفاض في الجدارةالجدید، فیما عدا أذا كان التسھیل الجدید قد  تم مراجعة جدول دما ی عن

اض القیمة  اب أنخف تم أحتس ھ ی ق فأن دون عدم التحق دة الفعوالسلفیات للعمالء ب دل الفائ يباستخدام مع تواصل  .ل
دفع اییر وأن ال ع المع تیفاء جمی ن اس د م دولتھا للتأك اد ج روض المع ة الق ة اإلدارة مراجع تقبلیة مرجح ات المس

ُ . الحصول نیف التسھیل ضمن ئما ازدادت مخاطر اإل یم اإلدارة إذاقوت ا استوجب تص ان بشكل ملحوظ وإذا م تم
  .3المرحلة 

  
 .یتم الوفاء باإللتزامات المنصوص علیھا في العقد حقق المطلوبات المالیة عندماتت ال
  

 مشتقات األدوات المالیة ومحاسبة التحوط    .ج 
ً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  یتطلب من المجموعة أن .9قامت المجموعة بتطبیق سیاسة تحوط جدیدة طبقا

تراتیجیة إدارة المخاطر تتماشي مع  أن محاسبة التحوطتتأكد  ر مق تطبأن وأھداف وأس وعي وتطلعي أكث نھج ن
تیفاؤھا لشروط  إن المجموعة تقوم بإحتسابھا .لتقییم فعالیة التحوط بة التحوط، شریطة اس باستخدام مبادئ محاس

  .معینة
  

دخل  القیمة العادلة اتیتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المالیة التي تم تصنیفھا كتحوط ان ال في بی
 ھذه بالتحوط ضدة تغیرات في القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المحوطة والخاصباإلضافة إلى ال المجمع

   .المخاطر
  

ي  ا ف راف بھ تم االعت دي ی دفق النق تقات المصنفة كتحوط الت ة للمش ي القیمة العادل رات ف ال من التغی الجزء الفع
دخل  ان ال ى بی ؤثر صفقة التحوط عل دما ت إحتیاطي التحوط في حقوق الملكیة وتحول إلى بیان الدخل المجمع عن

عند . تعلقة بالجزء غیر الفعال یتم االعتراف بھا مباشرة في بیان الدخل المجمعإن األرباح أو الخسائر الم. المجمع
ً لالتحوط  ال یعدانتھاء صالحیة أداة التحوط أو بیعھا أو عندما  متطلبات محاسبة التحوط، فإن أي أرباح أو مستوفیا

وق الملكی ي حق ة ف ي حقوق الملكیف ةخسائر متراكم ى ف ت تبق ك الوق دما . ةي ذل د من ال وعن ق یع ع تحق المتوق
  .لى بیان الدخل المجمعإالخسائر أو ، فإنھ یتم تحویل األرباح المحتملةالعملیات 

  
ً على  معامالت المشتقات تلك يإذا لم تستوف كمشتقـات تُعامل لمجموعة، فإنھا مبادئ محاسبة ا، معاملتھا محاسبیا

اجرة ا للمت تفظ بھ ة . مح تقات ذات القیم جیل المش تم تس ة ی ة(السوقیة الموجب ر محقق اح غی ودات ) أرب ي الموج ف
ضمن المطلوبات األخرى فـي بیـان المركـز ) خسائر غیر محققة(األخرى والمشتقات ذات القیمة السوقیة السالبة 

 .یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة في بیان الدخل المجمع. المالـي المجمع
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 الضمانات المالیة  .د 

ا المسار االعتیادي لألعمال،  في إطار ادات مستندیة وتشمل تمنح المجموعة ضمانات مالیة لصالح عمالئھ إعتم
ً  .وخطابات ضمان وقبوالت مصرفیة الي  یتم االعتراف مبدئیا ان المركز الم ي بی بالضمانات المالیة كمطلوبات ف

تلمة اب والعموالت المس ة وھي األتع ة العادل اء األ. المجمع بالقیم تم إطف دة ی الل م تلمة خ والت المس اب والعم تع
ً . الضمان ویتم إدراجھا في بیان الدخل المجمع ً  یتم الحقا ا  إدراج مطلوبات الضمان بالقیمة المبدئیة مخصوما منھ

اء ً . اإلطف ا ات الضمان دائن دفوع من مطلوب دما یصبح الم ة عن دفقات النقدی ة للت ة الحالی تم تحمیل صافي القیم ، ی
 ً   .منھا األتعاب والعموالت غیر المطفأة إلى بیان الدخل المجمع المتوقعة مخصوما

  
  
 

  األدوات المالیة مقاصة  .ه 
الي المجمعمقاصة یتم  اك  ،الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في بیان المركز الم ون ھن دما یك عن

األصل وسداد اإللتزام  تحققحق قانوني في إدراج المبالغ بالصافي وعندما یكون ھناك نیة للسداد بالصافي أو یتم 
  .ن واحدآفي 

  
 

 للبیع معلقة  موجودات  .و 
ً على موجودات مقابل تسویة قروض وسلف یتم تسجیل ھذه الموجودات بالقیمة الدفتریة . تستحوذ المجموعة أحیانا

اح أو خسائر . ، أیھما أقللموجوداتھا للقروض والسلف ذات العالقة أو بالقیمة العادلة الحالیة راف بأرب تم اإلعت ی
 .اإلستبعاد وخسائر إعادة التقییم في بیان الدخل المجمع

 
 القیم العادلة  .ز 

ة لسداد  الممكن دفعھمن بیع األصل أو  الممكن إستالمھتمثل القیمة العادلة المبلغ  ة تجاری اإللتزام من خالل عملی
  . بحتة بین أطراف السوق كما في تاریخ القیاس

یتم . یتم قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة المتعامل بھا في سوق نشط من خالل استخدام أسعار السوق المعلنة
ة العادلة لالستثمارات یتم تقدیر القیم. لوباتاستخدام سعر آخر طلب شراء للموجودات وسعر آخر عرض بیع للمط

في الصنادیـق التبادلیـة أو وحـدات األمانـة أو االستثمارات المماثلة استنادا إلى سعر آخر طلب شراء معلن أو 
  .صافي قیمة األصل

  

یتم قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة الغیر متعامل بھا في سوق نشط و التي تحمل فائدة استنادا إلى نموذج 
إن القیمة العادلة . النقدیـة المخصومة مستخدما أسعار الفائدة ألدوات تماثلھا من حیث المخاطر والشروط التدفقات

، ھي المبالغ  والتي تتضمن اإلیداعات التي ال تحمل فائدة ، المقدرة لإلیداعات التي لیس لھا تواریخ استحقاق
  .المستحقة عند الطلب

رباح والخسائر غیر المحققة من المشتقات عند تقییمھا على أساس السوق إن القیمة العادلة للمشتقات تساوي األ
  .بإستخدام المعدل السوقي السائد أو نماذج التسعیر الداخلي

یتم قیاس القیمة العادلة ألدوات الملكیة غیر المسعرة من خالل إستخدام القیمة السوقیة الستثمار مماثل إستنادا إلى 
وطرق التقییم األخرى المالئمة أو وقیمة صافي الموجودات المعدلة توقعة المخصومة نموذج التدفقات النقدیة الم

عندما ال یمكن قیاس القیم العادلة لالستثمارات غیر المسعرة بصورة موثوقة، یتم إدراجھا بالتكلفة . أسعار الوسطاء
 ً   .خسائر االنخفاض فى القیمة، إن وجدت ناقصا

 العادلة القیمة لقیاس المتوفرة كافیة البیانات للظروف التي تكون فیھا المالئمة التقییم أسالیب المجموعة تستخدم
  .غیر الملحوظة المدخالت استخدام ولتقلیل المدخالت الملحوظة ذات الصلة استخدام ولتعظیم

تصنیفھا المالیة المجمعة یتم  البیانات في العادلة عن قیمھا التي یقاس أو یفصح والمطلوبات الموجودات جمیع إن
المستوى األدنى والتي تكون جوھریة   مدخالت حسب الجدول الھرمي للقیمة العادلة الموضح كالتالي بناًء على

  :لقیاس القیمة العادلة ككل 
  .معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة) غیر معدلة(أسعار : 1المستوى 
أسالیب تقییم لمدخالت أدنى مستوى والتي تكون جوھریة لقیاس القیمة العادلة والتي یتم : 2المستوى 

  مالحظتھا إما  بصورة مباشرة أو غیر مباشرة؛ و 
أسالیب تقییم لمدخالت أدنى مستوى والتي تكون جوھریة لقیاس القیمة العادلة المسجلة : 3المستوى 

  .والتي ال یتم مالحظتھا
تقوم المجموعة . بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة بناًء على أساس االستحقاق

 بناًء على(بتحدید ما إذا حدث تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف 
 .نھایة كل فترة تقریر في) والتي تكون جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل المستوى األدنى مدخالت
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 التكلفة المطفأة  .ح 
اب  ة واألتع اء األداة المالی ى اقتن ار أي خصم أو عالوة عل یتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتب

 .مثل جزءا من معدل الفائدة الفعليوالتكالیف التي ت
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  .ط 

 ً   2018ینایر  1من  السیاسة المطبقة اعتبارا
تحتسب المجموعة الخسارة االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من 

  :خالل الربح أو الخسارة

 تسھیالت إئتمانیة( والتزامات القروضضمانات مالیة عقود یات للعمالء، القروض والسلف( 
  المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمار في أوراق الدین 
 األرصدة والودائع لدى البنوك 
  

  
  .ال تطبق الخسارة االئتمانیة المتوقعة على االستثمارات في حقوق الملكیة

  

الصادرة عن بنك الكویت یتم احتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة على التسھیالت االئتمانیة وفقا للتعلیمات 
  :وفقا لھذه التعلیمات، تمثل الخسائر االئتمانیة المقرر االعتراف بھا أي من الحالتین التالیتین أیھما أعلى. المركزي

  لتعلیمات  ئرالخسامخصص ً لمعیار الدولي للتقاریر البنك المركزي الكویتي االئتمانیة التي یتم احتسابھا وفقا
 ، أو9المالیة 

  خسائر االئتمانیة التي یتم احتسابھا استناًدا إلى سیاسة بنك الكویت المركزي فیما یتعلق بتصنیف المخصص
 .التسھیالت االئتمانیة

  
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة .1

 :تطبق المجموعة طریقة مكونة من ثالث مراحل لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما یلي
  مرحلة لاتصنیف   . أ

استناًدا  3والمرحلة  2والمرحلة  1التسھیالت االئتمانیة إلى ثالث فئات ھي المرحلة تصنف المجموعة 
 :إلى تقییم الزیادة في المخاطر االئتمانیة منذ التحقق المبدئي

في تاریخ كل فترة تقریر، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة ملحوظة في المخاطر االئتمانیة 
ً منذ التحقق المبدئي م ن خالل مقارنة مخاطر التعثر التي حدثت على مدى العمر المتوقع المتبقي اعتبارا

  .من تاریخ البیانات المالیة المجمعة مع مخاطر التعثر في تاریخ التحقق المبدئي
  

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر قد زادت بصورة ملحوظة منذ التحقق المبدئي، تراعي المجموعة 
وعیة والكمیة ومؤشرات التوقف عن السداد والتحلیل استناًدا إلى التجارب التاریخیة المعلومات الن

  .للمجموعة وتقییم الخبراء للمخاطر االئتمانیة بما في ذلك المعلومات المستقبلیة
  

الحدود  إن المعاییر الكمیة المستخدمة لتحدید الزیادة الملحوظة في المخاطر االئتمانیة تمثل سلسلة من
النسبیة والمجردة بما في ذلك تصنیف التسھیالت االئتمانیة كتسھیالت ذات جودة ائتمانیة عالیة 

  ).د 19(لمزید من التفاصیل حول تصنیف التسھیالت االئتمانیة، یُرجى الرجوع إلى إیضاح . ومنخفضة
  

  .لكویت المركزيتخضع المعاییر الكمیة الواردة أعاله للحدود الدنیا التالیة المقررة من قبل بنك ا
  

  التي تتضمن التعثر في سداد المبلغ األصلي أو  2یتم تصنیف التسھیالت االئتمانیة ضمن المرحلة
ً  30 الفائدة لمدة تزید عن  .یوما

  عندما یكون ھناك تدني في التصنیف االئتماني  2یتم تصنیف التسھیالت االئتمانیة ضمن المرحلة
ذات الجودة االئتمانیة العالیة وبدرجة واحدة بالنسبة للتسھیالت للتسھیل بدرجتین بالنسبة للتسھیالت 

 .ذات الجودة االئتمانیة المنخفضة
  ما لم تتأھل للتصنیف ضمن  2یتم تصنیف كافة التسھیالت االئتمانیة المعاد جدولتھا ضمن المرحلة

 .3المرحلة 
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 شھًرا 12الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى : 1المرحلة 

ً  12المجموعة بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  تقوم شھرا
من الموجودات المالیة التي لم یكن بھا زیادة ملحوظة في خسائر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو حاالت 

انیة في تاریخ التعرض للمخاطر التي تم التحدید بأنھا تحتوي على مستوى منخفض من المخاطر االئتم
تضع المجموعة في اعتبارھا األصل المالي الذي یحتوي على مستوى منخفض من المخاطر . التقریر

ً " فئة االستثمار"االئتمانیة عندما یكون معدل تلك المخاطر االئتمانیة یستوفي تعریف   .المتعارف علیھ دولیا
  

دون التعرض لالنخفاض في الجدارة  –اة الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األد: 2المرحلة 
 االئتمانیة

عندما یظھر التسھیل االئتماني زیادة ملحوظة في المخاطر االئتمانیة منذ النشأة، دون أن یكون منخفض 
الجدارة االئتمانیة، تقوم المجموعة بتسجیل مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر 

 .التسھیل االئتماني
  

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر تساوي الناتج من كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى  إن
ً جزءا من الخسائر  12وتمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى . العمر المتوقع ألصل مالي شھرا

شھر بعد تاریخ  12تملة خالل االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة والتي تنتج من أحداث التعثر المح
ولغرض تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة، تم تطبیق الحدود الدنیا التالیة . التقریر

  .ألجل االستحقاق المقررة من قبل بنك الكویت المركزي

  

  

  

  

  

  

  
المتوقعة على مدى عمر األداة والخسائر االئتمانیة المتوقعة على ویتم احتساب كال من الخسائر االئتمانیة 

ً إما على أساس فردي أو مجمع باالعتماد على طبیعة المحفظة األساسیة للموجودات  12مدى  شھرا
  .المالیة

  
التي تعرضت لالنخفاض في الجدارة  –الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة : 3المرحلة 

 نیةاالئتما
في حال انخفاض قیمة التسھیالت االئتمانیة، تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي 

یتم اعتبار التسھیالت ). رصید األصول بالصافي من قیمة الضمان المستحق(صافي قیمة التعرض 
اسي أو الفائدة االئتمانیة كمنخفضة الجودة االئتمانیة عندما یتم التأخر في سداد أي مدفوعات للمبلغ األس

ً أو في حال وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة مثل صعوبات في التدفقات  90ألكثر من  یوما
النقدیة بما في ذلك استدامة خطة أعمال الطرف المقابل وتدني درجات التصنیف االئتماني ومخالفة 

مستوى األداء بمجرد أن تطرأ  الشروط األصلیة المنصوص علیھا بالعقد واالفتقار إلى القدرة على تحسین
  . أي صعوبة مالیة وتدھور قیمة الضمان وغیرھا

  
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  . ب

إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي الناتج المخصوم من احتمالیة التعثر وقیمة التعرض عند التعثر ومعدل 
 .الخسارة عند التعثر

 
 
 
 

 نوع التسھیالت الحد األدنى ألجل االستحقاق

 سنوات 7

تلك التي لدیھا تدفقات نقدیة تسھیل ائتمان الشركات، بخالف 
وأجل استحقاق غیر قابل للتمدید شریطة آال تشكل الدفعة 

 .من إجمالي مبلغ التسھیل% 50النھائیة أكثر من 

  التسھیالت االئتمانیة االستھالكیة والبطاقات االئتمانیة سنوات 5

 تمویل إسكاني سنة 15
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 تقدیر احتمالیة التعثر .1
 12تتمثل احتمالیة التعثر في احتمالیة تعثر المقترض في الوفاء بالتزاماتھ المالیة إما على مدى فترة 

احتمالیة التعثر (أو على مدى المدة المتبقیة من االلتزام ) شھر 12احتمالیة التعثر على مدى (شھر 
  ). على مدى مدة االلتزام

  

تسھیالت ائتمان الشركات یستند إلى تصنیف مخاطر  إن تقدیر المجموعة الحتمالیة التعثر فیما یخص
ً لبیانات االقتصاد . االئتمان المتعلقة بالعمالء، واحتمالیة التعثر الداخلي وبیانات االقتصاد الكلي وفقا

). سیناریو أساسي، سیناریو متزاید، سیناریو منخفض(الكلي، تم األخذ في االعتبار ثالثة سیناریوھات 
الت ائتمان األفراد، تم تقسیم التسھیالت إلى مجموعات تتشارك في خصائص أما فیما یخص تسھی

  .مماثلة للمخاطر

ً لتوجیھات البنك المركزي بواقع   100قامت المجموعة بتطبیق الحد األدنى من احتمالیة التعثر وفقا
، "مرتفعذات التصنیف االئتماني ال"لكافة التسھیالت االئتمانیة المصنفة أقل من %) 1(نقطة أساس 

أو " ذات التصنیف االئتماني المرتفع"للتسھیالت المصنفة كـ %) 0.75(نقطة أساس  75وبواقع 
  :غیر أنھ لم یتم تطبیق الحد األدنى الحتمالیة التعثر بالنسبة لما یلي. أعلى

  والتمویل اإلسكاني)دون البطاقات االئتمانیة(التسھیالت االئتمانیة االستھالكیة ،  
  االئتمانیة الممنوحة للحكومات والبنوك المصنفة من إحدى مؤسسات التقییم االئتماني التسھیالت

  .الخارجي كذات جودة ائتمانیة عالیة أو أفضل
 

 التعرض عند التعثر .2
تتوصل المجموعة لمقدار قیمة التعرض . یمثل ھذا البند التعرض المتوقع في حالة وقوع حدث للتعثر

ً إلى درجة التعرض االئتماني الحالي بالنسبة للموجودات المالیة والتغیرات المحتملة  عند التعثر استنادا
ً لشروط التعاقد بما في ذلك اإلطفاء إن التعرض عند التعثر . التي قد تطرأ على المبالغ الحالیة وفقا
  .بالنسبة للموجودات المالیة یمثل إجمالي القیمة الدفتریة باإلضافة إلى الفائدة

التعرض عند التعثر بالنسبة للتسھیالت المالیة غیر الممولة من خالل تطبیق معامل یتم احتساب قیمة 
وبالنسبة للرصید غیر المستخدم یتم تطبیق معامل التحویل االئتماني %. 100التحویل االئتماني بنسبة 

ً لمتطلبات تعلیمات معیار الرفع المالي الصادرة عن بنك الكویت المركزي بتاریخ  ر أكتوب 21وفقا
2014.  

 معدل الخسارة عند التعثر .3
وقیمتھا  یمثل معدل الخسارة عند التعثر قیمة الخسارة االئتمانیة المتوقعة في حالة وقوع حدث تعثر ،

یتم استخدام التقدیر الداخلي للمجموعة . المتوقعة عند التحقق باإلضافة إلى القیمة الزمنیة لألموال
ً للتعلیمات  لمعدل الخسارة عند التعثر إذا كانت أعلى من الحد األدنى لمعدل الخسارة عند التعثر وفقا

  .الصادرة عن بنك الكویت المركزي

ً للتعلیمات تراعى نماذج معدل الخسارة عن د التعثر الحد األدنى لنسب االستقطاع لقیم الضمانات وفقا
  .الصادرة عن بنك الكویت المركزي

  
 تجمیع المعلومات المستقبلیة

تأخذ المجموعة في اعتبارھا المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة المتوقع أن یكون لھا تأثیر على مخاطر 
لغرض ادراج المعلومات المستقبلیة ضمن نماذج الخسائر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة 

وتعكس تلك المتغیرات بصورة أساسیة التقدیرات المعقولة والمؤیدة لظروف . االئتمانیة المتوقعة
إن مراعاة ھذه العوامل یؤدي الى رفع درجة االحكام المستخدمة في تحدید . االقتصاد الكلي المستقبلیة
وتقوم اإلدارة بمراجعة المنھجیات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات . قعةالخسائر االئتمانیة المتو

 .للظروف االقتصادیة المستقبلیة على أساس منتظم
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من قبل تعلیمات البنك المركزي  الخسائر االئتمانیة استناًدا إلى سیاسة التصنیف االئتمانيمخصص  .2
 .الكویتي

بل بنك الكویت المركزي طریقة مكونة من شریحتین لتقدیر تحدد سیاسة التصنیف االئتماني المقررة من ق
ویمثل إجمالي الخسارة االئتمانیة المقرر االعتراف بھا مجموع المخصصین العام . قیمة الخسارة االئتمانیة

 .والمحدد
 مخصص عام   . أ

بالنسبة % 0.5بالنسبة للرصید القائم من التسھیل النقدي وبواقع % 1تم احتساب المخصص العام بواقع 
  .للرصید القائم من التسھیل غیر النقدي بالصافي من بعض الفئات المحددة للضمانات

 

 مخصص محدد   . ب
تم احتساب المخصص المحدد من خالل تطبیق نسبة خسارة على مبلغ التعرض بالصافي من الضمانات 

االستحقاق كما ھو مبین في الجدول تستند نسبة الخسارة المقرر تطبیقھا إلى عدد األیام المنقضیة بعد . المؤھلة
  .أدناه

  
  
  
  

ضمن التصنیفات المذكورة أعاله عند وجود دلیل موضوعي إلنخفاض قیمتھا  تصنف التسھیالت اإلئتمانیة
  .لزیادة المخاطر اإلئتمانیةبناًء على أسس محددة تتضمن تقدیرات إداریة 

 المشطوبات
ً أو بالكامل(یتم شطب إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي  إلى الحد الذي ال یمكن من خاللھ ) إما جزئیا

ویتمثل ھذا األمر بشكل عام عندما تقرر المجموعة أن المدینین لیس لدیھم . وجود احتمال واقعي لإلسترداد
غیر أن . داد المبالغ الخاضعة للشطبموجودات أو مصادر دخل قد تؤدي إلى انتاج تدفقات نقدیة كافیة لس

الموجودات المالیة التي یتم شطبھا ال تزال عرضة لالستفادة منھا لغرض االلتزام بسیاسة المجموعة المتبعة 
  .السترداد المبالغ المستحقة

 عرض المخصص المحتسب لخسائر االئتمان المتوقعة في بیان المركز المالي
بة  ات المحتس رض المخصص تم ع ة ی ة الدفتری الي القیم ن إجم تقطاع م ة كاس ة المتوقع ائر االئتمانی للخس

دخل . للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ة من خالل ال وفي حالة أدوات الدین المقاسة بالقیمة العادل
دخل المجمع و ان ال ي بی ة المتوقعة ف جیل مخصص الخسائر االئتمانی تم الشامل اآلخر، تقوم المجموعة بتس ی

ي  الي ف ل الم ة لألص ي القیمة الدفتری یض ف تسجیل مبلغ مقابل ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى دون أي تخف
ود . بیان المركز المالي ات االعتماد وعق ویتم تسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة اللتزامات القروض وخطاب

  .الضمان المالي ضمن المطلوبات األخرى
  

 2018ینایر  1 قبلالسیاسة المطبقة 
  :الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة   -   1

ة أو  أن أحد الموجودات  المالی اك دلیل موضوعي ب ان ھن ا إذا ك د م ر لتحدی ل تقری اریخ ك ي ت یتم إجراء تقییم ف
قیمة أحد الموجودات المالیة أو  یتم اإلعتراف باألنخفاض فى. وجودات المالیة قد انخفضت قیمتھامجموعة من الم

د  ع بع ر یق دث أو أكث ة لح اض، كنتیج وعي لإلنخف ل موض اك دلی ان ھن ة إذا ك ودات المالی ن الموج ة م مجموع
د ) حدث خسارة(اإلعتراف المبدئي لألصل  وكان لھذه الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة ألح

تقوم المجموعة . الموجودات المالیة المحددة ، ویمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ الموجودات المالیة أو مجموعة من
ة ردي للموجودات الھام ة  بتقدیر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض على أساس ف وبصورة مجتمع

اك دلیل موضوعي. للموجودات األخرى ان ھن ا إذا ك د م ى  إن األساس الذي تقوم المجموعة بإستخدامھ لتحدی عل
  :االنخفاض یتضمن 

  الرصید المدین المستحق في الحساب الجاري متجاوزا حد السحب المقرر للمقترض   - أ  
 .من حد السحب% 10بصورة مستمرة، وتزید نسبة التجاوز عن        

  .وجود رصید  مدین مستحق بدون حد مسموح بھ ، بغض النظر عن قیمة ھذا الرصید  - ب 
  الت اإلئتمانیة ولم یتم تجدیدھا في ضوء ما یسفر عنھ المركز المالي إذا استحقت التسھی  -  جـ

  .للمقترض       
  .إذا لم یتم سداد أقساط القرض فى تواریخ استحقاقھا  - د  

 عدد األیام المنقضیة بعد االستحقاق   نسبة الخسارة
ً وأقل من  90أكثر من    20% ً  180یوما   یوما
ً وأقل من  180أكثر من    50% ً  365یوما  یوما

ً  365أكثر من    100%  یوما
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  .تدھور المركز المالى لكفیل المقترض  -  ھـ
  .تمانإذا قام المقترض بمخالفة أي من العھود المتفق علیھا ، مما قد یؤثر سلبا على االئ  - و 
  .إذا تم وضع المقترض أو الكفیل تحت التصفیة أو اإلفالس  - ز 

  وجود دالئل تــؤكد عــدم قدرة العمیل على الوفاء بالتسھیالت غیر النقدیة في تاریخ   - ح  
  .االستحقاق       

  .إذا تخلف المقترض عن سداد أي التزام لبنوك أو مؤسسات مالیة أخرى  - ط  
  إجراءات قانونیة ضد العمیل أو كفیلھ من جانب أي بنك أو مؤسسة مالیة أخرى إتخاذ  - ي  

  .للمطالبة بالتسھیالت اإلئتمانیة       
  :انخفاض النشاط في حساب العمیل بحیث   - ك  

ال یوجد أرصدة في الحساب آلخر ستة أشھر حتى إذا كان المبلغ المتبقي ال یتجاوز حد   -  1
  .السحب

    .الدائنة في الحساب خالل السنة غیر كافیة لتغطیة الفوائد المدینةاألرصدة   -   2
  .عدم انتظام التوثیق الذي یؤثر على احتماالت استرداد القرض  - ل  

  
إن مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة مثل القروض والسلفیات 

لألصل ، والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة متضمنة المبالغ یقاس بالفرق بین القیمة الدفتریة 
إذا كان ألصل . ي للفائدة الفعلیة  لألصل الماليالمستردة من الضمانـات والرھونات مخصومة بالسعر األصل

ائدة الفعلیة مالي ما معدل فائدة متغیر ، فإن معدل الخصم لقیاس أي خسارة ھبوط في القیمة ھي معدل الف
الحالي المحدد بموجب العقد، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل المسترد من خالل استخدام حساب 

في فترة الحقة، إذا انخفض مبلغ الخسارة . مخصص ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بیان الدخل المجمع
اج االنخفاض ، یتم عكس خسارة في القیمة وكان ھذا االنخفاض متعلق بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إدر

إن مبلغ االنعكاس یدرج في بیان الدخل . سابقا من خالل تعدیل حساب المخصصاالنخفاض المدرجة 
  .المجمع في بند خسائر انخفاض فى القیمة محملة على خسائر ائتمانیة

  
% 1ووفقا لتعلیمات بنك الكویت المركزي حول تكوین حد أدنى للمخصص العام بنسبة  باإلضافة إلى ذلك ،

للتسھیالت االئتمانیة غیر النقدیة غیر الخاضعة لمخصص وغیر % 0.5للتسھیالت االئتمانیة النقدیة و
  .المتضمنة لضمانات معینة ، قد تم تكوینھ

  
  .حساب مخصص انخفاض القیمة المتعلق بھ عندما یصبح القرض غیر قابل للتحصیل ، یتم شطبھ مقابل

    
  :الموجودات المالیة المصنفة كمتاحة للبیع  – 2

إن  ع ، ف ة المصنفة كمتاحة للبی ة الموجودات المالی ة في حال ي القیمة العادل اض مطول أو مؤثر ف أي انخف
د  ة ق ت الموجودات المالی د ما إذا كان د تحدی ار عن للموجودات بحیث یصبح أقل من التكلفة یؤخذ في االعتب

ا ت قیمتھ ارة . انخفض اس الخس ع ، تق ة للبی ة المتاح اض للموجودات المالی ى االنخف ل عل د دلی ان یوج إذا ك
اض لھذا األصل المالي التراكمیة بالفرق بین تكلفة  ة خسائر انخف ة ناقصا أی ة الحالی ة العادل االقتناء والقیم

إذا زادت القیمة العادلة ألداة مدیونیة مصنفة كمتاحة للبیع . والتي سبق االعتراف بھا في بیان الدخل المجمع
اض ة  في فترة الحقة ، وارتبطت الزیادة بشكل موضوعي بحدث قد وقع بعد إدراج خسائر اإلنخف ي القیم ف

دخل  ان ال ي بی المبلغ المعكوس ف ة ب ي القیم اض ف ھ یمكن عكس خسائر اإلنخف دخل المجمع فإن ان ال ي بی ف
الل  .المجمع تم عكسھا من خ إن خسائر اإلنخفاض المعترف بھا إلستثمارات حقوق ملكیة متاحة للبیع، ال ی

    .بیان الدخل المجمع
   عقارات ومعدات  - ھـ 

یتم احتساب القیمة العادلة على أساس تقییمات سنویة . األراضي ملك حر بالقیمة العادلة وال یحتسب لھا استھالك یتم إحتساب
إن أي ارتفاع في القیمة الدفتریة لألصل كنتیجة العادة التقییم یتم إضافتھ مباشرة  .للقیمة السوقیة باالستعانة بخبراء مستقلین

یتم تحمیل انخفاض التقییم مباشرة إلى احتیاطي إعادة . بند احتیاطي إعادة تقییم عقارات تإلى بیان الدخل الشامل المجمع تحـ
القیمـة الدفتریة لألصـل نتیجة  إضافي في انخفاض أي. تقییم عقارات إلى الحد الذي ال یتجاوز رصید االحتیاطي لذلك األصل

الرصید في ھذا اإلحتیاطي الى االرباح المحتفظ بھا مباشرة یتم أخذ . كمصروفـات في بیان الدخل المجمع إعادة التقییم تسجل
 .عند بیع العقار

  
بطریقة  یحتسب اإلستھالك .یتم تسجیل المباني والموجودات األخرى على أساس التكلفة التاریخیة ناقصا اإلستھالك المتراكم

  :القسط الثابت لتخفیض تكلفة تلك الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا على النحو التالي 
 مباني سنة 20حتى 
  تحسینات عقارات مستأجرة سنوات 3حتى 
  أثاث ومعدات سنوات 5حتى 
  حاسبات آلیة وبرامج سنوات 5حتى 
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یتم مراجعة قیم العقارات والمعدات دوریا لغرض تحدید انخفاض القیمة ، وفي حال توفر أي دلیل على زیادة القیمة الدفتریة 
عن القیمة االستردادیة ، یتم تخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا االستردادیة ، ویتم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القیمة 

  .الناتجة في بیان الدخل المجمع

  : موجودات غیر متداولة محتفظ بھا لغرض البیع  -  و
یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة كمحتفظ بھا لغرض البیع، إذا كان إسترداد قیمتھا الدفتریة سوف یتم عن طریق البیع 

ً ویتم اعتبارھا استوفت ھذا الش. ولیس عن طریق االستمرار في استخدامھا ا ع راجح ون البی دما یك ط عن والموجودات رط فق
یتم قیاس الموجودات الغیر متداولة المحتفظ بھا لغرض البیع بالقیمة الدفتریة أو القیمة . متوفرة للبیع المباشر بوضعھا الحالي

  . ا لغرض البیعال یتم استھالك او إطفاء الموجودات الغیر متداولة عند تصنیفھا كمحتفظ بھ. العادلة ناقص تكلفة البیع
    موجودات غیر ملموسة  - ز 

إن الموجودات غیر النقدیة المحددة التي تم االستحواذ علیھا والمرتبطة بأعمال البنك والمتوقع أن یكون لھا منافع مستقبلیة یتم 
تم فحص . دات غیر ملموسةمعالجتھا كموجو ا وی تم إطفائھ ار افتراضیة ال ی ا أعم یس لھ ي ل الموجودات غیر الملموسة الت

بینما یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي . مؤشر على إحتمالیة إنخفاض قیمتھااإلنخفاض في قیمتھا سنویا وكلما توافر 
 .ددة على فترة أعمارھا االفتراضیةلھا أعمار مح

  
ل في نھایة الفترة الم اك دلی ان ھن ا إذا ك د فیم الیة ، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا الغیر ملموسة لتحدی

  . على وجود خسارة إنخفاض في قیمة تلك الموجودات
 

ة، ي القیم اض ف  إذا كان یوجد دلیـل على اإلنخفاض، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخف
ة  .)إن وجدت( ة القابل دیر القیم ى المجموعة تق رد، یجب عل إذا لم یكن من الممكن تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل منف

  .لالسترداد لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیھا األصل
  

تخدمة،  ة المس ع أو القیم الیف البی ا تك ة ناقص ة العادل ي القیم ترداد ھ ة لالس ة القابل ىإن القیم ا أعل ة . أیھم دیر القیم تم تق ی
م  عر الخص ق س ا بتطبی ة لھ ة الحالی ل القیم ة مقاب تقبلیة المتوقع ة المس دفقات النقدی م الت الل خص ن خ ل م تخدمة لألص المس

  .یجب أن یعكس سعر الخصم تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. المناسب
 

یض ) أو وحدة تولید النقد(قابلة لالسترداد المقدرة لألصل إذا كانت القیمة ال ھ یجب تخف ة لألصل، فإن ة الدفتری أقل من القیم
د(القیمة الدفتریة لألصل  د النق ة لالسترداد) أو وحدة تولی ة القابل ى القیم ة . إل ي القیم اض ف یجب اإلعتراف بخسارة اإلنخف

ان  ي بی دخلمباشرة ف ت القی ال ارة المجمع، إال إذا كان ة یجب معالجة خس ذه الحال ا وفي ھ اد تقییمھ ة الدفتریة لألصل مع م
  .إنخفاض قیمة األصل كإنخفاض إعادة تقییم

  
إلى القیمة التقدیریة المعدلة ) أو وحدة تولید النقد(عند عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة الحقا، تزداد القیمة الدفتریة لألصل 

ان سیحدد یجب أن ال یزید . القابلة لالسترداد المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي ك
راف . خالل السنوات السابقة) أو وحدة تولید النقد(لو أنھ لم یتم اإلعتراف بأیة خسارة من إنخفاض قیمة األصل  یجب اإلعت

انت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه المجمع إال إذا ك الدخلبعكس خسارة اإلنخفاض في القیمة مباشرة في بیان 
  .الحالة یجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم

  خزینةأسھم ال  -  ح
ة وتتم المحاسبة عن أسھم الخزانة بإستخدام .ك من أسھمھ الخاصة بتكلفة الشراءیتم إظھار ما یملكھ البن ا . طریقة التكلف وفق

عند إعادة إصدار ھذه . لطریقة التكلفة، یتم إدراج متوسط تكلفة األسھم المعاد شراؤھا كحساب معاكس ضمن حقوق الملكیة
 ."احتیاطي أسھم الخزانة" األسھم یتم إدراج األرباح في حساب منفصل غیر قابل للتوزیع ضمن حقوق المساھمین

 
ل  "احتیاطي أسھم الخزانة" أي خسائر محققة على حساب ویتم تحمیل تم تحمی ذلك الحساب، وی دائن ل في حدود الرصید ال

واليالقانوني االحتیاطي عام ، ال االحتیاطي، اإلضافیة على األرباح المرحلة الخسائر  ى الت تستخدم  .ثم عالوة اإلصدار عل
اح  م األرب ات ث م االحتیاطی األرباح المحققة الحقا عن بیع أسھم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ث

ة.المرحلة ثم احتیاطي أسھم الخزانة على التوالي دٌرعن البنك ال یتم دفع أي توزیعات نقدیة عن أسھم الخزان ي تص إن  .الت
إصدار أسھم المنحة یؤدي إلى زیادة عدد أسھم الخزانة بشكل نسبي وتخفیض متوسط تكلفة السھم دون أن یؤثر على إجمالي 

  .تكلفة أسھم الخزانة

  تحقق االیراد  -   ط
ة ، دة الفعلی دة باستخدام أسلوب معدل الفائ دة  تتحقق أرباح ومصروفات الفوائد لألدوات المالیة المحملة بالفائ إن سعر الفائ

ذه األدوات  ع لھ الفعلي ھو السعر المستخدم لخصم المدفوعات أو التحصیالت النقدیة المستقبلیة المتوقعة خالل العمر المتوق
عند احتساب سعر الفائدة الفعلي . أو المطلوبات المالیة أیھما أنسبالمالیة أو فترة أقصر لصافي القیمة الدفتریة للموجودات 

الوات  ل الع ات وك الیف العملی د ، وتك ین أطراف العق تلمة ب اط المدفوعة أو المس اب والنق ار كل األتع ي االعتب یتم األخذ ف
 .والخصومات الناتجة مع استبعاد خسائر االئتمان المستقبلیة
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دات المالیة ، یتم احتساب إیرادات الفوائد بإستخدام سعر عند انخفاض قیمة أحد الموجودات المالیة أو مجموعة من الموجو
  .الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض احتساب خسائر انخفاض القیمة

ك الفترة راف . إن األتعاب والعموالت المكتسبة من تقدیم خدمات على مدى فترة من الزمن تستحق على مدى تل تم اإلعت وی
م فیھا . ات األتعاب والعموالت األخرى عند تقدیم الخدمةبإیراد ي ت یتم اإلعتراف بأتعاب إدارة الموجودات خالل الفترة الت

   .  تقدیم الخدمة
  

  .یتم تحقق إیرادات توزیعات األرباح عندما یثبت الحق في استالم تلك الدفعات
  العمالت االجنبیة  -   ي

یتم تسجیل المعامالت بالعمالت االجنبیة بالدینار الكویتـي بأسعـار الصـرف السائـدة بتاریــخ ھذه المعامالت ، ویتم تحویل 
ان المركز  الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت االجنبیة ومعامالت تبادل العمالت األجنبیة اآلجلة القائمة في تاریخ بی

دینار اح أو  المالي المجمع الى ال تم إدراج األرب الي المجمع ، وی ان المركز الم اریخ بی ائدة بت ویتي بأسعار الصرف الس الك
  .الخسائر الناتجة عن عملیة التحویل ضمن بیان الدخل المجمع

  
ا في التغیر تسجیل تم التي النقدیة غیر الموجودات حالة في ً  العادلة قیمتھ رادات ضمن مباشرة تم األخرى، الشاملة اإلی  ی

ة تسجیل ات األجنبی ي العملی تثمار ف  األخرى الشاملة اإلیرادات في مباشرةً  األجنبیة العمالت تحویل فروقو صافي اإلس
ً  العادلة قیمتھا في التغیر تسجیل تم التي النقدیة غیر للموجودات وبالنسبة  فروق تسجیل یتم ،المجمع الدخل بیان في مباشرة

  .الدخل المجمع بیان في األجنبیة العمالت تحویل
  

  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  -  ك
ا محددة ا لبرامج مزای تم . تلتزم المجموعة وفقا لقانون العمل الكویتي بسداد مبالغ للموظفین عن مكافأة نھایة الخدمة وفق وی

  . إحتساب قیمة ذلك االلتزام نھائیا وسداده دفعة واحدة عند انتھاء خدمة الموظف
  

ة بإحتساب تكلفة ھذا االلتزام كمصروف على السنة تقوم المجموعة  ة الخدم غ المستحق لكل موظف نتیجة لنھای ل المبل یمث
 ً كما في تاریخ بیان المركز المالي المجمع ، وتعتبر المجموعة ذلك تقدیرا یعتمد علیـھ الحتساب القیمة الحالیة لھذا  اختیاریا
    .االلتزام

  معلومات القطاع  -  ل
، تستخدم  تكالیفإن القطاع ھو جزء ممیز من المجموعة یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتساب إیرادات أو تكبد 

یم األداء ادر وتقی ع المص ال لتوزی ات األعم ة قطاع مات.ادارة المجموع س الس ا نف غیل لھ ات التش ادیة  إن قطاع االقتص
  .تجمیعھم واعداد تقاریر حولھم كقطاعاتوفئة العمالء الذین یمكن والمنتجات والخدمات 

  
  موجودات األمانة  -   م

  .ال تعتبر الموجودات التي یحتفظ بھا البنك بصفة الوكالة أو األمانة من موجودات المجموعة
  

  والتقدیرات المحاسبیة الھامة األحكام  -  ن
قامت اإلدارة بإبداء اآلراء وعمل التقدیرات لتحدید المبالغ المدرجة في  خالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ،

 :والتقدیرات ھي ما یلي  حكامإن أھم اال .البیانات المالیة المجمعة
  

  األحكام
  2018ینایر  1المطبق اعتبارا من  -  تصنیف الموجودات المالیة

تقوم المجموعة بتحدید تصنیف الموجودات المالیة، باستثناء أسھم حقوق الملكیة والمشتقات، بناًء على تقییم نموذج األعمال 
الذي یتم االحتفاظ باألصل من خاللھ، وتقییم ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لألصل المالي تتعلق فقط بأصل المبلغ والفوائد 

تالي، تقرر المجموعة عند حیازة الموجودات المالیة ما إذا كان ینبغي تصنیفھا كمدرجة بالقیمة وبال. على أصل المبلغ القائم
ینبغي وضع األحكام . بالتكلفة المطفأة وأبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  وأالعادلة من خالل الربح أو الخسارة 

عند تحدید نموذج األعمال بمستوى مناسب یعكس بصورة أفضل إجمالي مجموعة أو محفظة الموجودات اللتین یتم إدارتھما 
ً لتحقیق الھدف المحدد من األعمال ل تقوم المجموعة أیًضا بتطبیق أحكام لتقییم ما إذا كان ھناك تغییر في نموذج األعما. معا

یرجى الرجوع . في الظروف التي یتم فیھا تسجیل الموجودات ضمن نموذج األعمال بشكل مختلف عن التوقعات األصلیة
  .تصنیف الموجودات المالیة للمزید من المعلومات 1.د.2إیضاح إلى 

  
   2018ینایر  1قبل المطبق  -  تصنیف الموجودات المالیة

دخل"تقوم المجموعة بتصنیف االستثمارات  عند إقتناء االستثمار ، ان ال ة من خالل بی ى "أو " بالقیمة العادل ا حت تفظ بھ مح
لتصنیف تلك  39تتبع المجموعة إرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم ". متاحة للبیع"أو " قروض ومدینون"أو " اإلستحقاق

 .االستثمارات
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إذا تم إقتناءھا مبدئیا بھدف بیعھا في المدى " العادلة من خالل بیان الدخلبالقیمة "تقوم المجموعة بتصنیف االستثمارات 

القصیر، أو إذا تم تصنیفھا كذلك من قبل اإلدارة عنـد اإلقتنـاء المبدئي ، أو إذا تم إدارتھا ومراقبة أدائھا ویتم تحضیر تقریر 
جمیع االستثمارات یتم تصنیف . االستثمار الموثقة داخلي على أساس القیمة العادلة طبقا إلدارة المخاطر أو إلستراتیجیة

  ".متاحة للبیع"األخرى كإستثمارات 
  

  2018ینایر  1من  أعتباراُمطبق  - واألدوات المالیة األخرى  یاتخسارة انخفاض قیمة القروض والسلف
المتوقعة لجمیع الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل بیان  تقوم المجموعة بتحدید الخسائر اإلئتمانیة

یضاح تطبیق أحكام ھامة، یرجي الرجوع إلتتطلب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة . الدخل الشامل فیما عدا أدوات حقوق الملكیة
  .لمزید من المعلومات .ط.2
 

 2018ینایر  1ُمطبق قبل  - واألدوات المالیة األخرى  یاتخسارة انخفاض قیمة القروض والسلف
واالستثمارات في أدوات الدین على أساس ربع سنوي وذلك لتقدیر  یاتتراجع المجموعة المشاكل المتعلقة بالقروض والسلف

وبصفة خاصة یجب عمل تقدیر . ما إذا كانت ھناك خسارة ناتجة عن انخفاض القیمة ینبغي تسجیلھا في بیان الدخل المجمع
ة االنخفاض في القیمة من قبل اإلدارة بالنسبة لتحدید مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة عند تحدید مستوى خسار

  .المطلوب
  

   واإلفتراضات التقدیرات
إن اإلفتراضات الرئیسیة فیما یتعلق بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ بیان المركز 

لوبات خالل السنة المالي المجمع والتي لھا مخاطر جوھریة في حدوث تعدیالت مادیة للقیمة الدفتریة للموجودات والمط
  :المالیة الالحقة ھي 

  
 2018ینایر  1مطبق اعتباراً من  - مخصص الخسائر االئتمانیة 

تقوم المجموعة بتقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من 
ینطوي تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة على استخدام ملحوظ . خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء أدوات حقوق الملكیة

انخفاض قیمة الموجودات المالیة للمزید من  .ط.2یرجى الرجوع إلى ایضاح . جیة واالفتراضاتللبیانات الداخلیة والخار
  .المعلومات

  
  2018ینایر  1ُمطبق قبل 

مؤثر  إنخفاضفي قیمتھا عند وجود  إلنخفاضالملكیة المتاحة للبیع قد تعرضت حقوق تعتبر إدارة المجموعة أن إستثمارات 
كما أن . مؤثر أو مطول قد یتطلب رأي مؤثر اإلنخفاضإن تحدید ما إذا كان . أو مطول للقیمة العادلة دون قیمة التكلفة

المجموعة تقوم بالتقییم من خالل عوامل أخرى كالتغیر في سعر األسھم لألسھم المسعرة والتدفقات النقدیة المستقبلیة 
وضع یمكن إعتبار اإلنخفاض في القیمة مناسب عند وجود دلیل على تدھور ال. عرةوعوامل الخصم لالستثمارات غیر المس

ألداء القطاع أو التغیرات في التكنولوجیا والتدفقات النقدیة من أنشطة القطاع الصناعي للشركة المستثمر بھا ، أو  المالي
  .العملیات والتمویل

  
  :تقییم استثمارات حقوق الملكیة غیر المسعرة

ق التقییم لالستثمارات غیر المسعرة على التقدیرات كالتدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بأسعار الفائدة السائدة تستند طر
ً ألدوات تماثلھا من حیث المخاطر والشروط ، أو آخر عملیات السـوق البحتة ، أو القیمة العادلة  ألداة أخرى الحالیة حالیا

  .طرق التقییم األخرى ذات الصلةلشركة المستثمر فیھا توسیة صافي قیمة موجودات لمماثلة أو 
  

إن أي تغییر في ھذه التقدیرات واإلفتراضات كذلك استخدام تقدیرات وإفتراضات أخرى لكنھا معقولة قد یؤثر علـى القیمة 
  .الملكیة غیر المسعرةحقوق والقیم العادلة الستثمارات والمدینون الدفتـریة لخسائر القروض 

  
 :غیر ملموسة الالموجودات  قیمة نخفاضإ

 ویتطلب .األقل على سنویا الغیر ملموسةھا موجودات قیمة في انخفاض ھناك كان إذا فیما بتحدید المجموعة تقوم
 القیمة" تقدیر إن. علیھا الشھرة توزیع یتم التي النقد تولید لوحدة أو للموجودات "المستخدمة القیمة" تقدیر ذلك

 تولید وحدة من أو لألصل المتوقعة المستقبلیة النقدیة للتدفقات تقدیرات عمل المجموعة من یتطلب" المستخدمة
  .النقدیة التدفقات لتلك الحالیة القیمة الحتساب المناسب الخصم معدل اختیار وكذلك النقد

  

 عرض معلومات المقارنة.  ص
ًا لما یسمح بھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة  یقدم ھذا . المجموعة أرقام المقارنة عند التطبیق المبدئي، ال تعدل 9وفق

مع صافي القیمة الدفتریة  2017دیسمبر  31اإلیضاح االنتقالي مطابقة لصافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة كما في 
غیرات التي أدخلھا ، باإلضافة إلى ملخص األثر في المعلومات المالیة المجمعة للت2018ینایر  1المعاد قیاسھا كما في 
  .9المالیة  المعیار الدولي للتقاریر
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 األرباح المرحلة االفتتاحیةو األثر في احتیاطي تقییم االستثمارات

    ألف دینار كویتي
  

  محتفظ بھاأرباح 
  احتیاطي  

  تقییم استثمار
  

  39الدولي بموجب معیار المحاسبة  2017دیسمبر  31الرصید الختامي كما في  48,196    174,724 
        
  األثر في االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة      

)223(     223  
  والمتعلقة 9الخسائر االئتمانیة المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  بالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

)73(     -  
  والمتعلقة 9المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  الخسائر االئتمانیة

  بالموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة  
  9بموجب معیار المحاسبة الدولي  2018ینایر  1الرصید االفتتاحي كما في   48,419     174,428 

  
  

 األثر في تصنیف وقیاس الموجودات المالیة           
وفئة القیاس الجدیدة بموجب المعیار الدولي  39أدناه فئة القیاس األصلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي  یوضح الجدول
  .2018ینایر  1لكل فئة من فئات الموجودات المالیة للمجموعة كما في  9للتقاریر المالیة 

القیم الدفتریة 
الجدیدة بموجب 
المعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

9  
    كویتيألف دینار 

القیم الدفتریة 
األصلیة بموجب 
معیار المحاسبة 

  39الدولي 
    ألف دینار كویتي

التصنیف الجدید 
بموجب المعیار الدولي 

    9للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
بموجب معیار 

  فئة الموجودات المالیة    39المحاسبة الدولي 
                  

  نقد وأرصدة قصیرة األجل    ومدینونقروض     التكلفة المطفأة    509,202    509,157
  سندات الخزانة والبنك المركزي    قروض ومدینون    التكلفة المطفأة    493,542    493,538

    قروض ومدینون    التكلفة المطفأة    569,308    569,284
المستحق من البنوك والمؤسسات 

  المالیة األخرى
  فیات للعمالءقروض وسل    قروض ومدینون    التكلفة المطفأة    2,236,527    2,236,527

  :استثمارات في أوراق مالیة                

257,729    257,729    

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

  أدوات دین     متاحة للبیع    اآلخر

200,682    200,682    
بالقیمة العادلة من خالل 

  ملكیةدوات أ    متاحة للبیع    الدخل الشامل اآلخر

363    363    
بالقیمة العادلة من خالل 

  أخرى    متاحة للبیع    بیان الدخل
  موجودات أخرى    قروض ومدینون    التكلفة المطفأة    35,149    35,149

4,302,429    4,302,502              

 األثر في مخصص انخفاض القیمة االئتمانیة      
ا لمعیار  "للعمالء القروض والسلف"یطابق الجدول التالي مخصص انخفاض القیمة الختامي للموجودات المالیة بخالف  ً طبق

ً مع مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة المحدد طبق 2017دیسمبر  31كما في  39المحاسبة الدولي  للمعیار الدولي  ا
  .2018ینایر  1كما في ) 9(للتقاریر المالیة 

    ألف دینار كویتي
ینایر  1

2018  
إعادة 
  القیاس

دیسمبر  31
2017    

  نقد وأرصدة قصیرة األجل -     45    45 
  سندات الخزانة والبنك المركزي  -     4     4 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -     24     24 
  :استثمارات في أوراق مالیة           
  دینأدوات   2,509     223     2,732 
 2,805     296     2,509    
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  قصیرة األجلنقد وأرصدة   -   3

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

    

  نقد وبنود نقدیة   216,880    204,406 
  أرصدة لدى بنك الكویت المركزي    119,732     3,844 
  ودائع لدى بنوك تستحق خالل سبعة أیام     522,230     300,952 

  )خسائر إئتمانیة متوقعة( القیمةمخصص االنخفاض في : ناقصا     )17(    - 
 509,202     858,825      

  
  والبنك المركزي ةانزسندات الخ  -   4

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

    

  سندات الخزانة    214,013     336,155  
  سندات البنك المركزي    117,734     157,387  
  493,542     331,747      

  
ت  دة ثاب ت المركزي سعر فائ ك الكوی ر تحمل سندات الخزانة الصادرة من بن اریخ االستحقاقومتغی ى ت ندات  تصدرو. حت ك س البن

  .ستحقاقبخصم وتحمل عائد ثابت حتى تاریخ اال من قبل بنك الكویت المركزي المركزي
  

  
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -   5

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

    

  إیداعات لدى بنوك   268,858    496,292 
  )ئتمانیة المتوقعةالخسائر اإل(مخصص أنخفاض القیمة  :ناقص    )46(    - 

 496,292    268,812      
          
  وسلفیات إلى بنوكقروض     102,580     73,754 
  مخصص إنخفاض القیمة: ناقص     )1,026(    )738(
 73,016     101,554      
 569,308     370,366      

  

 379 )9(بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم بلغت الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للتسھیالت اإلئتمانیة  2018دیسمبر  31كما في 
ً مع  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرىأن معظم أرصدة  .ألف دینار كویتي  .أطراف مصنفة أستثماریا

  
  للعمالءقروض وسلفیات   -   6
  

  : أدناه كما یلي المشار إلیھا" للعمالء لسلفیاتللقروض وا"ز مخاطر االئتمان بناء على األغراض المبدئیة تركبتقییم تقوم المجموعة 
  

  :  2018دیسمبر  31كما في 
    دینار كویتي ألف

ـا    أوروبـا    أخرى    المجموع     الكویت    آسیـ
  تجاري وصناعي  621,954     65,154     -    -    687,108 
  إنشائي وعقاري  650,093     18,236     2     -    668,331 
  مؤسسات مالیة أخرى 50,009   -   10,682    -   60,691 
  أفراد  462,998     -    -    -    462,998 
  أخرى  490,622     23,061     2,364     107     516,154 
 2,395,282     107     13,048     106,451     2,275,676    

                    
  في القیمةإنخفاض مخصص : ناقصا                   )142,212(
 2,253,070                    
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  :2017دیسمبر  31كما في 

    ألف دینار كویتي
ا    أخرى    المجموع ا    أوروـب ــ     الكویت    آسی

  تجاري وصناعي  595,601     43,215     -    -    638,816
  إنشائي وعقاري  609,138     3,801     -    -    612,939
  مؤسسات مالیة أخرى 97,038   29,546    10,501   -   137,085
  أفراد  453,714     -    -    -    453,714
  أخرى  482,953     47,858     -    106     530,917

2,373,471     106    10,501     124,420     2,238,444    
                    
  في القیمةإنخفاض مخصص : ناقصا                   )136,944(
 2,236,527                    

  
  مخصصات القروض والسلفیات في حركةال

 2017    
 ألف دینار كویتي

  2018     
 ألف دینار كویتي

 

    محدد    عام    المجموع    محدد    عام    المجموع
  ینایر 1المخصصات في   10,004     126,826     136,830     14,225     126,845     141,070 
  مبالغ مشطوبة  )110,023(    -     )110,023(    )15,800(    -     )15,800(
  فروقات تحویل )1(   )28(   )29(   )1(   42    41 
  ردت لبنك الكویت المركزي  )2(    -     )2(    )8(    -     )8(
  بیان الدخل المجمع) مفرج إلى/ (محمل على  100,022     15,414     115,436     11,588     )61(    11,527 
  دیسمبر 31المخصصات في   -     142,212     142,212     10,004     126,826     136,830 

  
 136,830 : 2017(ألف دینار كویتي  142,212 النقدیة مبلغ االئتمانیة الخاص بالتسھیالت ،والعامبلغ المخصص المحدد 

ً مخصص إضافي) ألف دینار كویتي ار ـف دینـأل 97,500 : 2017(ألف دینار كویتي  112,300مبلغ ب وتتضمن أیضا
ً بفوائد . للمخصص العام الكویت المركزي لمتطلبات بنكاألدنى ھا تزید عن الحد ـث أنـحی) ویتيـك وتحتفظ المجموعة أیضا

تم إدراج مخصص  .على قروض إنخفضت قیمتھا )دینار كویتيألف  114:  2017( دینار كویتي الشيء معلقة بمبلغ
ضمن المطلوبات ) ألف دینار كویتي 9,807 :2017(ألف دینار كویتي  9,584 غیر النقدیة والذي یبلغ االئتمانیة التسھیالت

   .األخرى
  

بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم بلغت الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للتسھیالت اإلئتمانیة  2018دیسمبر  31كما في 
  .ألف دینار كویتي 29,050 )9(

  
  القروض غیر المنتظمة

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

    

  یاتالقروض والسلف   -    12,465 
  الضمانات   -    503 
  المخصصات المتاحة    -     6,448 

   
   أوراق مالیةفي استثمارات   -   7

2017  
   ألــف

  دینار كویتي

  2018  
ینار د ألــف

  يكویت

    

  : أدوات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر        
  سندات مسعرة      292,000     - 
  سندات غیر مسعرة      15,553     - 

          
  أسھم مسعرة      215,350     - 
  أسھم غیر مسعرة      25,849     - 

          
  :مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أدوات         
  أخرى      36     - 

          
  :متاحة للبیع        
  سندات مسعرة      -     229,497 
  سندات غیر مسعرة      -     18,588 
           
  أسھم مسعرة      -     170,583 
  أسھم غیر مسعرة      -     30,099 

          
  أخرى      -     10,007 
 458,774     548,788      
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  :أجمالي المبالغ المسجلة ومقابلھا من خسائر إئتمانیة متوقعةفیما یتعلق بإستثمارات في أدوات الدینفي یبین الجدول التالي التغیرات 
  

  أجمالي
  ألف دینار كویتي

  المرحلة الثالثة  
  ألف دینار كویتي

  المرحلة الثانیة  
  ألف دینار كویتي

  المرحلة األولي  
      كویتيألف دینار 

  2018ینایر  1أجمالي المبالغ المسجلة كما في     255,220    -    2,509    257,729
ّ سدادتھا      42,681    7,387    )244(    49,824   موجودات جدیدة مشتراه  صافیا

307,553    2,265    7,387    297,901      
  

  أجمالي
  ألف دینار كویتي

  المرحلة الثالثة  
  ألف دینار كویتي

  الثانیةالمرحلة   
  ألف دینار كویتي

  المرحلة األولي  
      ألف دینار كویتي

  2018ینایر  1الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة كما في     223    -    2,509    2,732
  خالل السنة ) المفرج عنھ(المحمل     )25(    19    )244(    )250(

2,482    2,265    19    198      
  

 كویتي دینار ألف 94,103 بلغت من أسھم بنك بوبیان بتكلفة سھم 221,425,095 البنك بشراء عدد قام ،2008خالل عام 
ً لإلجراءات العادیة المتبعة لدى أجریت عدة عملیات شراء وذلك بموجب اریخ  الكویت، بورصة جمیعھا وفقا ونتیجة  الحق،وبت

اب الشركة األم  ة بحس دة نقدی وفر أرص ةللشركات الخمس " الشركة المقترضة"ت ي  التابع ذكورة ف ھم الم ة لألس ةالبائع  بورص
 في ھذه األرصدة باستخدام البنك ، فقد قام")الشركات المستأنفة"یلي بعبارة ویشار إلى ھذه الشركات الخمس التابعة فیما ( الكویت

ً خالل العام . على الشركة المقترضة لدیھ المستحق القرض سداد " المستأنفةالشركات " معالشركة المقترضة  أقامت 2009أیضا
 2017دیسمبر  27 بجلسة بات بحكم النزاع ھذا في قضي قدو أعاله،في ملكیتھ لألسھم المذكورة  لمنازعة البنك قضائیة دعوى

  .على النحو المبین أدناه 
  

زاع  221,425,095محكمة استئناف مستعجل بتقیید بیع عدد  قضت 2009فبرایر  في ي الن ائي ف ً لحین صدور حكم نھ سھما
  .لكیة ھذه األسھمعلى م

  
ار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سھم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساھم ،2010خالل   دین
  .سھم 92,473,793مجموعھا  یبلغ أسھم منحة البنك استلم التقریر، تاریخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد فیما  .كویتي

  
  .سھم 221,425,095لعدد  ملكیتھ صحة بتأیید البنك، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح 2016أبریل  في
 

ً 2017 في فبرایر ھم اعقود بیع خمس  بإبطال، أصدرت محكمة االستئناف حكما ي  مؤرخةالألس ة  2008نوفمبر  30ف المبرم
ان  221,425,095 إجمالیھاغ بیع أسھم بنك بوبیان والباللالبنك و ةالمستأنفكل من الشركات بین  ا ك ً وإعادة الحال إلى م سھما

وریعھا وفوائدھا والمزایا التي تحصل علیھا البنك وإبطال كافة  مستأنفةعلیھ قبل التعاقد وأھمھا رد األسھم إلى ملكیة الشركات ال
  .لدیھ بعد تاریخ البیع لمقترضةالتصرفات التي أجراھا على حساب الشركة ا

 
ً  التمییز محكمةأصدرت  2017دیسمبر 27أمام محكمة التمییز، وفي  الحكم االستئناف طعن البنك على ذا الطعن  بقبول حكما ھ

ك  المستأنفة الشركات وألزمت رد ثمن األسھم للبن ان ب ا ،سالفة البی ة بصحة قضت كم ك  كاف ا البن ي أجراھ ىالتصرفات الت  عل
ود الخمسة لبیع ال إبرام تاریخ بعد لدیھ المقترضة الشركة حساب ي المبرمةألسھم اعق وفمبر  30 ف ا ،2008ن  أیضاألزمت  كم
  . النزاع درجات عنأتعاب المحاماة ومصروفات  المستأنفة والشركات المقترضة الشركة من كلالتمییز  محكمة

  
الحكم  2018مارس  13قامت محكمة التمییز بتاریخ  ذكرة التفسیریة الخاصة ب دھم بالم برفض طلب الشركات المستأنفة بتزوی

مقابل استرداد ملكیة األسھم الصادر عنھا وحكمت بحكم نھائي بإلزام الشركات المستأنفة برد قیمة األسھم المدفوعة من قبل البنك 
  .إلى الشركات

  
ك 2018ینایر  29في  ، حصل البنك على صورة تنفیذیة لصالحھ من محكمة التمییز ضد الشركات المستأنفة، بینما یمارس البن

ً السیطرة على قیمة األسھم مقابل رد ملكیة األسھم للشركات المستأنفة سوف یستمر البنك في األعتراف بتلك األسھم ضمن . حالیا
  .التمییز حتى تنفیذ حكم محكمة" استثمارات في أوراق مالیة"
  

  في شركة زمیلة إستثمار   -   8
ي الجمھوریة . م.ش –ملكیة فى بنك الشام اإلسالمي %) 32.26:  2017% (32.26تمتلك المجموعة  ، بنك خاص تأسس ف

  .ةالماضی خالل السنوات بالكامل في شركة زمیلة اإلستثمار ةإنخفضت قیم .باألنشطة البنكیة اإلسالمیةالعربیة السوریة ویتعامل 
  

  موجودات غیر ملموسة  -   9
ار كویتي 3,506 بمبلغسمسرة قیمة رخصة  ملموسةالغیر  تمثل الموجودات ف دین ویتي 3,506:  2017( ال ار ك . )ألف دین

  . محددغیر لرخصة السمسرة عمر افتراضي 
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عن طریق تقدیر القیمة االستردادیة  لرخصة السمسرة، تم فحص قیمة االنخفاض في القیمة الدفتریة 2018دیسمبر  31في كما 

الحسابییة تعتمد على عرض التدفقات  اتھذه العملی .القیمة المستخدمة احتسابالتي تنتمي الیھا باستخدام طریقة  لوحدة تولید النقد
ن قبل الضریبة بناءً المتوقعة النقدیة  دة من االدارة لفترة خمس س ائي بنسبة على الموازنات المالیة المعتم و النھ وات ومعدل النم

 %)9.3: 2017(%9.7سعر الخصم قبل الضریبة بنسبة  إستخدامخصمھا ب تمیھذه التدفقات النقدیة  %)2.9: 2017(3.2%
ل. یةالقیمة الحالیة لمقارنتھا بالقیمة الدفتر صافي للوصول الى یعكس والضریبة  ان سعر الخصم المستخدم ھو سعر الخصم قب

ل المجموعة قامت . نتمي الیھاد التي یالمحددة المتعلقة بوحدة تولید النقالمخاطر  ر عوام ق تغیی یة عن طری ل الحساس بعمل تحلی
اض القیمة الخاصةیوجد ال  على ھذا التحلیل، وبناءً . دخالت بنسب منطقیة وممكنةالم ادة إنخف ى زی دل عل رخصة ب مؤشرات ت

 ).دینار كویتي الشيء:  2017( السمسرة
  

  موجودات أخرى - 10
2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

    

  فوائد مدینة مستحقة   2,282    2,512 
  أرصدة مدینة أخرى    70,439     92,219 
 94,731     72,721      

  
 )دینار كویتي ألف 60,685: 2017( لف دینار كویتيأ 57,689 بمبلغبیع لل معلقة موجوداتاالخرى رصدة المدینة تتضمن األ

  . سداد قروض وسلفمن خالل  استحوذ علیھا
  

  مطلوبات أخرى - 11
2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

    

  فوائد مستحقة الدفع   23,906    22,380 
  إیرادات مؤجلة    5,522     5,349 
  مخصصات التسھیالت غیر النقدیة والمخصصات األخرى    75,054     74,878 
  مستحقات تتعلق بالموظفین    8,061     7,510 

  أخرى    47,599      57,328
 167,445     160,142      

    
  الملكیةحقوق  – 12

  
  رأس المال  - أ  

ً  )1,646,327,641 : 2017(1,810,960,405من  یتكون رأس المالأن  ا سھما ب فیھ ا مصرح ومكتت عادی
ا  العن فصاحات نوعیة مفصلة إل .فلس 100ومدفوعة بالكامل قیمة كل منھ ى  ،إدارة رأس الم یمكن الرجوع إل

  .معیار كفایة رأس المالل ةالعام اتفصاحاإلمن " كفایة رأس المال" 2إیضاح رقم 
  

  أسھم الخزینة  - ب 
2017    2018       

  عدد أسھم الخزینة   12,172,728    11,066,117 
  نسبة من إجمالي أسھم البنك المصدرة   0.67%    0.67% 
  )ألف دینار كویتي(تكلفة األسھم     4,578     4,578 
  )ألف دینار كویتي(القیمة العادلة لألسھم     6,086     4,426 
  )فلس(المتوسط المرجح للقیمة العادلة لألسھم     400     401 

  
  :                      البنك المشتراة ھي كما یليإن الحركة على أسھم   - 

      عدد األسھم
2017    2018       

  ینایر 1الرصید كما في    11,066,117    8,000,000 
  مشتریات     -     2,266,117 
  إصدارأسھم منحة    1,106,611     800,000 
  دیسمبر 31الرصید كما في     12,172,728     11,066,117 

  
 .البنكمن رأس مال % 10بحد أقصى یبلغ المشتراة تم منح مجلس اإلدارة الصالحیة لشراء أسھم البنك 

  
  .متاح للتوزیع خالل فترة االحتفاظ بأسھم الخزینةغیر حتیاطي العام من االأن مبلغ بما یعادل تكلفة أسھم الخزینة 
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  عالوة اإلصدار -  جـ
  .غیر قابلة للتوزیع يھإصدار األسھم والفائض عن القیمة االسمیة المحصلة من  صدارعالوة اإلتمثل 

  
  حتیاطي العامحتیاطي القانوني واالاال - د 

 ً من صافي ربح خالل العام الحالي  مبلغأي  تحویلعدم  البنك قرر، ات والنظام األساسي للبنك ـون الشركـات قانـمتطلبلطبقا
ً  .حتیاطي القانونيى االـإل السنة   .من راس المال% 50 قد تجاوزحتیاطي القانوني ألن اال نظرا
  

من رأس المال في السنوات التي ال تسمح % 5حتیاطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزیع أرباح ال تزید عن إن توزیع ھذا اال
  .باح المحتفظ بھا بتأمین ھذا الحدفیھا األر

  
 لم یتم خالل .حتیاطي قابل للتوزیعام لیتماشى مع متطلبات النظام األساسي للبنك ، كما أن ھذا االـاطي العـحتیم إنشاء اإلـت

  .أي تحویالت إلى اإلحتیاطي العام 2017و  2018 يعام
  

  حتیاطي إعادة تقییم عقارا -  ھـ
  .عقارناتجة من إعادة تقییم الالفوائض  ھذا االحتیاطي یمثل

  
  تقییم االستثمارحتیاطي ا - و

مصنفة بالقیمة العادلة من " في األوراق المالیة لالستثماراتتمثل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة 
دخلالخاص بأدوات الدین  یحول اإلحتیاطي" خالل الدخل الشامل اآلخر ع المجمع  إلى بیان ال د بی ة أو إعن ي قیم اض ف نخف

  .حقوق الملكیة المجمعبیان ضمن أدوات الملكیة یظل احتیاطي أسھم . الموجوادت الخاصة بھا
  
  وأسھم منحة مقترحةأرباح توزیعات  -  ز

ھ للبنك  2018مارس  31وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین المنعقدة بتاریخ  علي زیادة رأس المال المصرح ب
  .ألف دینار كویتي 181,096ألف دینار كویتي إلى  164,633من 

  
ارس  31 وافقت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقدة بتاریخ دل  2018م ة بمع اح نقدی ل  18بتوزیع أرب فلس لك

 )سھم 100أسھم منحة لكل  10:  2016(سھم  100لكل أسھم  10وأسھم منحة بواقع ) ھملكل س فلس 15: 2016(سھم 
اح المدفوعة  .2017للعام  ادة أسھمالحقا، تم توزیع األرب دد  وزی الي، سھم  164,632,764المنحة بع ادة رأس وبالت زی

  .ألف دینار كویتي 16,463المال بمبلغ 
  

أسھم منحة  لكل  10 و) فلس لكل سھم 18: 2017( سھم لكل فلس 20 بمعدل نقدیة أرباح توزیع اإلدارة مجلساقترح 
ویستحق  العمومیة یخضع ھذا المقترح لموافقةأن ھذا المقترح . )سھم 100لكل  أسھم منحة 10: 2017( سھم 100

  .العامة البنك كما في تاریخ الجمعیة المساھمین لدىین المقیدین في سجل للمساھم
    

    القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض – 13
  :المجمع في بیان الدخل  اإلفراج عنھا) / تحمیلھا(إن المبالغ التالیة قد تم 

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

  

  محدد  - قروض وسلفیات   )100,022(    )11,588(
  مستردة –قروض وسلفیات   78,455     32,756 
  عام –قروض وسلفیات   )15,702(    )252(
  استثمارات أوراق مالیة  284     )275(
  تسھیالت غیر نقدیة  227     )787(
  مخصصات أخـرى  )2,632(    )66,112(
)46,258(    )39,390(    

  
ً الخسائر اإلئتمانالبلغ إنخفاض القیمة و 2018مبر دیس 31كما في  ستثناء یة المتوقعة للموجودات المالیة بإمخصصات األخرى متضمنا

      .ألف دینار كویتي 250 2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة  القروض والسلفیات
  ضرائب  -  14

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

  

  ضریبة دعم العمالة الوطنیة  )1,588(    )1,462(
  حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  )676(    )580(
  الزكاة  )636(    )574(
)2,616(    )2,900(    

  
ً لقانون رقم ضریبة دعم العمالة الوطنیة تحتسب المجموعة  نة  19وفقا م  2000لس ة رق نة  24ولمرسوم وزارة المالی  2006لس

  . من ربح السنة الخاضع للضریبة% 2.5بواقع 
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ى مرسوم مجللسنة امن ربح % 1 بواقعحصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي المجموعة تحتسب  اء عل ة الحساب بن ً لطریق ا س وفق

ي من ربح السنة عند احتساب خصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمحول إلى اإلحتیاطي القانونإدارة المؤسسة والذي ینص على 
  .الحصة

  
  .58/2007ولمرسوم وزارة المالیة رقم  2006لسنة  46لقانون رقم  من ربح المجموعة وفقا% 1تحتسب الزكاة بواقع 

 
  

  ربحیة السھم -  15
ك والمخففة بتقسیم صافي رباألساسیة تحتسب ربحیة السھم  نة الخاص بمساھمي البن ى المتوسط المرجح لعدد األح الس سھم عل

  .القائمة خالل السنة
2017    2018     

  )ألف دینار كویتي(الخاص بمساھمي البنك صافي ربح السنة   63,751     55,432 
  )العدد باأللف(المتوسط المرجح لألسھم المصرح والمكتتب بھا   1,810,960     1,810,960 

  
)10,760(  

    
)12,173(  

  المحتفظ بھا  الخزینةالمتوسط المرجح ألسھم : ناقصا
  )العدد باأللف(  

 1,800,200     1,798,787    
  

30.8  
    

35.4  
  الخاصة بمساھمي البنك  ضةوالمخف ةالسھم األساسیربحیة 

  )فلس(  
  

ل الموافلتعكس تأثیر أسھم المنحة التي تم المقارنة قد تم تعدیلھا الفترة أن ربحیة السھم األساسیة والمخففة للفترة الحالیة و قة علیھا من قب
  .الجھات الرقابیة

  
  تابعة ةشرك -  16

            نسبة الملكیة
  

2017    
  

2018    
  

    الرئیسيالنشاط 
 بلد

  شركةالسم إ  التأسیس
  

93.55%  
    

93.55%  
 وساطةالخدمات   

  المالیة
دولة   

   مقفلة.ك.م.التجاري للوساطة المالیة ششركة   الكویت
  

  معامالت مع أطراف ذات صلة -  17
یة (إن أطرافا معینة ذات صلة  خالل السنة ، أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء المجموعة وعائالتھم وشركات یملكون حصصا رئیس

ل إدارة المجموعة .كانوا عمالء للمجموعة ضمن دورة األعمال الطبیعیة) بھا امالت من قب إن . یتم الموافقة على شروط ھذه المع
    :كانت كالتالي المجمع  بیان المركز المالياألرصدة في تاریخ 

2017    2018     

  القیمـة
  ألــف

    دینار كویتي

  
عدد 

األفراد 
ذوي 
    العالقة

عدد أعضاء 
/ المجلس 
الجھاز 
    التنفیذي

 القیمـة
  ألــف
دینار 
    كویتي

  
عدد 

األفراد 
ذوي 
    العالقة

عدد أعضاء 
/ المجلس 
الجھاز 
  التنفیذي

  

  أعضاء مجلس االدارة                     
  قروض    2    -     453   3    -     462

  بطاقات ائتمان    3    1    3   4    1    4
  ودائع    9    -     838   10    -     332

  الجھاز التنفیذي                     
  قروض    22    -     517   10    -     248
  بطاقات ائتمان    7    -     15   6    2    12

  ودائع    31    -     522   13    -     508
  

سنوات  10إلى سنوات  5مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العلیا واألعضاء التابعین تستحق خالل ألعضاء إن القروض الممنوحة 
  . )%5.75إلى  %0 من : 2017(% 6إلى % 0 من تترواح بنسبة فائدةمعدالت وتحمل 
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ویتي أ 207التنفیذي بمبلغ رئیس الجھاز لتتضمن تفاصیل مزایا اإلدارة العلیا مكافآت مدفوعة  : 2017دیسمبر  31(لف دینار ك

  : كما یلي ، ) ألف دینار كویتي 197
  

2017  
 ألــف

  دینار كویتي

  2018   
  ألــف

  دینار كویتي

  

  رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل   1,228     1,197 
  مزایا بعد التوظیف  4     8 
  مزایا نھایة الخدمة  52     105 

  
ویتي  236 تبلغرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة  مكافأتإن  ار ك ار كویتي 300: 2017(ألف دین ف دین ار  230و ) أل ألف دین

  .لألعمال المنجزة من قبلھم والمتعلقة باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على التوالي )ألف دینار كویتي 230: 2017(كویتي 
  

ت المركزي  فصاحاتفي اإل" المكأفات" 12أن إیضاح  ك الكوی ل بن ال المصدرة من قب و المتعلقة بتعلیمات كفایة رأس الم ا ھ كم
م  ت المركزي رق ك الكوی یم بن ي تعم ا ف و  24 اریخبت BS/IBS/336/2014/2منصوص علیھ یل . 2014یونی یتضمن تفاص

  .مكافأت أفراد اإلدارة العلیاأضافیة عن 
  

   المالیة لألدواتالقیم العادلة  - 18
ا تتمثل القیمة العادلة في القیمة التي سیتم إستالمھا من بیع أصل أو تدفع لتحویل إلتزام في معاملة إعتیادیة بین  أطراف السوق كم

لموجودات تم إفتراض أن ا. قیمھا الدفتریة إن القیم العادلة لجمیع الموجودات المالیة ال تختلف بشكل مادي عن. قیاسفي تاریخ ال
 وتطبق .تقارب قیمھا الدفتریة قیمھا العادلة) أقل من ثالثة أشھر(لیة ذات السیولة او ذات اإلستحقاق قصیر األجل والمطلوبات الما

  . األدوات المالیة ذات األسعار المتغیرةفیر ذات االستحقاق غیر المحدد و ولى الودائع عند الطلب وحسابات التع ھذه الفرضیة
  

  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة والمطلوبات المماثلة) غیر المعدلة(األسعار المعلنة  : 1المستوي 
ا بصورة :  2المستوي  ة المسجلة ام ة العادل ى القیم التقنیات األخرى والتي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا ات تأثیر الجوھري عل

  مباشرة أو غیر مباشرة ، و
ي تس:  3المستوي  ات التقنیات الت ى معلوم ي ال تستند عل جلة والت ة المس ى القیمة العادل اثیر الجوھري عل دخالت ذات الت تخدم م

  .السوق المعروض
  

إن الموجودات والمطلوبات المالیة التي تم تحمیلھا بالتكلفة المطفأة ال تختلف قیمھا الدفتریة بشكل مادي عن قیمھا العادلة حیث أن 
اءً ھا مباشرة بأو تم إعادة تسعیر قصیرة ستحقاقذات فترات إیة معظم الموجودات والمطلوبات المال بة  ن ة السوق بالنس ى حرك عل

  . سعر الفائدةل
  

 )ح( 2لقد تم اإلفصاح عن التقنیات والفرضیات المستخدمة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة في بند القیم العادلة إیضاح رقم 
  ."السیاسات المحاسبیة الھامة"

    :الجدول الھرمي للقیمة العادلة  بالمستوى فيالقیمة العادلة بتحلیل األدوات المالیة إن الجدول التالي یبین 
2018      

      ألف دینار كویتي

  المجموع
المستوى   

    الثالث
المستوى 

    الثاني
المستوى 

  األدوات المالیة    األول
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة                

  :خالل بیان الدخل العادلة من
  مالیة األخرىأوراق     -     36    -     36 

                 
المدرجة بالقیمة مشتقات األدوات المالیة                

  :العادلة من خالل بیان الدخل
  )19إیضاح (مشتقات األدوات المالیة      -     2,985    -     2,985 

                 
بالقیمة العادلة من الموجودات المالیة                

  :بیان الدخل الشامل األخرخالل 
  أسھم ملكیة     215,350     25,849    -     241,199 
  أسھم دین     292,000     15,553    -     307,553 
 548,752     -    41,402     507,350        

  

  .المستوى الثاني والمستوى الثالثى األول و بین المستو تتحویالیكن ھناك لم  ، 2018دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في 
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2017      

      ألف دینار كویتي

  المجموع
المستوى    

    المستوى الثاني    الثالث
المستوى 

  األدوات المالیة    األول
األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                

  :من خالل بیان الدخل
  )19إیضاح (مشتقات األدوات المالیة      -     )909(   -     )909(

                 
  الموجودات المالیة المتاحة للبیع               
  أسھم ملكیة     170,583     30,099    -     200,682 
  أسھم دین     229,497     18,588    -     248,085 
  أخرى     -     10,007    -     10,007 
 458,774     -    58,694     400,080      

  
  األدوات المالیة  -  19

  
   إستراتیجیة إستعمال األدوات المالیة  - أ  

یقبل البنك الودائع . تتضمن المشتقات يالتبشكل رئیسي بإستعمال األدوات المالیة ) كبنك تجاري( المجموعةتتعلق أنشطة 
ذات جودة ویسعى البنك إلى استثمار ھذه األموال في موجودات  من العمالء بمعدالت فائدة ثابتة ومتغیرة ولمدد مختلفة ،

   .المجموعة وفي نفس الوقت یحافظ علـى سیولة كافیة لمقابلة جمیع إحتیاجات. عالیة وھامش فائدة عادل
إن ھذه . ذوي مستویات إئتمان معینة إلى زیادة ھامش الفائـدة مـن خـالل إقراض شركات وأفراد من المجموعة ىتسعكما 

 عتمادات المستندیةاللتزامات أخرى كااضمانات وتتضمن أیضا  إذ فقط التعرضات لیست قصرا على القروض والسلفیات
    .عن البنك ةالصادر

ة إلستخدام العالقة بین العائد والمخاطر المصاحبب تعترف المجموعة. ألدوات المالیة مخاطر مالزمة لھایصاحب إستخدام ا
  .للمجموعةتشكل إدارة المخاطر جزءا من األھداف اإلستراتیجیة . األدوات المالیة

   
   إدارة المخاطر العامة  - ب 

ومن خالل  المنافع فيوھي الحفاظ على وعي قوي بإدارة المخاطر وإدارة العالقة بین المخاطر  المجموعةإن إستراتیجیة 
راجع بصورة مستمرة سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر المجموعة تإن  .قطاعات عمل المجموعة الرئیسیة ذات الخطورة

إلفصاحات نوعیة مفصلة . االرباحومعدالت  الموجوداتللتقلبات الحادة في قیم المجموعة للتحقق من إمكانیة عدم تعرض 
العامة لمعیار كفایة رأس  تفصاحااإلمن " المخاطرإدارة " 5الرجوع إلى إیضاح رقم  یمكنعـن مھام إدارة المخاطر 

  .المال
  

تعتمد على طبیعة التصنیف المحدد لنوعیة المخاطر على النحو الموضح كما  للمجموعة إن إجراءات قیاس وإدارة المخاطر
  : يیل

  
  :مخاطر اإلئتمان  (1)

مسببا خسارة مالیة  ھالمالیة على الوفاء بإلتزامات اةاألدمخاطر االئتمان ھي مخاطر إحتمال عدم قدرة أحد أطراف 
على التعرض للخطر  خالل الرقابةمن بمحاوالت للسیطرة على مخاطر االئتمان تقوم المجموعة . للطرف اآلخر

        .الجدارة االئتمانیة لھم باستمراروتقییم المقابلة تحدید المعامالت مع األطراف و ياالئتمان
مخاطر - إدارة المخاطر) "أ( 5اإلیضاح رقم  الرجوع إلىیمكن مخاطر االئتمان  إدارة عن فصاحات نوعیة مفصلةإل

    .معیار كفایة رأس المالل ةالعام اتفصاحمن اإل" االئتمان
  :تركز مخاطر اإلئتمان  - أ  

اطر اإلئ وداتإن تركز مخ ن الموج م م م األھ ل القس ي تمث لفیات ، والت القروض والس ة ب ان المتعلق ة لخطر  تم المعرض
  .6 رقم إیضاحتظھر في  االئتمان
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  أعلى تعرض لمخاطر االئتمان قبل الحصول على ضمانات أو تعزیزات ائتمانیة –ب 

ي  المجمع بیان المركز الماليللتعرض للخطر االئتماني كما في تاریخ  ىعلالحد األإن الجدول التالي یمثل  دون األخذ ف
  .مانات وأي تعزیزات ائتمانیة أخرىاالعتبار أي ض

2017  
  ألــف

    كویتيدینار 

2018   
  ألـــف

      دینار كویتي
  في   لبنود المدرجةمخاطر االئتمان المتعلقة با        

  المیزانیة العمومیة
  نقد وأرصدة قصیرة األجل    858,825     509,202 
  سندات الخزانة والبنك المركزي    331,747     493,542 
  األخرىالمستحق من البنوك والمؤسسات المالیة     370,366     569,308 
  شركات –قروض وسلفیات     1,794,686     1,792,224 
  أفراد –قروض وسلفیات     458,384     444,303 
  أدوات الدین    307,553     248,085 
  موجودات أخرى    15,285     35,149 
 4,091,813     4,136,846      

 
  مخاطر االئتمان المتعلقة ببنود خارج المیزانیة         
  قبوالت مصرفیة   39,878    27,963 
  اعتمادات مستندیة    199,924     184,981 
  خطابات ضمان    1,307,045     1,331,003 
  خطوط إئتمان غیر مسحوبة    821,976     673,828 
 2,217,775     2,368,823      
 6,309,588     6,505,669            

  
إن . مطلوب لضمان وجود التمویل للعمالء كما ھو العمومیةة ـــارج المیزانیــة خــدوات المالیلأل يساساأل الھدفإن 

بالكامل وأن لیس ھناك أي قیمة لجمیع الضمانات  مقدمةالمبالغ التعاقدیة تمثل مخاطر اإلئتمان ، بإفتراض أن المبالغ 
ان ال ف، مع ذلك  .األخرى الكفاالتو نح اإلئتم ات بم ة لاللتزام الغ التعاقدی الي المب ات تإن اجم ل بالضرورة المتطلب مث

ً من ھذه اإللتزامات تنتھي أو تلغى بدون تمویلإالنقدیة المستقبلیة    . ھاذ أن كثیرا
  

  :الضمانات والتعزیزات االئتمانیة األخرى   -  جـ
یمعتمد قیمة ونوع الضمان على ت ان للطرف اآلخر تقی ق . مخاطر االئتم تم تطبی ك المركزيی ویتي  إرشادات البن الك

تقوم المجموعة بتطبیق الحد لتقییم القیمة القابلة لألسترداد الضمانات .الضمانات ومعاییر تقییمھاأنواع الخاصة بقبول 
  .من األستقطاعات كما ھو منصوص علیھ في قواعد البنك المركزي الكویتي األدنى

  
زات االإل ة مفصلة عن الضمانات والتعزی ة األفصاحات نوعی میمكن الرجوخرى ئتمانی یض " 7 ع لإلیضاح رق تخف

  .س المالأفصاحات العامة لمعیار كفایة رمن اإل" انخطر االئتم
  

  : للتعرض للخطر االئتمانيجودة االئتمان   - د  
  :ة والحالةـة والدرجـب الفئـیمثل الجدول التالي تعرض جـودة االئتمان للقروض والسلفیات لخطر االئتمان حس

  

  
  .المرتبطة بتمدید االئتمانالمخاطر یعتبر منھجا نظامیا لتحلیل عوامل للمجموعة  المخاطرنظام تصنیف إن 
  
االت  التقییماتتستخدم المجموعة   یم الخارجیـة لوك وك تقی یم البن ان لتقی ة االئتم داخلي والمؤسسات المالی نیف ال وللتص

  .، حال عدم توفر تصنفیات خارجیةالشركاتلعمالء 

ــف دینار كویتي     أل

    
  

    غیر مستحقة وغیر منخفضة القیمة  مستحقة و غیر منخفضة القیمة
القیمة العادلة 

  منخفضة القیمة  ضمانلل
  

  یوما 90- 61
  

    درجة علیا    درجة عادیة  درجة قیاسیة  یوما 60-  0 
  2018دیسمبر  31ي فكما                   

  بنوك  32,984     54,126   15,470   -     -   -   - 
  شركات  264,077     1,161,804   2,650   500,939     2,814   -   - 
  أفراد -     -     442,404   20,594     -   -   - 
 -   -   2,814    521,533   460,524  1,215,930    297,061   

                   
  2017دیسمبر  31  كما في                  

  بنوك -    -  73,754   -     -   -   - 
  شركات  271,962    947,262 212,769   478,523     6,771   2,470  495 
  أفراد -     -     416,447   27,272     -   9,995  8 
 503  12,465  6,771     505,795   702,970 947,262    271,962   
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درجات أن التصنفیات الداخلیة تتعین على التصنیفات األئتمانیة الخارجیة بناءً  م أستخدام . على أحتمالیة التعثر لتلك ال ت

  .ثماریةأستثماریة وغیر أست الت اإلئتمانیة إلىھذا التعیین لتصنیف التسھی
  

ة رئیسیة د تقییم العمالء تتضمن إن المقاییس التي تؤخذ بعین االعتبار عن ى نسب مالی ي تتضمن عل ة والت اییس كمی مق
ةومقاییس  ة،  نوعی ات المالی ا، عمر وجودة المعلوم ا وأعمالھ د الشركة وأداراتھ ى تحدی ي تتضمن وال تنحصر عل والت

  .وسیاسیة عامة ، الوضع واألداء المالي حینما یطبق معلومات األداء التاریخیة ، ظروف أقتصادیة
  

   داخلي  خارجي 
-AAA,AA+,AA,AA-,A+,A,A تقدیر

,BBB+,BBB,BBB- 1  درجة علیا  درجات 4إلى  
  عادیةدرجة   درجات 6 و BB+,BB,BB-,B+  5 تقدیر

  قیاسیةدرجة   درجات 8 و B,B-,CCC+,CCC,CCC-  7تقدیر 
  التعثردرجة   وجھات 11إلى  9  أو ما یعادلھا  Dتقدیر 

  
  والبنود خارج المیزانیة العمومیة المالیةتركز الموجودات   - ھـ  

2017  
  دینار كویتي ألف

  2018   
  دینار كویتي ألف

  

  خارج 
المیزانیة 
  العمومیة

    
  

  الموجودات

  خارج  
  المیزانیة
  العمومیة

    
  

  الموجودات

 
  
  

  : الجغرافي القطاع              
  الكویت  3,303,998     1,890,787     3,193,998     1,736,517 
  آسیا   894,857     287,600     977,944     300,084 
  أوروبا  143,872     147,794     95,611     137,516 
  الوالیات المتحدة  2,950     15,768     1,914     43,483 
  أخـرى  32,404     26,874     33,035     175 
 2,217,775     4,302,502     2,368,823     4,378,081    

                
2017  

  ألف دینار كویتي
  2018   

  ألف دینار كویتي
  

  خارج 
المیزانیة 
  العمومیة

    
  

  الموجودات

  خارج  
  المیزانیة
  العمومیة

    
  

  الموجودات

  

  :القطاع حسب النشاط               
  حكومي  331,747     -     493,542     - 

  تجاري وصناعي  646,313     511,779     603,206     475,210 
  إنشائي وعقاري 630,686     959,316    582,003     1,011,402 
  بنوك ومؤسسات مالیة  1,759,399     487,786     1,598,133     406,459 
  أخـرى  1,009,936     409,942     1,025,618     324,704 
 2,217,775     4,302,502     2,368,823     4,378,081    

  
  :األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة أو االسمیة والمعرضة لمخاطر اإلئتمان   -  و

یاق نشاطھ المجموعةستخدم ت ةالطبیعي  افي س تقات األدوات المالی دة وأسعار  اإلدارة تعرضھ مش ات سعر الفائ لتقلب
ھي عقد مالي بین طرفین تستند بموجبھ المدفوعات إلى الحركات  مشتقات األدوات المالیةإن  .تحویل العمالت األجنبیة

  .أكثر ، المعدل أو المؤشر المعلن في سعر أداة مالیة أو
  

سمیة التي تم تحلیلھا حسب فترة والسالبة لألدوات المالیة المشتقة مع القیمة اإل ةدول أدناه القیمة العادلة الموجبیبین الج
یمثل داة المالیة المشتقة ، المعدل أو المؤشر المعلن والذي سمیة ھي قیمة األصل األساسي لالاالستحقاق ، إن القیمة اإل

  . قاتاألساس الذي یتم علیھ قیاس التغیرات في قیمة المشت
  

  .ن مخاطر السوق أو مخاطر االئتمانسمیة حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة وھي ال تعبر عالقیمة االتبین 
  

  . ل المجمعـة الدخــى قائمـعل ـھخسارة التقییم العادل للمشتقات المحتفظ بھا لغرض التداول یتم تحمیلأو إن ربح 
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    ألف دینار كویتي

    القیمة االسمیة على أساس اإلستحقاق
  

  المجموع
  أكثر من 

    سنة
3 – 12 

    شھرا
  

  حتى شھر   أشھر 3 – 1
  القیمة العادلة
  السالبة

  القیمة العادلة
    الموجبة 

   2018دیسمبر  31كما في                  
  اآلجلة –عقود العمالت األجنبیة   4,450   2,096 413,098  132,607    68,225    -  613,930
  مقاصة اسعار الفائدة  1,280   649 1,214  4,141    27,736    136,697  169,788
783,718  136,697    95,961    136,748  414,312 2,745   5,730    

                    
                    

    ألف دینار كویتي
    القیمة االسمیة على أساس اإلستحقاق

  
  المجموع

  أكثر من 
    سنة

3 – 12 
    شھرا

  
  حتى شھر   أشھر 3 – 1

  القیمة العادلة
  السالبة

  القیمة العادلة
  الموجبة 

  

  2017دیسمبر  31كما في                   
  اآلجلة –عقود العمالت األجنبیة   1,403   2,973  276,509   224,184     149,167     -  649,860
  مقاصة أسعار الفائدة  797   136  -  24,491     19,011     102,594  146,096
795,956  102,594     168,178     248,675   276,509  3,109   2,200      

  

  : سوقمخاطر ال (2)
  

ة نتیجة  إن مخاطر السوق ھي المخاطر الناتجة عن التقلب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالی
فصاحات نوعیة مفصلة إل .سعر تبادل العمالت األجنبیة وسعـر أدوات الملكیة للتغییر في عوامل السوق كمعدالت الفائدة ،

م  اطر السوق - إدارة المخاطر" )ب( 5عن مخاطر السوق یمكن الرجوع إلى اإلیضاح رق  ةالعام اتفصاحاإل من" مخ
    .كفایة رأس الماللمعیار 

 :مخاطر سعر الفائدة   .أ 
تنتج مخاطر أسعار الفائدة نتیجة لعدم التطابق في إعادة تسعیر إستحقاقات الموجودات والمطلوبات ، إن معظم موجودات 

نة واحدة ،  المجموعةومطلوبات  ذه المخاطر بمطابقة إعادة تسعیر الموجودات المجموعة دیر تیعاد تسعیرھا خالل س ھ
  . طلوبات بوضع حد للمخاطر المقبولةوالم

مفصلة عن مخاطر نوعیة فصاحات إل .اس التعرض للمخاطر بإنتظام بمراجعة تلك المخاطر لوضع حد للقبول بھایتم قی
لمعیار فصاحات العامة  اإلمن " الفائدة اسعارمخاطر  - إدارة المخاطر ) "د( 5سعر الفائدة یمكن الرجوع إلى اإلیضاح رقم 

  .كفایة رأس المال
 

  

نقطة  25تم إفتراض الزیادة ب  المحتفظ بھا في نھایة السنة ،والمطلوبات المالیة للمجموعة  المالیة على الموجوداتبناء 
بیان الدخل المجمع للمجموعة  یؤثر علىالمحتفظ بھا ثابتة مما قد  األخرى أساس في سعر الفائدة مع بقاء جمیع المتغیرات

 :  لتاليخالل فترة سنة واحدة على النحو ا
  ألــف

    دینار كویتي
    نقاط األساس  2018  2017

  دینار كویتي  25+ 2,893  2,467
  دوالر أمریكي  25+ )220( 203
  عمالت أخرى  25+  577   526

3,196   3,250      
  

 :مخاطر العملة   .ب 
كیان  المجموعةبإعتبار  .لتغیر في أسعار العمالت األجنبیةمخاطر العملة ھي مخاطر أن تتقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة ل

من  تتم إدارة صافي مخاطر العملة عن طریق وضع حدود عامة. دینار الكویتي یمثل عملة التشغیلمعنوي كویتي ، فإن ال
امالت أكما یتم  .سالیب الرقابة التقنیة واإلداریةأومراقبتھا بصفة دوریة من خالل  أعضاء مجلس االدارة ً إستخدام مع یضا

م  فصاحاتإل .العمالت األخرىإلدارة مخاطر التحوط  ى اإلیضاح رق  5نوعیة مفصلة عن مخاطر العملة یمكن الرجوع إل
  .كفایة رأس المال لمعیار فصاحات العامةاإلمن " مخاطر السوق –إدارة المخاطر . ")ب(

  
سعر  زیادةعلى بیان الدخل المجمع وبیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع الناتج عن األثر الجدول الموضح أدناه  یقدم

ي  باقي العوامل األخرى ،صرف العملة مع ثبات  اض المحتمل ف ي الجدول صافي األنخف البة ف ات توضح القیمة الس بیان
  .ادة المحتملةالزی بینما توضح القیمة الموجبة صافي المجمعة أو حقوق الملكیة المجمع الدخل 
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  ألــف
    دینار كویتي

  

2017    2018       

  بیان الدخل  حقوق الملكیة    بیان الدخل  حقوق الملكیة
نسبة التغیر في 
  أسعار العمالت

  

            
  دوالر أمریكي  +5 )162(  -    )72(  - 

  جنیھ استرلیني  +5  )1(  199     )12(  224 
  دوالر استرالي  +5  5   -     5   - 
  لایر سعودي   +5  13   -     13   - 
  درھم إماراتي  +5  77   -     56   - 
  لایر قطري  +5  44   -     8   - 
  أخرى  +5  41   -     26   - 

 224   24     199   17      
  

 : مخاطر أسعار أدوات الملكیة  .ج 
القیمة العادلة ألدوات الملكیة كنتیجة لتغیرات مستوى مؤشرات أدوات  تقلبإن مخاطر أسعار أدوات الملكیة ھي مخاطر 

تثماریة . الملكیة وقیمة األسھم بشكل منفرد ن المحفظة االس أ م ة ینش . للمجموعةإن التعرض لمخاطر سعر أدوات الملكی
م یمكن أسعار أدوات الملكیة إلفصاحات نوعیة مفصلة عن مخاطر  اح رق ى اإلیض  - إدارة المخاطر ) "ب( 5الرجوع إل

  .فصاحات العامة لمعیار كفایة راس المالاإلمن " مخاطر السوق

ة نتیجة التغیرات بیان الدخل المجمع وبیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمعإن األثر على  ة  المعقول مؤشرات لالمحتمل
  : ھي كما یلي،  المتغیراتمع ثبات باقي  الملكیة،

  
      ألف دینار كویتي

2017  2018      
حقوق 
  بیان الدخل  الملكیة

حقوق 
  بیان الدخل  الملكیة

  التغیر في نسبة 
    السھم سعر

            
  بورصة الكویت  5+ -   10,768 -   8,529

  

  

 :مخاطر السیولة   .د 
ات یمكن أن تظھر مخاطر . على توفیر األموال الالزمة المجموعةإن مخاطر السیولة تنتج عن عدم مقدرة  السیولة من تقلب

دھور اال د یسئتالسوق أو الت ذي ق اني وال ً م ا ل فوری وارد التموی اف بعض م اطر  إلفصاحات. بب جف مفصلة عن إدارة مخ
یولةمخاطر  –إدارة المخاطر ) "ج( 5الرجوع إلى اإلیضاح رقم السیولة یمكن  ار لاإلفصاحات العامة من " الس ة معی كفای

  .رأس المال

دول  -  أ ص الج ط ایلخ اه نم ات الأدن ودات ومطلوب تحقاق لموج ةس د اال. المجموع م تحدی د ت ة وق تحقاقات التعاقدی س
اليساس الفترة المتبقیة من تاریخ اللموجودات والمطلوبات على  اریخ اال المجمع بیان المركز الم ى ت ستحقاق وحت

، مدى توفر األموال السائلةوستبقاء الودائع استحقاقات الفعلیة المترتبة على تواریخ اال عتبارالتعاقدي وال یأخذ في اال
ً من المعامالت ذات أجل اجمیع المجموعة من غیر المعتاد أن تربط  ستحقاقات موجوداتھا ومطلوباتھا حیث أن كثیرا

ا اال. وذات طبیعة مختلفة ةغیر محدد ث نمطھ اظ ومع ذلك ، فإن اإلدارة تراقب بشكل حثی ن الحف د م ستحقاقي للتأك
  .السیولة الكافیة في كل األوقاتى عل

  
    ألـف دینار كویتي

  المجموع
  أكثر من 

   2018دیسمبر  31كما في   حتى شھر   أشھر 3 – 1    أشھر 6 – 3  شھرا 12 – 6    سنة
  :موجودات ال              

  نقد وأرصدة قصیرة األجل  858,825   -     -   -     -   858,825 
  سندات الخزانة والبنك المركزي  330,503   957     287   -     -   331,747 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  87,328   143,655     -   98,785     40,598   370,366 
  قروض وسلفیات   279,614   290,838     395,935   486,451     800,232   2,253,070 
  استثمارات في أوراق مالیة  232,179   823     3,736   3,370     308,680   548,788 
  عقارات ومعدات  -   -     -   -     28,522   28,522 
  موجودات غیر ملموسة  -   -     -   -     3,506   3,506 
  موجودات أخرى  7,847   319     -   56,901     7,654   72,721 
 4,467,545   1,189,192     645,507   399,958     436,592   1,796,296    

                
  : المطلوبات              
  المستحق إلى البنوك  203,009   39,636     44,455   30,000     30,000   347,100 
  المالیة األخرى إلى المؤسساتالمستحق   170,560   81,967     42,088   299,857     286,409   880,881 
  ودائع العمالء  1,747,456   221,632     242,858   65,833     14,111   2,291,890 
  أموال مقترضة أخرى  12,142   -     45,533   -     -   57,675 
  مطلوبات أخرى  36,914   12,046     7,088   5,856     98,238   160,142 
 3,737,688   428,758     401,546   382,022     355,281   2,170,081    
  صافي فجوة السیولة  )373,785(  81,311     17,936   243,961     760,434  729,857 
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    ألـف دینار كویتي

  المجموع
  أكثر من 

   2017دیسمبر  31كما في   حتى شھر   أشھر 3 – 1    أشھر 6 – 3  شھرا 12 – 6    سنة
  :الموجودات               

  نقد وأرصدة قصیرة األجل  509,202   -     -   -     -   509,202 
  سندات الخزانة والبنك المركزي  492,577   846     119    -     -   493,542 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  159,162   226,805     80,206   -     103,135   569,308 
  قروض وسلفیات   267,992   318,986     401,082   331,539     916,928   2,236,527 
  استثمارات في أوراق مالیة  322,476   12,652     16,910   4,404     102,332   458,774 
  عقارات ومعدات  -   -     -   -     28,996   28,996 
  موجودات غیر ملموسة  -   -     -   -     3,506   3,506 
  موجودات أخرى  29,037   1,967     418   -     63,309   94,731 
 4,394,586   1,218,206     335,943   498,735     561,256   1,780,446    

                
  : المطلوبات              
  المستحق إلى البنوك  228,238   48,770     36,661   -     -   313,669 
  المالیة األخرى إلى المؤسساتالمستحق   126,837   131,770     182,572   230,055     345,257   1,016,491 
  العمالء ودائع  1,501,322   471,614     157,925   69,748     3,602   2,204,211 
  أموال مقترضة أخرى  -   37,750     -   -     -   37,750 
  مطلوبات أخرى  45,686   13,040     8,442   5,553     94,724   167,445 
 3,739,566   443,583     305,356   385,600     702,944   1,902,083    
  فجوة السیولةصافي   )121,637(  )141,688(    113,135   30,587     774,623  655,020 

  
     :فترات االنتھاء التعاقدیة عن طریق االستحقاق  - ب 

    ألـف دینار كویتي

  المجموع
  أكثر من 

   2018دیسمبر  31كما في   حتى شھر   أشھر 3 – 1    أشھر 6 – 3  شھرا 12 – 6    سنة
                 

  المطلوبات المحتملة  1,148,117  281,137    157,773  229,187    552,609   2,368,823
  2017دیسمبر  31كما في                 
                 

  المطلوبات المحتملة  816,281   334,263     174,136   241,744     651,351   2,217,775 

 
  

  : عن طریق االستحقاقة ضمخفالغیر  فترات االسترداد التعاقدیة لاللتزامات -  جـ
  

    ألـف دینار كویتي

  المجموع
  أكثر من 

   2018دیسمبر  31كما في   حتى شھر   أشھر 3 – 1    أشھر 6 – 3  شھرا 12 – 6    سنة

 349,690   30,912     30,863   44,912     39,677   203,326  
  :غیر مخفضة الالمطلوبات 

  المستحق إلى البنوك 
  المؤسسات المالیة األخرىالمستحق إلي   170,601   82,196       42,473   305,367     298,644   899,281 
  ودائع العمالء  1,747,785   222,385     243,863   66,450     14,198   2,294,681 
  أموال مقترضة أخرى  12,272   -     45,879   -     -   58,151 
  مطلوبات أخرى  36,914   12,046     7,088   5,856     98,238   160,142 
 3,761,945   441,992     408,536   384,215     356,304   2,170,898    

                  
  2017دیسمبر  31كما في                 

314,085   -     -   36,936    48,861   228,288  
  :غیر مخفضة الالمطلوبات 

  المستحق إلى البنوك 
  المؤسسات المالیة األخرىالمستحق إلي   126,898   132,158      183,921   233,243    356,055  1,032,275
  ودائع العمالء  1,501,360   472,598    158,072   70,602    3,685  2,206,317

  أموال مقترضة أخرى  -   37,812    -   -     -   37,812
  مطلوبات أخرى  45,686   13,040    8,442   5,553    94,724  167,445

3,757,934  454,464    309,398   387,371    704,469   1,902,232    
  

  :مخاطر العملیات  -  20
بنك للعملیات مة العملیات الداخلیة ، والعاملین وأنظمة الءإن مخاطر العملیات ھي مخاطر الخسائر الناتجة عن إخفاق أو عدم مال

  .أو من أحداث خارجیة
  

حیث تستعمل أسالیب  تتحمل وحدات الدعم والعملیات مسؤولیة رئیسیة في تحدید وتقییم وإدارة مخاطر العملیات الخاصة بھا ،
وعندما  .البنكرقابة داخلیة لتخفیض احتمالیة حدوث أو تأثیر تلك المخاطر إلى الحدود المسموح بھا في نطاق سیاسات مخاطر 

  .ریق التأمینیكون ذلك مناسبا ، یتم تخفیض تلك المخاطر عن ط
  

مخاطر  –إدارة المخاطر ) "ھـ( 5الرجوع إلى اإلیضاح رقم  یمكنإلفصاحات نوعیة مفصلة عن إدارة مخاطر العملیات 
  .ت العامة لمعیار كفایة رأس المالمن اإلفصاحا" العملیات

  
  تحلیل القطاعات  -  21

  :والتي تنقسم بین البنكیة  بنكیة وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار ھتمارس المجموعة أنشط
ة لشر خدمات بنكیة شركات وأفراد مع مدى كامل   - أ  ة تجزئ داع وخدمات بنكی راض واإلی ن اإلق ة م ة ودولی كات محلی

  .وأشخاص منفردین
ال من االستثمار المصرفي وتتألف الخزانة  - ب ة ، سوق الم ة ، إدارة صرف العمالت األجنبی ندات الخزان وخدمات ، س

  .ة المالیةالوساط
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لة ، ات منفص ذه القطاع غیلیة لھ ائج التش ب اإلدارة النت رارات  تراق اذ الق رض إتخ رات األداء لغ اس مؤش ى أس عل

  .الرئیسیة
    ألف دینار كویتي

    خدمات بنكیة شركات وأفراد    خزینة وإستثمار بنكي    المجموع

  

  البنود خارج المیزانیة العمومیة -  22
  

  :األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة  - أ  
في التزامات بتوفیر ائتمان للعمالء ، وتمثل المبالغ التعاقدیة لھذه االلتزامات المجموعة دخل تضمن دورة العمل الطبیعیة ، 

یتم  الغ س دیمھا بالكامل والمخاطر االئتمانیة المترتبة على افتراض أن المب اأتق ة لھ ن الضمانات ال قیم ا م الي . ن أی إن اجم
الت تنتھي ھذه العقود في كثیر من الحا ھحیث أنالمبالغ التعاقدیة لاللتزامات ال تعكس بالضرورة المتطلبات النقدیة المستقبلیة 

  . بدون تمویل
  

  :مطالبات قانونیة  -  ب
غ حتساب ا، وقد تم المجموعة بعض المطالبات القانونیة ضد  المجمع بیان المركز الماليیوجد في تاریخ  مخصص لھا بمبل

  .)ألف دینار كویتي 1,071 : 2017(ألف دینار كویتي  1,470
  
 

  كفایة رأس المال – 23
م  ادرالصكفایة رأس المال بمعیار إن اإلفصاحات المتعلقة  ت المركزي رق ك الكوی یم بن ت المركزي من خالل تعم عن بنك الكوی

/BS/IBS/336/20142  اریخ و  24بت د  2014یونی ي بن منة ف ال متض ة رأس الم ار كفای ن معی احات العامة م من اإلفص ض
 .التقریر السنوي

2017    2018     2017    2018     2017    2018     
  صافي إیرادات الفوائد  81,824     82,498    12,033    11,091     93,857     93,589 
  إیرادات غیر الفوائد  44,596     43,683     12,474     13,676     57,070     57,359 
  إیرادات التشغیل  126,420     126,181     24,507     24,767     150,927     150,948 
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض  )39,229(    15,001     )161(    )61,259(    )39,390(    )46,258(
  صافي ربح السنة  63,416     115,623     354     )60,123(    63,770     55,500 
  إجمالي الموجودات  2,430,855     2,376,561     2,036,690     2,018,025     4,467,545     4,394,586 
  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة  1,625,508     1,654,298     2,842,037     2,740,288     4,467,545     4,394,586 




