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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل
  )غير مدقق( 2018مارس  31المنتهية في الفترة 

  
  الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31
    

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

  
 

    ايضاح
  إيرادات الفوائد  9  34,780  31,626 
  مصاريف الفوائد    )10,689(  )9,467(
   صافي إيرادات الفوائد    24,091  22,159 

       
  أتعاب وعموالت    9,897  9,653 
  األجنبيةصافي ربح  التعامل بالعمالت     1,430  463 
  أرباح االستثمار في أوراق مالية) خسائر(صافي     )20(  2,559 
  إيرادات توزيعات أرباح    181  3,627 
  إيرادات تشغيل أخرى    1,923  797 
  إيرادات التشغيل    37,502  39,258 

       
  مصاريف الموظفون    )5,964(  )5,612(
  مصاريف عمومية وإدارية    )4,868(  )4,682(
  استهالك وإطفاء    )15(  )11(
  مصاريف التشغيل    )10,847(  )10,305(
       
  ربح التشغيل قبل المخصصات    26,655  28,953 
  إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى   10  )16,092(  )28,134(
  الربح قبل الضرائب    10,563  819 

       
  ضرائب     )494(  )6(
  صافي ربح الفترة    10,069  813 

       
 :الخاص بـ     
  مساهمي البنك     10,069  795 
  الحصص غير المسيطرة    -  18 
 813  10,069     

        
  )فلس(الخاصة بمساهمي البنك  فةربحية السهم األساسيــة والمخف 11  6.2  0.5

  
  

  .من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تشكل جزءً  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل الشامل

  )غير مدقق( 2018مارس  31المنتهية في الفترة 
  

  المنتهية فيالثالثة أشهر 
  مارس 31

      

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

      

          
  صافي ربح الفترة       10,069   813 
         
  :الدخل الشامل األخر         
  بنود ال يمكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل المجمع        
القيمة العادلة من استثمارات مالية بكالمصنفة المالية أدوات حقوق الملكية         

  :امل اآلخرخالل الدخل الش
  في القيمة العادلة صافي التغير      15,187   -

  بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل المجمع        
  متاحة للبيع – ستثمارات في  أوراق ماليةا        
  التغير في القيمة العادلةصافي       -  13,285 
  قيمة إستثمارات في أوراق ماليةأنخفاض / الناتجة عن بيع  صافي الخسائر      -  )721(
          
  :بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صنفةأدوات الدين المالية الم        

  في القيمة العادلة صافي التغير      )1,172(  -
  الدخل  بيانالناتج عن إستبعاد محول الي صافي الربح       64   -

 12,564   14,079        
  إجمالي الدخل الشامل للفترة      24,148   13,377 

       
  :الخاص بـ         
  مساهمي البنك       24,152   13,358 
  الحصص غير المسيطرة      )4(  19 
 13,377   24,148       

  
  
  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  )غير مدقق( 2018مارس  31المنتهية في الفترة 
  

   
    

      الخاص بمساهمي البنك 

     
    

  
   

        إحتياطيـــات

 
  المجمـوع

  ألــف
    دينار كويتي

الحصص 
غير 

  المسيطرة
  ألــف
دينار 
  كويتي

    
  
  
  
  
  

  المجموع
  ألــف

    دينار كويتي

توزيعات 
أرباح 

مقترحة ألف 
   دينار كويتي

أربـاح 
  محتفظ بها

  ألــف
   دينار كويتي

مجموع 
  االحتياطيات

  ألــف
   دينار كويتي

  احتياطي 
  استثمارتقييم 

  ألــف
    دينار كويتي

احتياطي 
إعادة تقييم 

  عقارات
  ألــف

  دينار كويتي

   
  
  
  

احتياطي 
أسهم البنك 

  المشتراه
ألف دينار 

    كويتي

 احتياطي
  عام
  ألــف

    دينار كويتي

احتياطي 
  قانوني
  ألــف

   دينار كويتي

  
عالوة 
  اصدار
  ألــف

   دينار كويتي

أسهم البنك 
  المشتراة

  ألــف
   دينار كويتي

توزيعات 
أسهم منحة 
مقترحة ألف 
   دينار كويتي

  
  رأس المال

  ألــف
    دينار كويتي

                                         

  2017يناير  1الرصيد 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 

  إجمالي الدخل الشامل للفترة  -   -   -   -   -    -    -   -    12,563    12,563    795    -    13,358     19     13,377 

  2017مارس  31الرصيد في   149,666    14,967    )3,740(   66,791    115,977     17,927     -   25,282     41,252    267,229    165,985    22,330     616,437     787     617,224 

  2018يناير  1الرصيد في   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    -  
 

-    -    -   -   -   -   -  
في ) 9(تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

  )3إيضاح ( 2018يناير  1

  2018يناير  1رصيد معاد إداراجه 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 

  للفترة )ةالشاملالخسارة (إجمالي الدخل   -   -   -   -   -    -    -   -    14,083    14,083    10,069    -    24,152     )4(    24,148 

  2018مارس  31في الرصيد   164,633   16,463    )4,578(   66,791    115,977     17,927     -   24,624     62,502    287,821    184,497    29,435     678,271     824     679,095 
  

 سهم 100أسهم منحة لكل  10و) فلس 15: 2016(دينار كويتي ألف  29,435بمبلغ فلس لكل سهم  18 بواقععلى توزيع أرباح نقدية  2018 مارس 31وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 
ً يل إلصدار أسهم منحة والبنك إجراءات التسج أتم .)سهم 100أسهم منحة لكل  10 :2016( 2017لسنة  والمدفوع ليصبح  مكتتبعديل رأس المال المصرح به واليقوم بتل بورصة الكويت رأخطلذلك  وفقا

  .فلس للسهم الواحد 100ألف سهم بواقع  1,810,960
  

 .ألف دينار كويتي 181,096ألف دينار كويتي إلى  164,633علي زيادة رأس المال المصرح به للبنك من  2018 مارس 31وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 
  

ملة نتجت عن ترجمة ع) 2017مارس  31ألف دينار كويتي في  5,474وبمبلغ  ألف دينار كويتي 5,420 بمبلغ خسارة: 2017ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  5,384 بمبلغخسارة  استثمار،يتضمن إحتياطي تقييم 
  .في شركة زميلة أجنبيةأجنبية من استثمار البنك 

  
  

  .من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تشكل جزءً  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

  )غير مدقق( 2018مارس  31المنتهية في الفترة 
  

  أشهر المنتهية في الثالثة
 مارس 31

   

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

    
  

  إيضاح

  

  :األنشطة التشغيلية          
  الربح قبل الضرائب      10,563   819 

  :تعديـالت         
  إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى     10    16,092   28,134 
  أرباح اإلستثمارات في أوراق مالية         )161(  )6,186(
  أرباح فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية         2,013   )2,189(
  استهالك وإطفاء         15   11 
  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      28,522   20,589 

         
  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية         
  سندات الخزانة والبنك المركزي       33,973   )59,529(
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى         138,587   61,982 
  للعمالءقروض وسلفيات          75,839   15,682 
  موجودات أخرى         10,519   4,827 
  المستحق إلى البنوك         )26,960(  )41,021(
  المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى         )65,442(  67,525 
  ودائع العمالء       )967(  75,635 
  مطلوبات أخرى         )8,902(  )5,052(
  األنشطة التشغيلية ناتج منالنقد ال صافي      185,169   140,638 

         
  :األنشطة االستثمارية         
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية         35,816   25,961 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالية         )34,932(  )41,990(
  إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية         181   3,627 
  إقتناء عقارات ومعدات         )82(  )11(
  األنشطة االستثمارية )المستخدم في(الناتج من صافي النقد       983   )12,413(
         
  :األنشطة التمويلية        
  أموال مقترضة أخرى         )25,750(  7,495 
  الناتج من األنشطة التمويلية )المستخدم في(صافي النقد       )25,750(  7,495 

         
  صافي الزيادة في النقد واألرصدة قصيرة األجل      160,402   135,720 
 يناير 1نقد وأرصدة قصيرة األجل في      509,202   556,929 
  مارس 31نقد وأرصدة قصيرة األجل في   5    669,604   692,649 

  
  

.من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تشكل جزءً  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  معلومات حول المجموعة   -  1

ومسجلة كمصرف لدى بنك  الكويت،شركة مساهمة عامة تأسست في دولة وهو ) البنك( .ع.ك.م.ش –ن البنك التجارى الكويتى إ
  .دولة الكويت الصفاة، 13029 ،2861 :ب.ص :هوان عنوان المكتب المسجل للبنك  .بورصة الكويتفي  ةالكويت المركزي ومدرج

 

  . ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة" المجموعة"التابعة يشار إليهما معاً  وشركتهالبنك 
  

 أبريل 10على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  للمجموعة بناءَ صدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة موافقة على إتم ال
2018.   

  

  .14تم عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح 
  

  السياسات المحاسبية الهامة   -  2
إن  ."المالية المرحلية المعلومات" 34لقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقـم 

نات السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد البيا
) 9(ة بإستثناء التغيرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالي .2017ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

التحقق  –األدوات المالية ) 39(ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2018يناير  1األدوات المالية والذي يسري اعتباراً من  –
بتطبيق يسري  2014األدوات المالية والذي صدر في يوليو  –) 9(قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية . والقياس

للقروض وسلفيات للعمالء والتي تحل محلها متطلبات " للخسائر األئتمانية المتوقعة"ما عدا متطلبات المعيار  2018يناير  1من بداية 
" للقروض والسلفيات"المنتظمة والمخصص المحدد " للقروض والسلفيات"حول الحد األدني للمخصص العام " بنك الكويت المركزي"

  .الغير منتظمة
  

اإن المعلومات  ة للبيان ات واإليضاحات المطلوب ع المعلوم ة ال تتضمن جمي ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ة المالي ة الكامل ة المجمع ت المالي
ى تخضع  ةالمعد ة الت ت لمؤسسات الخدمات المالي ة الكوي ة دول وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تطبيقها وفقا لتعليمات حكوم

  .لمركزيلرقابة بنك الكويت ا
  

على  ليس لها تأثيرمادي 2018يناير  1من  تبدأأن المعايير والتعديالت األخرى الصادرة وجارية التأثير على الفترة السنوية التي 
  .ي للمجموعةالي أو األداء المالالمركز الم

  
إن  .ضرورية لعرض عادل تعتبروالتي ) المتعلقة في االستحقاقات العادية المتكررة(أنه قد تم ادراج جميع التعديالت  اإلدارة،برأي 

ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعهـا للسنة المنتهية في  2018مارس  31نتائج العمليات للفترة المنتهية في 
المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المجمعة وللحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية . 2018

 .2017ديسمبر  31المنتهية في 
  

  9أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية    -  3
  .9الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية فيما يلي ملخص التغيرات 

  
  الماليةتصنيف الموجودات والمطلوبات   ) أ

يستند تصنيف كافة الموجودات المالية وتحديد فئة قياسها، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات، الى مجموعة من نماذج 
  .تستخدمها المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجوداتاألعمال التي 

  
i.  تقييم نموذج األعمال 

ق يتحقللمجموعة من الموجودات المالية تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس أفضل طريقة إلدارتها 
وذلك سواء كان هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية . التعاقديةالغرض من األعمال ولتوليد التدفقات النقدية 

إذا لم . التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات
، عندئذ يتم تصنيف الموجودات )المتاجرة على سبيل المثال الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض(ينطبق أي من كالهما 

وال يتم تقييم نموذج أعمال . ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة" البيع"المالية كجزء من نموذج أعمال 
عوامل المجموعة على أساس كل أداة على حدة، وإنما يتم تقييمه عند مستوى أعلى أي لكافة المحافظ مجتمعة ويستند إلى 

 :ملحوظة مثل
 
طريقة تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا النموذج ورفع تقارير عنها لموظفي اإلدارة  .1

 .العليا بالمجموعة
 وتحديًدا طريقة إدارة) والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا النموذج(المخاطر التي تؤثر في أداء نموذج األعمال  .2

 .تلك المخاطر
على سبيل المثال، سواء كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة لهذه الموجودات المدارة أو (طريقة مكافأة مدراء األعمال  .3

 ).إلى التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة
 

  .الذي تجريه المجموعةالمتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها يعتبر من الجوانب المهمة للتقييم كما أن معدل التكرار
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ii. اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط 

سواء كان الغرض من نموذج األعمال هو االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل التدفقات 
بتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات، تقوم المجموعة 

 ).اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط(المالية تمثل مدفوعات أصل المبلغ فقط والفائدة على أصل المبلغ القائم 
 

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

 
تتمثل الفائدة التي تندرج ضمن أي ترتيب إقراض أساسي في مقابل القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان بخالف مخاطر 

والفائدة، تقوم المجموعة بتطبيق أحكام، الختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ . اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح
إذا تجاوزت . وتراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المقوم بها األصل المالي وفترة تحقق معدل الفائدة عن هذا األصل

ساسي الشروط التعاقدية الحد األدنى من التعرض للمخاطر أو تقلب التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب إقراض أ
 .فإن هذه األدوات تعتبر أنها غير مستوفية متطلبات اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط

 
تحل . ف المجموعة الموجودات المالية إلى الفئات التاليةاألعمال والتدفقات النقدية، تصن استناًدا إلى تقييم خصائص نموذج

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو (دة أدناه محل فئات األصل المالي الوار 9فئات المعيار الدولي للتقارير المالية 
 .39المتضمنة في معيار المحاسبة الدولي ) الخسارة والمتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 
 .أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة .1
الشامل اآلخر مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى الربح أو  أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل .2

 .الخسارة عند االستبعاد
أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر إلى  .3

 . بيان الربح أو الخسارة عند االستبعاد
 .العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة .4

  
iii. أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 :يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه لكل من الشروط التالية
 

 .أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف الى االحتفاظ باألصل من اجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية .1
الشروط التعاقدية لألصل المالي التي تنشأ عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي  .2

 .والفائدة المستحقة عليه
 

قصيرة األجل وسندات الخزينة والسندات لدى بنك الكويت المركزي والمستحق من البنوك رصدة يتم تصنيف النقد واأل
المالية األخرى والقروض والسلف للعمالء والمؤسسات المالية وبعض الموجودات األخرى كأدوات دين المدرجة والمؤسسات 

 .بالتكلفة المطفأة
  

العائد الفعلي المعدل مقابل خسائر  نهجيةالمطفأة باستخدام م يتم الحقا قياس أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة
 .انخفاض القيمة، إن وجدت

 
iv. أدوات الدين المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

تطبق المجموعة فئة التصنيف الجديدة ألدوات الدين المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر طبقا للمعيار 
 :في حالة استيفاء الشروط التالية 9للتقارير المالية الدولي 

 
 .أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال بغرض تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية .1
 .أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار تحقيق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط .2
 

قياس هذه األدوات بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل  يتم الحقا
تم عرض . المجمع ويتم تسجيل إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان الدخل. الشامل اآلخر

توقعة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في عملية المحاسبة عن الخسائر االئتمانية الم
وعند االستبعاد، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر من . )ب( 3ايضاح 

سندات المسعرة وغير المسعرة ضمن هذه وتقوم المجموعة بتصنيف بعض ال. الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح او الخسارة
 .المجمع الفئة ويتم ادراجها ضمن االستثمارات في أوراق مالية في بيان المركز المالي
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v. أدوات حقوق الملكية المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق المجموعة تصنيف بعض االستثمارات ، قد تختارعند التحقق المبدئي
 32ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 .كل أداة على حدة يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس. العرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة: األدوات المالية
 

وتسجل توزيعات األرباح في بيان الدخل، عندما . ال يعاد ادراج األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية الى بيان الدخل
يثبت الحق في استالمها، اال في حالة استفادة المجموعة من هذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األداة، وفي هذه 

إن أدوات حقوق الملكية المدرجة . ويعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع باح في الدخل الشامل اآلخرالحالة، تدرج األر
تصنيف األرباح  إعادة، يمكن وعند االستبعاد. بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع الختبار انخفاض القيمة

 المجموعةوتقوم ا. لى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكيةاو الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة ا
سهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع ادراج االستثمارات في األبتصنيف بعض االستثمارات في 

 .أوراق مالية في بيان المركز المالي
 

vi.  من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها من خالل الربح أو الخسارة عند شرائها أو إصدارها بصورة رئيسية 

من محفظة أدوات مالية مدارة، في حالة  شطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءً لغرض تحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل أن
ويتم تسجيل وقياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة في بيان . وجود نمط حديث لتحقق األرباح قصيرة األجل توافر دليل على

إضافة إلى ذلك، قد تلجأ المجموعة عند التحقق المبدئي إلى القيام على نحو غير قابل لإللغاء بتصنيف األصل . المركز المالي
ة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل مالي مدرج المالي الذي ال يستوفي متطلبات القياس بالتكلف

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبية قد 
 .تنشأ

 
رباح في بيان الدخل طبقا لشروط العقد أو عند ثبوت يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات الفوائد وتوزيعات األ

 .يتم تصنيف االستثمارات في بعض األموال المدارة ضمن هذه الفئة. الحق في استالم المدفوعات
 

vii. طلوبات المالية الم 
  .39الدولي تظل طريقة محاسبة المطلوبات المالية للمجموعة هي نفسها كما هو الحال في السابق بموجب معيار المحاسبة 

  
  

 انخفاض القيمة  ) ب
نموذج جديد النخفاض القيمة يتطلب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة  9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

، وبعض )بخالف أدوات حقوق الملكية(الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
يراعي نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة أيًضا المعلومات االستطالعية لالعتراف . التزامات القروض وعقود الضمانات المالية

طبقت المجموعة نموذج انخفاض القيمة . بمخصصات انخفاض القيمة في وقت مبكر من دورة العمر اإلنتاجي لألصل المالي
بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستثناء القروض والسلف  الجديد فقط على أدوات الدين المدرجة

  .الى المؤسسات المالية والتي تستمر المجموعة بشأنها في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة وفقا لقواعد بنك الكويت المركزي
  

  :مراحل النخفاض القيمة على النحو التالي نهج مكون من ثالثة) 9(يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 
  
i.  رتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة يال  ذيال تعرضة للبالنسب: 1المرحلة

باحتمالية وقوع  شهراً، وهي تمثل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية والمرتبطة 12على مدار 
 .أحداث تعثر خالل فترة االثني عشر شهراً من تاريخ التقرير

 
ii.  رتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي، تعترف المجموعة بالخسائر ي ذيالتعرض للبالنسبة : 2المرحلة

 .على مدى عمر األداة المالية االئتمانية المتوقعة
  

iii.  االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية بالنسبة لألدوات المالية منخفضة القيمة يتم : 3المرحلة
يتم اعتبار الموجودات المالية أنها منخفضة القيمة االئتمانية عندما ينشأ حدث واحد أو أكثر ويكون له أثر مادي في . االئتمانية

وحيث أن هذا األمر يستخدم نفس المعايير كما هو الحال بموجب معيار . رة لذلك األصل الماليالتدفقات النقدية المستقبلية المقد
 .، تظل طريقة المجموعة المتعلقة بالمخصصات المحددة كما هي دون تغيير إلى حد كبير39المحاسبة الدولي 

  
يستند إلى نموذج الخسارة المتكبدة ويتم  39وفي المقابل، كان تقييم مخصص انخفاض القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

قياسه على الموجودات التي يوجد دليل موضوعي على تكبد خسارة بشأنها وذلك استناًدا إلى المعلومات المتاحة كما في تاريخ 
  .التقرير

 
ومات الكمية والكيفية في سبيل تحديد ما إذا تزايدت مخاطر التعثر بشكل كبير منذ التحقق المبدئي، تستند المجموعة إلى المعل

والمؤشرات المساندة والتحليالت على أساس التجارب السابقة للمجموعة وتقييم خبراء مخاطر االئتمان بما في ذلك المعلومات 
  .االستطالعية



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     )ةمدقق غير( 2018مارس  31

10  

 
. د التعثرإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم من احتمالية التعثر وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عن

احتمالية التعثر على (شهر  12تتمثل احتمالية التعثر في احتمالية تعثر المقترض في الوفاء بالتزاماته المالية إما على مدى فترة 
تتمثل قيمة التعرض عند ). احتمالية التعثر على مدى مدة االلتزام(أو على مدى المدة المتبقية من االلتزام ) شهر 12مدى 

تحدد المجموعة قيمة التعرض عند التعثر من التعرض الحالي لألدوات . ة التعرض المتوقعة عند حدوث تعثرالتعثر في قيم
تمثل قيمة التعرض عند التعثر . المالية والتغيرات المحتملة على المبالغ القائمة المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء

عدل الخسارة عند التعثر الخسارة المتوقعة المشروطة بوقوع حد تعثر وقيمتها يمثل م. لألصل المالي إجمالي قيمته الدفترية
  .الزمنية للنقدالمتوقعة عند تحققها والقيمة 

  
 إدراج المعلومات االستطالعية

تستند المجموعة إلى المعلومات االستطالعية عند تقييمها لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد ازدادت بشكل جوهري 
قامت المجموعة بإجراء تحليل تاريخي، . منذ قيام المجموعة باالعتراف المبدئي وكذلك عند قياسها للخسائر االئتمانية المتوقعة

ت االقتصادية الرئيسية التي تؤثر في مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة لكل محفظة على كما قامت بتحديد المتغيرا
إن هذه التغيرات . االقتصادية األحتماالتيتم تطبيق التسويات االقتصادية الكلية ذات الصلة لتحديد المتغيرات الناشئة عن . حدة

الكلية المستقبلية والتي لم يتم تحديدها من خالل عمليات احتساب الخسائر  تعكس توقعات معقولة ومحتملة للظروف االقتصادية
إن العوامل االقتصادية الكلية التي يتم أخذها في االعتبار تشتمل ولكنها غير مقتصرة على الناتج . االئتمانية المتوقعة الرئيسية

أنها تتطلب إجراء تقييم لتحديد اتجاه الدورة االقتصادية المحلي اإلجمالي العالمي، ومؤشر أسعار المستهلك، وأسعار النفط، كما 
إن إدراج المعلومات االستطالعية يؤدي إلى زيادة درجة الحكم المطلوبة لبيان كيفية تأثير . الكلية سواء الحالية أو المتوقعة

نتظم مراجعة المنهجيات يتم بشكل م. التغيرات في هذه العوامل االقتصادية الكلية على الخسائر االئتمانية المتوقعة
  .واالفتراضات التي تتضمن أي توقعات بالنسبة للظروف االقتصادية المستقبلية

  
 محاسبة التحوط  ) ج

ويتطلب ذلك من المجموعة ضمان تماشي . 9طبقت المجموعة نموذج جديد لمحاسبة التحوط وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
  .راتيجية إدارة المخاطر وتطبيق نهج مستقبلي أكثر كفاءة لتحديد فاعلية التحوطعالقة محاسبة التحوط مع أهداف واست

  
  عرض أرقام المقارنة  ) د

يقدم هذا . عند التطبيق المبدئي ال تقوم المجموعة بإعادة إداراج أرقام المقارنة، 9وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية 
مع صافي القيمة الدفترية المعاد  2017ديسمبر  31اإليضاح االنتقالي مطابقة لصافي القيمة الدفترية للموجودات المالية كما في 

التي أدخلها ، باإلضافة إلى ملخص األثر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للتغيرات 2018يناير  1قياسها كما في 
  .9المعيار الدولي للتقارير المالية 

  
 األرباح المرحلة االفتتاحيةو احتياطي تقييم االستثماراتاألثر في   ) ه

   ألف دينار كويتي
  

  أرباح مرحلة
  احتياطي

  تقييم استثمار
 

  
 174,724 

 
 48,196 

ي  ا ف امي كم دولي  2017ديسمبر  31الرصيد الخت بة ال ار المحاس بموجب معي
39  

      
 األثر في االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة    
  
)223(  

 
 223  

ة  ة  9الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالي والمتعلق
  بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  
)73(  

  
-  

ة  الخسائر االئتمانية المتوقعة ة  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالي والمتعلق
  بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

  9بموجب معيار المحاسبة الدولي  2018يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في   48,419   174,428 
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 األثر في تصنيف وقياس الموجودات المالية  ) و

وفئة القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير  39األصلية بموجب معيار المحاسبة الدولي يوضح الجدول أدناه فئة القياس 
  .2018يناير  1لكل فئة من فئات الموجودات المالية للمجموعة كما في  9المالية 

  
القيم الدفترية 

الجديدة بموجب 
المعيار الدولي 
  9للتقارير المالية 
   ألف دينار كويتي

الدفترية القيم 
األصلية بموجب 
معيار المحاسبة 

  39الدولي 
   ألف دينار كويتي

التصنيف الجديد 
بموجب المعيار الدولي 

   9للتقارير المالية 

التصنيف األصلي 
بموجب معيار 

  فئة الموجودات المالية   39المحاسبة الدولي 
              

  وأرصدة قصيرة األجلنقد    قروض ومدينون   التكلفة المطفأة   509,202   509,157
  سندات الخزانة والبنك المركزي   قروض ومدينون   التكلفة المطفأة   493,542   493,538

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

  المالية األخرى
  فيات للعمالءقروض وسل   قروض ومدينون   التكلفة المطفأة   2,236,527    2,236,527

  استثمارات في أوراق مالية              

257,729    257,729   

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

  أدوات دين    متاحة للبيع   اآلخر

200,682    200,682   
بالقيمة العادلة من خالل 

  ملكيةدوات أ   متاحة للبيع   الدخل الشامل اآلخر

363    363   
بالقيمة العادلة من خالل 

  أخرى   متاحة للبيع   بيان الدخل
  موجودات أخرى  قروض ومدينون   التكلفة المطفأة   35,149    35,149

4,302,429    4,302,502           

  
 األثر في مخصص انخفاض القيمة االئتمانية  ) ز

طبقًا لمعيار  "للعمالء القروض والسلف"يطابق الجدول التالي مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية بخالف 
مع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحدد طبقًا للمعيار الدولي للتقارير  2017ديسمبر  31كما في  39المحاسبة الدولي 

  .2018يناير  1المالية كما في 
    ألف دينار كويتي

يناير  1
2018  

إعادة 
  القياس

ديسمبر  31
2017    

  نقد وأرصدة قصيرة األجل -  45  45 
  سندات الخزانة والبنك المركزي  -  4   4 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  24   24 
  استثمارات في أوراق مالية       
  أدوات دين  2,509   223   2,732 

 2,805   296   2,509    
 

  تابعةال شركةال  -  4
          % حصة الملكية

مارس  31
2017  

ديسمبر  31
2017  

مارس  31 
2018  

النشاط 
  الرئيسي

بلد 
  التأسيس

 
  اسم الشركــــة

%93.55  %93.55   %93.55   
خدمات 

  الكويت   الوساطة المالية
  

  )مقفلة.(ك.م.ش –شركة التجاري للوساطة المالية 
  
  قصيرة األجلنقد وأرصدة  -  5

  
  مارس  31

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق(
  ديسمبر 31

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

 
  مارس  31

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  نقد وبنود نقدية 357,083 204,406 244,410 
  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  66,076  3,844  10,170 
  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام   246,496  300,952  438,069 
 692,649  509,202  669,655    

  مخصص اإلنخفاض في القيمة: نقص   )51(  -  -
 692,649  509,202  669,604    
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   المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  6
  

  مارس  31
2017  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق(
  ديسمبر 31

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

 
  مارس  31

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  إيداعات لدى البنوك 357,793  496,292  368,087 
  قروض وسلفيات للبنوك  74,241   73,754   42,433 
 410,520   570,046   432,034    
  مخصص اإلنخفاض في القيمة: ناقصا  )798(  )738(  )424(
 410,096   569,308   431,236    

  
    

    للعمالء قروض وسلفيات    - 7
لغرض شراء  2013لسنة  104بموجب قانون رقم ") الصندوق("قامت وزارة المالية بإنشاء صندوق دعم األسرة  ،2013سنة خالل 

 .2008مارس  30والممنوحة قبل تاريخ  2013 يونيو 12األرصدة القائمة للقروض الشخصية واإلستهالكية من البنوك كما في 
إلى جميع البنوك المحلية وشركات االستثمار بشأن  2013لسنة  BS,IS/2/305أصدر بنك الكويت المركزي تعميم رقم  ووفقا لذلك

ألف دينار كويتي وتم تقديم تقريرعنها لبنك الكويت  38,818قام البنك بتحديد تلك القروض والتي بلغت  .إنشاء هذا الصندوق
كما في تاريخ  .2013 يونيو 12هذه القروض من  لم يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد على. المركزي للموافقة بناء على ذلك التعميم

 :2017 مارس 31وألف دينار كويتي  32,686 :2017ديسمبر  31( ألف دينار كويتي 32,686تم سداد قروض بمبلغ  التقرير،
  ).ألف دينار كويتي 32,686

   
  أوراق مالية في استثمارات   -8

ألف دينار كويتي وذلك  94,103من أسهم بنك بوبيان بتكلفة بلغت سهم  221,425,095، قام البنك بشراء عدد 2008خالل عام 
بموجب عدة عمليات شراء أجريت جميعها وفقاً لإلجراءات العادية المتبعة لدى بورصة الكويت، وبتاريخ الحق، ونتيجة توفر أرصدة 

ويشار إلى هذه (لمذكورة في بورصة الكويت للشركات الخمس التابعة البائعة لألسهم ا" الشركة المقترضة"نقدية بحساب الشركة األم 
، فقد قام البنك باستخدام هذه األرصدة في سداد القرض المستحق لديه ")الشركات المستأنفة"الشركات الخمس التابعة فيما يلي بعبارة 

ائية لمنازعة البنك في دعوى قض" الشركات المستأنفة"أقامت الشركة المقترضة مع  2009أيضاً خالل العام . على الشركة المقترضة
  .على النحو المبين أدناه 2017ديسمبر  27ملكيته لألسهم المذكورة أعاله، وقد قضي في هذا النزاع بحكم بات بجلسة 

  
ً لحين صدور حكم نهائي في النزاع على  221,425,095محكمة استئناف مستعجل بتقييد بيع عدد  قضت 2009فبراير  في سهما

  .ملكية هذه األسهم
  

  .كويتي دينار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 
  .سهم 79,746,478مجموعها  يبلغ أسهم منحة البنك استلم التقرير، تاريخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد فيما

  
  .سهم 221,425,095لعدد  ملكيته صحة بتأييد البنك، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح 2016أبريل  في
  

المبرمة بين كل  2008نوفمبر  30، أصدرت محكمة االستئناف حكماً بإبطال خمس عقود بيع األسهم المؤرخة في 2017في فبراير 
إلى ما كان عليه قبل التعاقد سهماً وإعادة الحال  221,425,095من الشركات المستأنفة والبنك لبيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها 

وأهمها رد األسهم إلى ملكية الشركات المستأنفة وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها البنك وإبطال كافة التصرفات التي 
  .أجراها على حساب الشركة المقترضة لديه بعد تاريخ البيع

  
ي  طعن البنك على الحكم االستئناف ز، وف ة التميي ام محكم ةأصدرت  2017ديسمبر 27أم ز محكم ً  التميي ا ول حكم ذا  بقب ه

ك  كافة بصحة قضت كما للبنك،سالفة البيان برد ثمن األسهم  المستأنفة الشركات وألزمتالطعن  ا البن ي أجراه التصرفات الت
ا ،2008نوفمبر  30 في المبرمةألسهم اعقود الخمسة لبيع ال إبرام تاريخ بعد لديه المقترضة الشركة حساب على ألزمت  كم
  .النزاع درجات عنأتعاب المحاماة ومصروفات  المستأنفة والشركات المقترضة الشركة من كلالتمييز  محكمة أيضا

  
ا " ختم تنفيذ"، حصل البنك على 2018يناير  29في  تأنفة، بينم ز ضد الشركات المس لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التميي

راف . على قيمة األسهم مقابل رد ملكية األسهم للشركات المستأنفةيمارس البنك حالياً السيطرة  ي األعت ك ف تمر البن سوف يس
  .حتى تنفيذ حكم محكمة التمييز" استثمارات في أوراق مالية"بتلك األسهم ضمن 

  
  إيرادات الفوائد    - 9

ديرات ) دينار كويتيألف  3 :2017مارس  31(ألف دينار كويتي  5افراج بمبلغ الفوائد إيرادات تتضمن  ى التق ناتجة عن تسويات عل
ديل  م تع ي ت ة الت روض المنتظم ا من محفظة الق د عليه دة األصلية المتعاق دالت الفائ تقبلية المخصومة بمع ة المس المعدلة للتدفقات النقدي

ام م  2008و 2007 يشروطها خالل ع ت المركزي رق ك الكوي يم بن ي تعم ا ف اريخ  BS RSA/2007 2/202وكم ر  13بت فبراي
  .2008أبريل  23بتاريخ  2/105و 2007
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  ومخصصات أخرى القيمة إنخفاض  - 01
مارس  31(ألف دينار كويتي  16,092 :2018مارس  31المنتهية في  بلغ اإلنخفاض في القيمة والمخصصات األخرى للفترة

مقابل قروض وسلفيات وبعض  وعامة ومخصصات أخرىمخصصات محددة ، والذي يتمثل في )لف دينار كويتيأ 28,134: 2017
ً  وقد. األخرىالموجودات  ألف  2,998: 2017مارس  31(ألف دينار كويتي  2,364بلغت مقابل تحصيالت تم تعويضها جزئيا
  ).دينار كويتي

  

رة يتضمن  ة للفت ى الموجودات المالي ة عل ة متوقع ة ومخصصات أخري، خسائر إئتماني ي إنخفاض القيم ة ف ارس  31المنتهي  2018م
  .ألف دينار كويتي 42بمبلغ 

  
  ربحية السهم  - 11

ة الفترة  ربح والمخففة بتقسيم صافي ةالسهم األساسي ربحية تحتسب دد األسهم القائم ى المتوسط المرجح لع ك عل الخاص بمساهمي البن
  .الفترةخالل 

  
  الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31
  

2017    2018      
  )ألـف دينـار كويتي(صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك   10,069   795 

      
 )العدد باأللف(المتوسط المرجح لألسهم المصرح والمكتتب بها  1,646,328   1,646,328 
  )العدد باأللف(المتوسط المرجح ألسهم البنك المشتراة المحتفظ بها : ناقصا  )11,066(  )8,800(
 1,637,528   1,635,262    

  )فلس(ة الخاصة بمساهمي البنك فربحية السهم األساسية والمخف  6.2  0.5
  

  معامالت مع أطراف ذات صلة  - 21
ة ذات صلة  ا معين س اإلدارة (إن أطراف دراء أعضاء مجل يوم ة ف ا المجموع ية به ون حصصا رئيس ائالتهم وشركات يملك انوا ) وع ك

ة للمجموعةخالل الفترة عمالء  ل الطبيعي امالت  .ضمن دورة العم ك المع ل تل ل إدارة المجموعةإن مث ن قب ا م ة عليه إن  .تمت الموافق
  :كالتالي هي األرصدة في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

  

   2018مارس31    2017 مارس 31
 

  المبلغ
  ألــف

  دينار كويتي

  
  

عدد األفراد 
  ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجهاز  /
  التنفيذي

  المبلغ
  ألــف

  دينار كويتي

  
  

عدد األفراد 
 ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجهاز  /
    التنفيذي

أعضاء مجلس             
  االدارة

              
  قروض   3  -  457  2  -  76

  بطاقات ائتمان   3  1  7  2  -  5
  ودائع   10  -  933  10  -  270

              
  الجهاز التنفيذي            
              

  قروض   10  -  233  7  -  95
  بطاقات ائتمان   5  2  12  7  2  15

  ودائع 12 - 404  12  -  557
  

تحق  ابعين تس اء الت ا واألعض اء االدارة العلي س اإلدارة وأعض اء مجل ة ألعض روض الممنوح الل إن الق نوات  5خ ى س نوات 10إل  س
   .)%5إلى  %0 :2017مارس  31( %5.75إلى % 0تتراوح بين وتحمل فائدة بنسبة 

  

  :يليهي كما  المجمع،يل مزايا اإلدارة العليا المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف إن تفاص
  

  أشهر المنتهية فيالثالثة 
  مارس 31

  

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

2018  
  ألــف

  كويتيدينار 

  

      
  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل  )431(  )399(
  مزايا بعد التوظيف  )1(  )2(
  مزايا نهاية الخدمة  )14(  )16(
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  القيم العادلة لألدوات المالية   - 13

ة تي سيتم إستالمها من بيع أصل أو تتتمثل القيمة العادلة في القيمة ال ة إعتيادي ي معامل زام ف ي دفع لتحويل إلت ا ف ين أطراف السوق كم ب
ة .تاريخ التقييم ة ذات . إن القيم العادلة لجميع األدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن قيمتها الدفتري ات المالي إن الموجودات والمطلوب

يولة او ذات اإلستحقاق قصير األجل  ة أشهر(الس ن ثالث ل م ب ) أق د الطل ع عن ى الودائ ق عل ة وتطب ا العادل ة قيمه ا الدفتري ارب قيمه تق
   .ر ذات االستحقاق غير المحدد أو األدوات المالية ذات األسعار المتغيرةفيوتوحسابات ال

  
  .لجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنها من خالل أسلوب التقييمتستخدم المجموعة ا

  
  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة) غير المعدلة( سعرةاألسعار الم :1المستوى 
توى  ورة  :2المس ا بص جلة أم ة المس ة العادل ى القيم وهري عل أثير الج دخالتها ذات الت ع م ة جمي ن مالحظ ي يمك ات األخرى والت التقني

  و مباشرة،مباشرة أو غير 
ات السوق  :3المستوى  ى معلوم تند عل ي ال تس ة المسجلة والت ة العادل ى القيم أثير الجوهري عل التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات الت
  .ةالمعروض

  
  .ات التقييم المستخدمة لهدف قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة التقرير السابقةنيإن طريقة وتق

  
    :العادلة الهرمي للقيمة جدولالإن الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بالمستوى في 

        2018مارس  31
        ألف دينار كويتي

  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة           

  من خالل بيان الدخل  
  األوراق المالية اآلخرى   -   86   -  86

  : مشتقات األدوات المالية           
  عقود العمالت األجنبية األجلة      -   114  -  114

  معامالت تبادل الفوائد      -   1,579  -  1,579
1,693  -  1,693   -     

  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة           
  ان الدخل الشامل األخرمن خالل بي  

            
  أسهم ملكية   186,323   26,547  -  212,870
  أسهم دين   228,750   28,335  -  257,085
469,955  -  54,882   415,073     

 
        2017 ديسمبر 31

        ألف دينار كويتي
  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع

  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة           
  من خالل بيان الدخل  

  :مشتقات األدوات المالية            
  عقود العمالت األجنبية األجلة      -   )1,570(  -  )1,570(
  معامالت تبادل الفوائد      -   661   -  661 
)909(  -  )909(   -    
  الموجودات المالية المتاحة للبيع          

  أسهم ملكية    170,583   30,099  -  200,682
  أسهم دين    229,497   18,588  -  248,085
  أخرى    -   10,007  -  10,007

458,774  -  58,694   400,080     

 
        2017مارس  31

        ألف دينار كويتي

  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة         

  من خالل بيان الدخل  
  :مشتقات األدوات المالية          

  عقود العمالت األجنبية األجلة     -  )1,178(  -  )1,178(
  معامالت تبادل الفوائد     -  375   -  375 
)803(  -  )803(  -    

  الموجودات المالية المتاحة للبيع        
  أسهم ملكية   160,219  32,011   -  192,230
  أسهم دين   195,301  28,614   -  223,915
  أخرى   -  10,532   -  10,532

426,677  -   71,157  355,520    
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  .الهرمي للجدول الثالثلم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 
  
  تحليل القطاعات  -14

  :بينوخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم  بنكيةة تمارس المجموعة أنشط
دمات    -أ  ة خ ركات وللبنكي ة األش ة ودولي ركات محلي ة لش ة تجزئ دمات بنكي داع وخ راض واإلي ن اإلق ل م دى كام ع م راد م ف

  .وأشخاص منفردين
ي -ب تثمار البنك ة واالس ألف الخزان الت  تت رف العم ال ص وق الم ن س ة،م ندات  األجنبي ة،س دمات  الخزان ول وخ إدارة األص

  .الوساطة المالية
    ألف دينار كويتي

    خدمات بنكية شركات وأفراد  خزينة وإستثمار بنكي  المجموع
  الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31 
  أشهر المنتهية في الثالثة

  مارس 31 
  أشهر المنتهية في الثالثة

  مارس 31 
  

  
  الميزانية العموميةالبنود خارج  - 15
  

  :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية   -أ  
دخل المجموعةضمن دورة العمل الطبيعية ،  ات  ت ذه االلتزام ة له الغ التعاقدي ل المب ان للعمالء ، وتمث وفير ائتم ات بت ي التزام ف

ة له مانات ال قيم ن الض ا م ل ، وان أي ديمها بالكام يتم تق الغ س راض أن المب ى افت ة عل ة المترتب الي  .االمخاطر االئتماني إن اجم
ود حيث  المستقبلية، عكس بالضرورة المتطلبات النقديةلمبالغ التعاقدية لاللتزامات ال تا ذه العق أنه في كثير من الحاالت تنتهي ه

  .بدون تمويل
  

  :اإلئتماناألدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية وتمثل مخاطر  )1(
  

  مارس 31
2017  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق(
  ديسمبر 31

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

  
  مارس 31

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

  

  قبوالت مصرفية  43,076  27,963  41,798
  إعتمادات مستندية  151,917  184,981  145,213

  خطابات ضمان  1,318,108  1,331,003  1,371,117
1,558,128  1,543,947  1,513,101    

  
   :اإلئتماناألدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية أو االسمية والمعرضة لمخاطر )  2(

  
    ألف دينار كويتي

  
  االسميةالقيمة 

القيمة العادلة  
  السالبة

القيمة العادلة  
  الموجبة

  
  2018مارس  31

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  2,325  2,211  779,448
  معامالت تبادل الفوائد  1,668  89  130,466
909,914  2,300 3,993   

      
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة  
  السالبة

القيمة العادلة   
  الموجبة

  
  )مدقق( 2017ديسمبر  31

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  1,403   2,973  649,860
  معامالت تبادل الفوائد  797   136  146,096
795,956  3,109   2,200    

  
   

2017  2018  2017  2018  2017    2018    
  صافي إيرادات الفوائد  20,367   20,012   3,724   2,147   24,091   22,159 
  إيرادات غير الفوائد  10,824   10,329   2,587   6,770   13,411   17,099 
  إيرادات التشغيل 31,191  30,341  6,311  8,917   37,502   39,258 
 إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى  )16,119(  )4,177(  27   )23,957(  )16,092(  )28,134(
  الفترة) خسارة(ربح  صافي  9,213   20,610   856   )19,797(  10,069   813 

              
  الموجودات  2,292,559   2,346,607   1,998,476   1,921,766   4,291,035   4,268,373 
  المطلوبات وحقوق الملكية 1,577,330  1,586,589   2,713,705  2,681,784   4,291,035   4,268,373 
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    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة   
  الموجبة

  
  2017مارس  31

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  1,493   2,671   520,369
  معامالت تبادل الفوائد  595   220   122,659
643,028   2,891   2,088    

  
ألدوات  جوهري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غير  ة،ومحدد بالقيمة االحاللية ل ط جزءً  المالي ل فق ذي يمث الغ  وال ن المب م

  .التعاقدية أو االسمية المستخدمة إلظهار الكميات القائمة
  

  :مطالبات قانونية  -  ب
م  المجموعة،عض المطالبات القانونية ضد ب، يوجد التقريرفي تاريخ كما  اإحتساب وقد ت غ مخصص له ار  1,010 بمبل ف دين أل

   ).ألف دينار كويتي 356 :2017مارس  31 كويتي،دينار ألف  1,071 :2017ديسمبر  31(كويتي 


