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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل
  )غیر مدقق( 2018یونیو  30المنتھیة في الفترة 

  
        الثالثة أشھر المنتھیة في    الستة أشھر المنتھیة في

  یونیو  30
2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2018    
  ألــف

  دینار كویتي

    
  
 

  ایضاح

  

  ایرادات الفوائد  9    34,245     32,814     69,025     64,440 
  مصاریف الفوائد      )11,484(    )9,394(    )22,173(    )18,861(
    صافي ایرادات الفوائد      22,761     23,420     46,852     45,579 

                    
  أتعاب وعموالت      10,076     9,944     19,973     19,597 
  بالعمالت االجنبیةصافي ربح  التعامل       2,033     880     3,463     1,343 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالیة      40     290     20     2,849 
  إیرادات توزیعات أرباح       3,958     1     4,139     3,628 
  إیرادات تشغیل أخرى      1,338     554     3,261     1,351 
  ایرادات التشغیل      40,206     35,089     77,708     74,347 

                    
  مصاریف الموظفون      )6,983(    )5,562(    )12,947(    )11,174(
  مصاریف عمومیة واداریة      )5,743(    )5,304(    )10,611(    )9,986(
  استھالك وإطفاء      )31(    )13(    )46(    )24(
  مصاریف التشغیل      )12,757(    )10,879(    )23,604(    )21,184(
                    
  ربح التشغیل قبل المخصصات      27,449     24,210     54,104     53,163 
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض    10    )31,805(    )22,990(    )47,897(    )51,124(
  ربح قبل الضرائب) خسارة(      )4,356(    1,220     6,207     2,039 

                    
  ضرائب       331     )10(    )163(    )16(
  ربح الفترة) خسارة(صافي       )4,025(    1,210     6,044     2,023 

                    
  :الخاص بـ                   
  مساھمي البنك       )4,028(    1,197     6,041     1,992 
  الحصص غیر المسیطرة      3     13     3     31 
 2,023     6,044     1,210  )4,025(        

                    

1.1    3.4    0.7    )2.2(    
  
11 

  ـةفربحیة السھم األساسیــة والمخف  
  )فلس(الخاصة بمساھمي البنك   

  
  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15لى إ 1یضاحات المرفقة من إن اإل
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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل الشامل

  )غیر مدقق( 2018یونیو  30المنتھیة في الفترة 
  

      الثالثة أشھر المنتھیة في    المنتھیة فيالستة أشھر 
  یونیو  30

2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2018    
  ألــف

  دینار كویتي

    

                  
  صافي ربح الفترة     )4,025(    1,210     6,044     2,023 

                  
  :الدخل الشامل األخر                
كن أن یعاد تصنیفھا الحقاً الى بیان الدخل الیمبنود                 

  المجمع
  

  
        

  
  كاستثمارات المصنفةأدوات حقوق الملكیة المالیة         

  :اآلخر مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
  العادلةصافي التغیر في القیمة     7,567     -    22,754     -

ً الى بیان الدخل المجمعممبنود                    كن أن یعاد تصنیفھا الحقا
  متاحة للبیع -استثمارات في أوراق مالیة                   

  صافي التغیر في القیمة العادلة      -    )1,399(    -    11,886  
  
)788(  

   
-  

    
)67(  
   

-  
 قیمة إستثمارات إنخفاض /صافي الخسائر الناتجة عن بیع   

  في أوراق مالیة
أدوات الدین المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل                 

  :الدخل الشامل اآلخر
  صافي التغیر في القیمة العادلة    )1,040(     -    )2,212(    -
  صافي الخسارة الناتجة عن استبعاد محول الى بیان الدخل    )138(     -    )74(    -

 11,098    20,468    )1,466(    6,389      
                  
  للفترة )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل إجمالي    2,364    )256(    26,512    13,121 

                  
  :الخاص بـ                 
  مساھمي البنك     2,361    )260(    26,513     13,098 
  الحصص غیر المسیطرة    3    4     )1(    23 
 13,121     26,5122    )256(    2,364      

  
  
  

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15لى إ 1یضاحات المرفقة من اإلإن 
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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

  )غیر مدقق( 2018یونیو  30المنتھیة في الفترة 
  

        بمساھمي البنكالخاص    

ــات                      إحتیاطـی

 
  المجمـوع

  ألــف
    دینار كویتي

الحصص غیر 
  المسیطرة

  ألــف
  دینار كویتي

    
  
  

  المجموع
  ألــف

    دینار كویتي

توزیعات 
أرباح مقترحة 

ألف دینار 
    كویتي

اح  أرـب
  محتفظ بھا

  ألــف
    دینار كویتي

مجموع 
  االحتیاطیات

  ألــف
    كویتيدینار 

  احتیاطي 
  تقییم استثمار

  ألــف
    دینار كویتي

احتیاطي 
إعادة تقییم 

  عقارات
  ألــف

    دینار كویتي

احتیاطي 
أسھم البنك 

  المشتراة
  ألــف

    دینار كویتي

 احتیاطي
  عام
  ألــف

    دینار كویتي

احتیاطي 
  قانوني
  ألــف

    دینار كویتي

  
  عالوة اصدار

  ألــف
    دینار كویتي

أسھم البنك 
  المشتراة

  ألــف
    دینار كویتي

توزیعات 
أسھم منحة 
مقترحة ألف 
    دینار كویتي

  
  رأس المال

  ألــف
    دینار كویتي

                                                            
  2017ینایر  1الرصید 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 

  للفترةل إجمالي الدخل الشام  -    -    -    -    -    -    -    -    11,106     11,106     1,992     -    13,098     23     13,121 

  توزیعات أسھم منحة  14,967     )14,967(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

  توزیعات أرباح مدفوعة  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )22,330(    )22,330(    -    )22,330(

  2017یونیو  30الرصید في   164,633     -    )3,740(    66,791     115,977     17,927     -    25,282     39,795     265,772     167,182     -    593,847     791     594,638 

  2018ینایر  1في كما 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    -    -    -    -    -    -    -    -  

تاثیر تطبیق المعیار الدولي 
 1كما في ) 9(للتقاریر المالیة 

  )3إیضاح ( 2018ینایر 

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

  2018ینایر 

 26,512    )1(     26,513    -     6,041     20,472     20,472    -    -    -    -    -    -    -    -  
الخسارة (ل إجمالي الدخل الشام

  للفترة) الشاملة

  توزیعات أسھم منحة  16,463     )16,463(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

  توزیعات أرباح مدفوعة  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )29,435(    )29,435(    )13(    )29,448(

  2018یونیو  30الرصید في   181,096     -    )4,578(    66,791     115,977     17,927     -    24,624     68,891     294,210     180,469     -    651,197     814     652,011 

  
سھم  100أسھم منحة لكل  10و) فلس 15: 2016(ألف دینار كویتي  29,435فلس لكل سھم بمبلغ  18على توزیع أرباح نقدیة بواقع  2018 مارس 31وافقت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقدة بتاریخ 

   .ألف دینار كویتي 16,463سھم وزیادة رأس المال بمبلغ  164,632,764المنحة بعدد  وزیادة أسھم، تم توزیع األرباح المدفوعة االحق). سھم 100أسھم منحة لكل  10 :2016( 2017لسنة 
  

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

نتجت عن ترجمة عملة ) 2017 یونیو 30ألف دینار كویتي في  5,443ألف دینار كویتي وبمبلغ  5,420 خسارة بمبلغ: 2017دیسمبر  31(ألف دینار كویتي  5,439یتضمن إحتیاطي تقییم استثمار، خسارة بمبلغ 
  .أجنبیة من استثمار البنك في شركة زمیلة أجنبیة

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15لى إ 1یضاحات المرفقة من إن اإل



6  

  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 

  )غیر مدقق( 2018یونیو  30المنتھیة في الفترة 
  

  أشھر المنتھیة في ةالست
 یونیو  30

   

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  

  إیضاح

  

  :األنشطة التشغیلیة           
  قبل الضرائبربح ال      6,207     2,039 

  :تعدیـالت           
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض     10    47,897     51,124 
  في أوراق مالیة اتستثماراإل أرباح         )4,159(    )6,477(
  أرباح فروقات تحویل عملة أجنبیة الستثمارات في أوراق مالیة         4,737     )517(
  استھالك وإطفاء         46     24 
  الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة      54,728   46,193 

            
  :التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة           
  سندات الخزانة والبنك المركزي         98,832     )122,988(
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى         129,242     34,303 
  للعمالءقروض وسلفیات          49,754     )9,900(
  موجودات أخرى         1,449     9,827 
  المستحق إلى البنوك         )43,206(    32,351 
  المستحق إلى المؤسسات المالیة األخرى         )173,014(    81,897 
  ودائع العمالء         77,735     )124,563(
  مطلوبات أخرى         )10,657(    256 
  األنشطة التشغیلیة )المستخدم في( الناتج من النقد صافي      184,863     )52,624(
            
  :األنشطة االستثماریة          
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالیة         81,889     40,681 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالیة         )94,969(    )69,477(
  إیرادات توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة         4,139     3,628 
  إقتناء عقارات ومعدات         )159(    )34(
  األنشطة االستثماریة المستخدم فيصافي النقد       )9,100(    )25,202(
            
  :األنشطة التمویلیة          
  أموال مقترضة أخرى         19,830     7,276 
  توزیعات أرباح مدفوعة         )29,435(    )22,330(

  توزیعات مدفوعة للحصص غیر المسیطرة         )13(    -
  األنشطة التمویلیةالمستخدم في  النقد صافي      )9,618(    )15,054(
            
  في النقد واألرصدة قصیرة األجل) النقص(الزیادة صافي       166,145     )92,880(
  ینایر 1األجل في نقد وأرصدة قصیرة       509,202     556,929 
  یونیو 30نقد وأرصدة قصیرة األجل في   5    675,347     464,049 

  
  

.تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15لى إ 1یضاحات المرفقة من إن اإل



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المعلومات المالیةایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2018یونیو  30

7  

  معلومات حول المجموعة   -  1
وھو شركة مساھمة عامة تأسست في دولة الكویت، ومسجلة كمصرف لدى بنك ) البنك(.ع.ك.م.ش –لبنك التجارى الكویتى إن ا

  .الصفاة، دولة الكویت 13029، 2861: ب.ص: ان عنوان المكتب المسجل للبنك ھو. بورصة الكویتالكویت المركزي ومدرجة في 
 

 ً   . ضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة" المجموعة"البنك وشركتھ التابعة یشار إلیھما معا
  

اریخ  ى قرار مجلس اإلدارة بت َ عل اء ة للمجموعة بن ة المكثفة المجمع  أغسطس 12تم الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلی
2018 .  

  
  .14ة في إیضاح تم عرض األنشطة األساسیة للمجموع

  
  السیاسات المحاسبیة الھامة   -  2

إن ". المعلومات المالیة المرحلیة" 34لقد أعدت المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقـم 
نات السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد البیا

) 9(التغیرات الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  بإستثناء .2017دیسمبر  31المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في 
ً من  – التحقق  –األدوات المالیة ) 39(ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم  2018ینایر  1األدوات المالیة والذي یسري اعتبارا

بتطبیق یسري  2014ت المالیة والذي صدر في یولیو األدوا –) 9(قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة . والقیاس
للقروض وسلفیات للعمالء والتي تحل محلھا متطلبات " للخسائر األئتمانیة المتوقعة"ما عدا متطلبات المعیار  2018ینایر  1من بدایة 

" للقروض والسلفیات"محدد المنتظمة والمخصص ال" للقروض والسلفیات"حول الحد األدني للمخصص العام " بنك الكویت المركزي"
  .الغیر منتظمة

  
ا ة للبیان ات واإلیضاحات المطلوب ع المعلوم ة إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن جمی ة الكامل ة المجمع ت المالی

مؤسسات الخدمات المالیة التى تخضع وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما تم تطبیقھا وفقا لتعلیمات حكومة دولة الكویت ل ةالمعد
  .لرقابة بنك الكویت المركزي

  
لیس لھا تأثیرمادي على  2018ینایر  1أن المعاییر والتعدیالت األخرى الصادرة وجاریة التأثیر على الفترة السنویة التي تبدأ من 

  .المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة
  

إن . والتي تعتبر ضروریة لعرض عادل) المتعلقة في االستحقاقات العادیة المتكررة(جمیع التعدیالت برأي اإلدارة، أنھ قد تم ادراج 
دیسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھـا للسنة المنتھیة في  2018یونیو 30نتائج العملیات للفترة المنتھیة في 

وللحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة المتضمنة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة . 2018
  .2017دیسمبر  31المنتھیة في 

  
  9أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة    -  3

  .9الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة فیما یلي ملخص التغیرات 
  
  المالیةتصنیف الموجودات والمطلوبات   ) أ

یستند تصنیف كافة الموجودات المالیة وتحدید فئة قیاسھا، باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشتقات، الى مجموعة من نماذج 
  .ا المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجوداتاألعمال التي تستخدمھ

  
i.  تقییم نموذج األعمال 

ق یتحقلتحدد المجموعة نموذج أعمالھا عند المستوى الذي یعكس أفضل طریقة إلدارتھا لمجموعة من الموجودات المالیة 
وذلك سواء كان ھدف المجموعة ھو فقط تحصیل التدفقات النقدیة . الغرض من األعمال ولتولید التدفقات النقدیة التعاقدیة

إذا لم . التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات
عندئذ یتم تصنیف الموجودات  ،)على سبیل المثال الموجودات المالیة المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة(ینطبق أي من كالھما 

وال یتم تقییم نموذج أعمال . ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة" البیع"المالیة كجزء من نموذج أعمال 
المجموعة على أساس كل أداة على حدة، وإنما یتم تقییمھ عند مستوى أعلى أي لكافة المحافظ مجتمعة ویستند إلى عوامل 

 :ة مثلملحوظ
 
طریقة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن ھذا النموذج ورفع تقاریر عنھا لموظفي اإلدارة  .1

 .العلیا بالمجموعة
ا طریقة إدارة ) والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن ھذا النموذج(المخاطر التي تؤثر في أداء نموذج األعمال  .2 وتحدیدً

 .رتلك المخاط
على سبیل المثال، سواء كانت المكافأة تستند إلى القیمة العادلة لھذه الموجودات المدارة أو (طریقة مكافأة مدراء األعمال  .3

 ).إلى التدفقات النقدیة التعاقدیة المحصلة
 

  .للمبیعات وقیمتھا وتوقیتھا یعتبر من الجوانب المھمة للتقییم الذي تجریھ المجموعة كما أن معدل التكرارالمتوقع
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ii. اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط 

سواء كان الغرض من نموذج األعمال ھو االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لتحصیل التدفقات 
تدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات النقدیة التعاقدیة وال

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

لقیمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد یتغیر على مدى عمر با" أصل المبلغ"ألغراض ھذا االختبار، یُعرف 
 ).الخصم/ كأن یتم سداد أصل المبلغ أو إطفاء القسط (األصل المالي 

 
تتمثل الفائدة التي تندرج ضمن أي ترتیب إقراض أساسي في مقابل القیمة الزمنیة لألموال ومخاطر االئتمان بخالف مخاطر 

الختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة، تقوم المجموعة بتطبیق أحكام، . یة األخرى وھامش الربحاإلقراض األساس
إذا تجاوزت . وتراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المقوم بھا األصل المالي وفترة تحقق معدل الفائدة عن ھذا األصل

التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقراض أساسي  الشروط التعاقدیة الحد األدنى من التعرض للمخاطر أو تقلب
 .فإن ھذه األدوات تعتبر أنھا غیر مستوفیة متطلبات اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط

 
تحل . التالیةف المجموعة الموجودات المالیة إلى الفئات األعمال والتدفقات النقدیة، تصن استنادًا إلى تقییم خصائص نموذج

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو (الواردة أدناه محل فئات األصل المالي  9فئات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 .39المتضمنة في معیار المحاسبة الدولي ) الخسارة والمتاحة للبیع والمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

 
 .لمطفأةأدوات الدین المدرجة بالتكلفة ا .1
أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى الربح أو  .2

 .الخسارة عند االستبعاد
أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر إلى  .3

 . بیان الربح أو الخسارة عند االستبعاد
 .الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .4

  
iii. أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 :المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ لكل من الشروط التالیةیقاس األصل 
 

 .أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف الى االحتفاظ باألصل من اجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة .1
فقط في دفع المبلغ األصلي  الشروط التعاقدیة لألصل المالي التي تنشأ عنھا تدفقات نقدیة في تواریخ محددة، والتي تتمثل .2

 .والفائدة المستحقة علیھ
 

قصیرة األجل وسندات الخزینة والسندات لدى بنك الكویت المركزي والمستحق من البنوك رصدة یتم تصنیف النقد واأل
درجة والمؤسسات المالیة األخرى والقروض والسلف للعمالء والمؤسسات المالیة وبعض الموجودات األخرى كأدوات دین الم

 .بالتكلفة المطفأة
  

العائد الفعلي المعدل مقابل خسائر  نھجیةالمطفأة باستخدام م یتم الحقا قیاس أدوات الدین المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة
 .انخفاض القیمة، إن وجدت

 
iv. أدوات الدین المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

فئة التصنیف الجدیدة ألدوات الدین المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر طبقا للمعیار تطبق المجموعة 
 :في حالة استیفاء الشروط التالیة 9الدولي للتقاریر المالیة 

 
 .وجودات المالیةأن یتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال بغرض تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الم .1
 .أن تستوفي الشروط التعاقدیة لألصل المالي اختبار تحقیق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط .2
 

یتم الحقا قیاس ھذه األدوات بالقیمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة ضمن الدخل 
تم عرض . المجمع وائد وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة ضمن بیان الدخلویتم تسجیل إیرادات الف. الشامل اآلخر

عملیة المحاسبة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في 
مسجلة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر من وعند االستبعاد، یعاد تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة ال. )ب( 3ایضاح 

وتقوم المجموعة بتصنیف بعض السندات المسعرة وغیر المسعرة ضمن ھذه . الدخل الشامل اآلخر إلى بیان الربح او الخسارة
 .المجمع الفئة ویتم ادراجھا ضمن االستثمارات في أوراق مالیة في بیان المركز المالي
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v. المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق الملكیة المالیة 

عند التحقق المبدئي، قد تختارالمجموعة تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كأدوات حقوق 
 32لمحاسبة الدولي ملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار ا

 .یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة. العرض وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة: األدوات المالیة
 

وتسجل توزیعات األرباح في بیان الدخل، عندما . ال یعاد ادراج األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكیة الى بیان الدخل
ستالمھا، اال في حالة استفادة المجموعة من ھذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األداة، وفي ھذه یثبت الحق في ا

إن أدوات حقوق الملكیة المدرجة . ویعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل المجمع الحالة، تدرج األرباح في الدخل الشامل اآلخر
تصنیف األرباح  إعادة، یمكن وعند االستبعاد. ختبار انخفاض القیمةبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع ال

 المجموعةوتقوم ا. او الخسائر المتراكمة من احتیاطي القیمة العادلة الى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة
الشامل اآلخر، مع ادراج االستثمارات في سھم المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل األبتصنیف بعض االستثمارات في 

 .أوراق مالیة في بیان المركز المالي
 

vi. الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
تقوم المجموعة بتصنیف الموجودات المالیة كمحتفظ بھا من خالل الربح أو الخسارة عند شرائھا أو إصدارھا بصورة رئیسیة 

من محفظة أدوات مالیة مدارة، في حالة  شطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءً تحقیق أرباح قصیرة األجل من خالل أنلغرض 
ویتم تسجیل وقیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة في بیان . توافر دلیل على وجود نمط حدیث لتحقق األرباح قصیرة األجل

وعة عند التحقق المبدئي إلى القیام على نحو غیر قابل لإللغاء بتصنیف األصل إضافة إلى ذلك، قد تلجأ المجم. المركز المالي
المالي الذي ال یستوفي متطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل مالي مدرج 

أو یحد بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبیة قد  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك من شأنھ أن یستبعد
 .تنشأ

 
یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة وإیرادات الفوائد وتوزیعات األرباح في بیان الدخل طبقا لشروط العقد أو عند ثبوت 

 .یتم تصنیف االستثمارات في بعض األموال المدارة ضمن ھذه الفئة. الحق في استالم المدفوعات
 

vii.  المطلوبات المالیة 
  .39تظل طریقة محاسبة المطلوبات المالیة للمجموعة ھي نفسھا كما ھو الحال في السابق بموجب معیار المحاسبة الدولي 

  
 انخفاض القیمة  ) ب

 نموذج جدید النخفاض القیمة یتطلب االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة 9یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، وبعض )بخالف أدوات حقوق الملكیة(الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ا المعلومات االستطالعیة لالعتراف . التزامات القروض وعقود الضمانات المالیة یراعي نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة أیضً
طبقت المجموعة نموذج انخفاض القیمة . وقت مبكر من دورة العمر اإلنتاجي لألصل المالي بمخصصات انخفاض القیمة في

الجدید فقط على أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستثناء القروض والسلف 
  .ق متطلبات انخفاض القیمة وفقا لقواعد بنك الكویت المركزيالى المؤسسات المالیة والتي تستمر المجموعة بشأنھا في تطبی

  
  :نھج مكون من ثالثة مراحل النخفاض القیمة على النحو التالي) 9(یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  
i.  االئتمانیة المتوقعة رتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تعترف المجموعة بالخسائر یال  ذيال تعرضة للبالنسب: 1المرحلة

ً، وھي تمثل جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة والمرتبطة باحتمالیة وقوع  12على مدار  شھرا
ً من تاریخ التقریر  .أحداث تعثر خالل فترة االثني عشر شھرا

 
ii.  تمان منذ التحقق المبدئي، تعترف المجموعة بالخسائر رتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئی ذيالتعرض بالنسبة لل: 2المرحلة

 .على مدى عمر األداة المالیة االئتمانیة المتوقعة
  

iii.  یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة بالنسبة لألدوات المالیة منخفضة القیمة : 3المرحلة
أنھا منخفضة القیمة االئتمانیة عندما ینشأ حدث واحد أو أكثر ویكون لھ أثر مادي في  یتم اعتبار الموجودات المالیة. االئتمانیة

وحیث أن ھذا األمر یستخدم نفس المعاییر كما ھو الحال بموجب معیار . التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك األصل المالي
 .المحددة كما ھي دون تغییر إلى حد كبیر، تظل طریقة المجموعة المتعلقة بالمخصصات 39المحاسبة الدولي 

  
ًا لمعیار المحاسبة الدولي  یستند إلى نموذج الخسارة المتكبدة ویتم  39وفي المقابل، كان تقییم مخصص انخفاض القیمة وفق

في تاریخ قیاسھ على الموجودات التي یوجد دلیل موضوعي على تكبد خسارة بشأنھا وذلك استنادًا إلى المعلومات المتاحة كما 
  .التقریر

 
في سبیل تحدید ما إذا تزایدت مخاطر التعثر بشكل كبیر منذ التحقق المبدئي، تستند المجموعة إلى المعلومات الكمیة والكیفیة 
والمؤشرات المساندة والتحلیالت على أساس التجارب السابقة للمجموعة وتقییم خبراء مخاطر االئتمان بما في ذلك المعلومات 

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

احتمالیة التعثر على (شھر  12تتمثل احتمالیة التعثر في احتمالیة تعثر المقترض في الوفاء بالتزاماتھ المالیة إما على مدى فترة 
تتمثل قیمة التعرض عند ). احتمالیة التعثر على مدى مدة االلتزام(أو على مدى المدة المتبقیة من االلتزام ) رشھ 12مدى 

تحدد المجموعة قیمة التعرض عند التعثر من التعرض الحالي لألدوات . التعثر في قیمة التعرض المتوقعة عند حدوث تعثر
تمثل قیمة التعرض عند التعثر . ة المسموح بھا بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاءالمالیة والتغیرات المحتملة على المبالغ القائم

یمثل معدل الخسارة عند التعثر الخسارة المتوقعة المشروطة بوقوع حد تعثر وقیمتھا . لألصل المالي إجمالي قیمتھ الدفتریة
  .الزمنیة للنقدالمتوقعة عند تحققھا والقیمة 

  
 االستطالعیةإدراج المعلومات 

تستند المجموعة إلى المعلومات االستطالعیة عند تقییمھا لتحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد ازدادت بشكل جوھري 
قامت المجموعة بإجراء تحلیل تاریخي، . منذ قیام المجموعة باالعتراف المبدئي وكذلك عند قیاسھا للخسائر االئتمانیة المتوقعة

دید المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر في مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل محفظة على كما قامت بتح
إن ھذه التغیرات . االقتصادیة األحتماالتیتم تطبیق التسویات االقتصادیة الكلیة ذات الصلة لتحدید المتغیرات الناشئة عن . حدة

ف االقتصادیة الكلیة المستقبلیة والتي لم یتم تحدیدھا من خالل عملیات احتساب الخسائر تعكس توقعات معقولة ومحتملة للظرو
إن العوامل االقتصادیة الكلیة التي یتم أخذھا في االعتبار تشتمل ولكنھا غیر مقتصرة على الناتج . االئتمانیة المتوقعة الرئیسیة

النفط، كما أنھا تتطلب إجراء تقییم لتحدید اتجاه الدورة االقتصادیة  المحلي اإلجمالي العالمي، ومؤشر أسعار المستھلك، وأسعار
إن إدراج المعلومات االستطالعیة یؤدي إلى زیادة درجة الحكم المطلوبة لبیان كیفیة تأثیر . الكلیة سواء الحالیة أو المتوقعة

یتم بشكل منتظم مراجعة المنھجیات . التغیرات في ھذه العوامل االقتصادیة الكلیة على الخسائر االئتمانیة المتوقعة
  .واالفتراضات التي تتضمن أي توقعات بالنسبة للظروف االقتصادیة المستقبلیة

  
 محاسبة التحوط  ) ج

ا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً ویتطلب ذلك من المجموعة ضمان تماشي . 9طبقت المجموعة نموذج جدید لمحاسبة التحوط وفق
  .ع أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر وتطبیق نھج مستقبلي أكثر كفاءة لتحدید فاعلیة التحوطعالقة محاسبة التحوط م

  
  عرض أرقام المقارنة  ) د

ا لما یسمح بھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً یقدم ھذا . عند التطبیق المبدئي ال تقوم المجموعة بإعادة إداراج أرقام المقارنة، 9وفق
مع صافي القیمة الدفتریة المعاد  2017دیسمبر  31بقة لصافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة كما في اإلیضاح االنتقالي مطا

، باإلضافة إلى ملخص األثر في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للتغیرات التي أدخلھا 2018ینایر  1قیاسھا كما في 
  .9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  
 األرباح المرحلة االفتتاحیةو ر في احتیاطي تقییم االستثماراتاألث  ) ه

    ألف دینار كویتي
  

  أرباح مرحلة
  احتیاطي  

  تقییم استثمار
  

 174,724    48,196 
ي  دولي  2017دیسمبر  31الرصید الختامي كما ف بة ال ار المحاس بموجب معی

39  
  األثر في االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة      

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

  بالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

  بالموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
  9بموجب معیار المحاسبة الدولي  2018ینایر  1الرصید االفتتاحي كما في   48,419     174,428 
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 األثر في تصنیف وقیاس الموجودات المالیة  ) و

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

القیم الدفتریة 
الجدیدة بموجب 
المعیار الدولي 
  9للتقاریر المالیة 
    ألف دینار كویتي

القیم الدفتریة 
األصلیة بموجب 
معیار المحاسبة 

  39الدولي 
    كویتيألف دینار 

التصنیف الجدید 
بموجب المعیار الدولي 

    9للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
بموجب معیار 

  فئة الموجودات المالیة    39المحاسبة الدولي 
                  

  نقد وأرصدة قصیرة األجل    قروض ومدینون    التكلفة المطفأة    509,202    509,157
  سندات الخزانة والبنك المركزي    ومدینونقروض     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    المطفأةالتكلفة     35,149    35,149

4,302,429    4,302,502              
  

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

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

    ألف دینار كویتي
ینایر  1

2018  
إعادة 
  القیاس

دیسمبر  31
2017    

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

  
  تابعة ةشرك  -  4

            % حصة الملكیة
یونیو  30

2017    
دیسمبر  31

2017    
یونیو  30

2018    
النشاط 
    الرئیسي

بلد 
ـــة  التأسیس   اسم الشركـ

93.55%    93.55%    93.55%    
خدمات 

  الكویت    الوساطة المالیة
  

  )مقفلة.(ك.م.ش –شركة التجاري للوساطة المالیة 
  

  قصیرة األجلنقد وأرصدة   -  5
  

  یونیو 30
2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  یونیو 30

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  نقد وبنود نقدیة 254,387    204,406    83,305 
  أرصدة لدى بنك الكویت المركزي  96,979     3,844     40,050 
  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام   324,002     300,952     340,694 
 464,049     509,202     675,368    

  مخصص االنخفاض في القیمة: اً قصان  )21(    -    -
 464,049     509,202     675,347    

    



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المعلومات المالیةایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2018یونیو  30

12  

   المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  - 6
  

  یونیو  30
2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  یونیو  30

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  إیداعات لدى البنوك 363,443    496,292    394,812 
  قروض وسلفیات للبنوك  78,007     73,754     43,397 
 438,209     570,046     441,450    
  مخصص اإلنخفاض في القیمة: ناقصا  )810(    )738(    )434(
 437,775     569,308     440,640    

      
   للعمالء قروض وسلفیات    - 7

شراء لغرض  2013لسنة  104قانون رقم  بموجب") الصندوق("صندوق دعم األسرة قامت وزارة المالیة بإنشاء  ،2013سنة خالل 
 .2008مارس  30الممنوحة قبل تاریخ و 2013 یونیو 12األرصدة القائمة للقروض الشخصیة واإلستھالكیة من البنوك كما في 

ستثمار بشأن إلى جمیع البنوك المحلیة وشركات اال 2013لسنة  BS,IS/2/305أصدر بنك الكویت المركزي تعمیم رقم  ووفقا لذلك
عنھا لبنك الكویت تقریر ألف دینار كویتي وتم تقدیم 38,818والتي بلغت  القروض تلكم البنك بتحدید اق .الصندوقإنشاء ھذا 

كما في تاریخ  .2013 یونیو 12القروض من  لم یتم اإلعتراف بإیرادات الفوائد على ھذه. التعمیم ذلك بناء علىالمركزي للموافقة 
 :2017 یونیو 30وألف دینار كویتي  32,686 :2017دیسمبر  31( دینار كویتي 32,705تم سداد قروض بمبلغ  التقریر،

       .)ألف دینار كویتي 32,686
  أوراق مالیة في استثمارات   - 8

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

ویشار إلى ھذه (كورة في بورصة الكویت للشركات الخمس التابعة البائعة لألسھم المذ" الشركة المقترضة"نقدیة بحساب الشركة األم 
، فقد قام البنك باستخدام ھذه األرصدة في سداد القرض المستحق لدیھ ")الشركات المستأنفة"الشركات الخمس التابعة فیما یلي بعبارة 

ً خالل العام . على الشركة المقترضة ة لمنازعة البنك في دعوى قضائی" الشركات المستأنفة"أقامت الشركة المقترضة مع  2009أیضا
  .على النحو المبین أدناه 2017دیسمبر  27ملكیتھ لألسھم المذكورة أعاله، وقد قضي في ھذا النزاع بحكم بات بجلسة 

  
ً لحین صدور حكم نھائي في النزاع على  221,425,095محكمة استئناف مستعجل بتقیید بیع عدد  قضت 2009فبرایر  في سھما

  .ملكیة ھذه األسھم
  

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

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

ً بإبطال خمس عقود بیع األسھم المؤرخة في 2017في فبرایر  المبرمة بین كل  2008نوفمبر  30، أصدرت محكمة االستئناف حكما
ً وإعادة الحال إلى ما 221,425,095من الشركات المستأنفة والبنك لبیع أسھم بنك بوبیان والبالغ إجمالیھا  كان علیھ قبل التعاقد  سھما

وأھمھا رد األسھم إلى ملكیة الشركات المستأنفة وریعھا وفوائدھا والمزایا التي تحصل علیھا البنك وإبطال كافة التصرفات التي 
  .أجراھا على حساب الشركة المقترضة لدیھ بعد تاریخ البیع

  
ي  طعن البنك على الحكم االستئناف ز، وف اً  التمییز محكمةأصدرت  2017بردیسم 27أمام محكمة التمیی ول حكم ذا  بقب ھ

التصرفات التي أجراھا البنك  كافة بصحة قضت كما للبنك،سالفة البیان برد ثمن األسھم  المستأنفة الشركات وألزمتالطعن 
ألزمت  كما ،2008نوفمبر  30 في المبرمةألسھم اعقود الخمسة لبیع ال إبرام تاریخ بعد لدیھ المقترضة الشركة حساب على
  .النزاع درجات عنأتعاب المحاماة ومصروفات  المستأنفة والشركات المقترضة الشركة من كلالتمییز  محكمة أیضا

  
ا یمارس  صورة تنفیذیة لصالحھ، حصل البنك على 2018ینایر  29في  تأنفة، بینم من محكمة التمییز ضد الشركات المس

تأنفة ً السیطرة على قیمة األسھم مقابل رد ملكیة األسھم للشركات المس ك . البنك حالیا راف بتل ي األعت ك ف سوف یستمر البن
  .حتى تنفیذ حكم محكمة التمییز" استثمارات في أوراق مالیة"األسھم ضمن 

     
  إیرادات الفوائد    - 9

رادات تتضمن  د إی غ الفوائ راج بمبل ویتي  12اف ار ك ف دین و  30(أل ویتي 10 :2017یونی ار ك ف دین ى ) أل ویات عل ناتجة عن تس
م التقدیرات المعدلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة بمعدالت الفائدة األصلیة المتعاقد علیھا من محفظة القروض المنتظمة التي ت

م ، 2008و 2007 يعامتعدیل شروطھا خالل  ت المركزي رق ك الكوی یم بن ي تعم اریخ  BS RSA/2007 2/202وكما ف  13بت
  .2008أبریل  23بتاریخ  2/105و 2007فبرایر 
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  ومخصصات أخرى القیمة إنخفاض    - 10
: 2017 یونیو 30(ألف دینار كویتي  47,897: 2018 یونیو 30 بلغ اإلنخفاض في القیمة والمخصصات األخرى للفترة المنتھیة في

، والذي یتمثل في مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرى مقابل قروض وسلفیات وبعض )ألف دینار كویتي 51,124
ً مقابل تحصیالت بلغت  وقد تم تعویضھ. الموجودات األخرى ألف دینار  5,314: 2017 یونیو 30(ألف دینار كویتي  7,413جزئیا

  ).كویتي
  

بملبغ  2018یونیو  30إنخفاض القیمة ومخصصات أخري، خسائر إئتمانیة متوقعة على الموجودات المالیة للفترة المنتھیة في یتضمن 
      .ألف دینار كویتي 33

  ربحیة السھم  - 11
دد األسھم القائمة الفترة  ربح والمخففة بتقسیم صافي ةالسھم األساسی ربحیة تحتسب الخاص بمساھمي البنك على المتوسط المرجح لع
  .الفترةخالل 

      الثالثة أشھر المنتھیة في    الستة أشھر المنتھیة في
  یونیو  30

2017    
  یونیو  30  

2018  
  یونیو  30  

2017    
  یونیو  30  

2018    
    

  
 1,992  
    

 6,041  
    

 1,197  
    

)4,028(  
ربح الفترة الخاص ) خسارة(صافي   

  )ألـف دینـار كویتي(  بمساھمي البنك 
                  
  
 1,810,960  
    

 1,810,960  
    

 1,810,960  
    

 1,810,960  
 المتوسط المرجح لألسھم المصرح  

  )العدد باأللف(والمكتتب بھا   
  
)9,907(  
    

)12,173(  
    

)9,907(  
    

)12,173(  
 المتوسط المرجح ألسھم البنك : ناقصا  

  )العدد باأللف(المشتراة المحتفظ بھا   
 1,801,053     1,798,787     1,801,053     1,798,787      

  
1.1    

  
3.4    

  
0.7    )2.2(  

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة   
  )فلس(الخاصھ بمساھمي البنك   

  
  

  معامالت مع أطراف ذات صلة  - 12
كانوا خالل ) ومدراء في المجموعة وعائالتھم وشركات یملكون حصصا رئیسیة بھاأعضاء مجلس اإلدارة (إن أطرافا معینة ذات صلة 

إن األرصدة . إن مثل تلك المعامالت تمت الموافقة علیھا من قبل إدارة المجموعة. الفترة عمالء للمجموعة ضمن دورة العمل الطبیعیة
  :في تاریخ بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع ھي كالتالي

  

    2018یونیو  30      2017یونیو  30

 
  المبلغ
  ألــف

    دینار كویتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  المبلغ
  ألــف

    دینار كویتي

  
  

عدد األفراد 
ذوى 
    الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  أعضاء مجلس االدارة                     
  قروض    2    -    456   2    -    71

  بطاقات ائتمان    3    1    4   -    -    -
  ودائع    9    -    859   10    -    250

                       
  الجھاز التنفیذي                     

  قروض    10    -    196   9    -    132
  بطاقات ائتمان    6    1    16   10    1    14

  ودائع    11    -    329   12    -    519
  

ى  5في خالل إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العلیا واألعضاء التابعین تستحق   سنوات 10سنوات إل
   .)%5إلى  %0 :2017یونیو  30( %5.75إلى % 0تتراوح بین وتحمل فائدة بنسبة 

 
  :یليھي كما  المجمع،إن تفصیل مزایا اإلدارة العلیا المتضمنة في بیان الدخل المرحلي المكثف 

  أشھر المنتھیة في الستة
  یونیو  30

  

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

        
  رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل  )632(    )644(
  مزایا بعد التوظیف  )2(    )4(
  مزایا نھایة الخدمة  )24(    )31(
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  القیم العادلة لألدوات المالیة  – 13

ي تي سیتم إستالمھا من بیع أصل أو تتتمثل القیمة العادلة في القیمة ال ا ف دفع لتحویل إلتزام في معاملة إعتیادیة بین أطراف السوق كم
إن الموجودات والمطلوبات المالیة ذات . إن القیم العادلة لجمیع األدوات المالیة ال تختلف بشكل مادي عن قیمتھا الدفتریة .تاریخ التقییم

ة أشھر(السیولة او ذات اإلستحقاق قصیر األجل  ل من ثالث د الطلب ) أق ى الودائع عن ق عل ة وتطب ا العادل ة قیمھ ا الدفتری ارب قیمھ تق
   .ر ذات االستحقاق غیر المحدد أو األدوات المالیة ذات األسعار المتغیرةفیوتوحسابات ال

  
  .لجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة واإلفصاح عنھا من خالل أسلوب التقییمتستخدم المجموعة ا

  
  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة) غیر المعدلة(األسعار المعلنة  :1المستوى 
ا بصورة  :2المستوى  ة المسجلة أم ة العادل ى القیم أثیر الجوھري عل دخالتھا ذات الت ع م ي یمكن مالحظة جمی ات األخرى والت التقنی

  و مباشرة،مباشرة أو غیر 
ات السوق  :3المستوى  ى معلوم تند عل ي ال تس ة المسجلة والت ة العادل التقنیات التي تستخدم مدخالت ذات التأثیر الجوھري على القیم
  .ةالمعروض

  
  .ات التقییم المستخدمة لھدف قیاس القیمة العادلة لم تتغیر مقارنة بفترة التقریر السابقةنیإن طریقة وتق

  
    :العادلة الھرمي للقیمة جدولالإن الجدول التالي یبین تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بالمستوى في 

        2018یونیو  30
        ألف دینار كویتي

  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  

  من خالل بیان الدخل  
  األخرىاألوراق المالیة       -     87   -     87

  : مشتقات األدوات المالیة                  
  عقود العمالت األجنبیة األجلة         -     9,263   -     9,263
  معامالت تبادل الفوائد         -     1,969   -     1,969

11,232     -   11,232     -        
القیمة العادلة بالمدرجة الموجودات المالیة                  

  من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر
  أسھم ملكیة       194,301    26,210   -     220,511
  أسھم دین       253,876    14,632   -     268,508
489,019     -   40,842    448,177            

        )مدقق( 2017دیسمبر  31
        ألف دینار كویتي

  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من                 

  خالل بیان الدخل   
  :مشتقات األدوات المالیة                 
  عقود العمالت األجنبیة األجلة        -     )1,570(   -     )1,570(

  معامالت تبادل الفوائد        -     661   -     661
)909(     -  )909(     -       
  متاحة للبیعالموجودات المالیة ال                 
  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        

 
        2017یونیو  30

        ألف دینار كویتي
  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع

العادلة من الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة                  
  خالل بیان الدخل

  : مشتقات األدوات المالیة                  
  عقود العمالت األجنبیة األجلة         -     )1,817(   -     )1,817(
  معامالت تبادل الفوائد         -     )38(   -     )38(
)1,855(     -   )1,855(     -        
  الموجودات المالیة المتاحة للبیع                 
  أسھم ملكیة       158,566     32,722    -     191,288 
  أسھم دین       206,834     28,378    -     235,212 
  أخرى       -     10,094    -     10,094 
 436,594     -    71,194     365,400        

  
  .الھرمي للجدول الثالثلم یكن ھناك تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 
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  تحلیل القطاعات  -14
  :بینوخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم  بنكیةة المجموعة أنشطتمارس 
دمات    -أ  ةخ ة األشركات ولل بنكی ة ودولی ة لشركات محلی ة تجزئ دمات بنكی داع وخ راض واإلی ن اإلق دى كامل م ع م راد م ف

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

  .الوساطة المالیة
    ألف دینار كویتي

    خدمات بنكیة شركات وأفراد    خزینة وإستثمار بنكي    المجموع
  أشھر المنتھیة فية الست

  یونیو  30 
  أشھر المنتھیة في ةالست  

  یونیو  30 
  أشھر المنتھیة في ةستال  

  یونیو  30 
  

  
    المیزانیة العمومیةالبنود خارج  - 15

  :األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة   -أ  
ات  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبیعیة ،  ة لھذه االلتزام الغ التعاقدی ل المب ان للعمالء ، وتمث في التزامات بتوفیر ائتم

ة لھ ا من الضمانات ال قیم الغ سیتم تقدیمھا بالكامل ، وان أی راض أن المب ى افت الي  .االمخاطر االئتمانیة المترتبة عل إن اجم
أنھ في كثیر من الحاالت تنتھي ھذه العقود  حیث المستقبلیة، عكس بالضرورة المتطلبات النقدیةتالمبالغ التعاقدیة لاللتزامات ال 

    .بدون تمویل
  :اإلئتماناألدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة وتمثل مخاطر  )1(

  
  یونیو  30

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  یونیو  30

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  قبوالت مصرفیة  36,645    27,963    28,177 
  إعتمادات مستندیة  177,781     184,981    147,181 
  خطابات ضمان  1,282,480     1,331,003    1,352,642 
 1,528,000    1,543,947     1,496,906    

  
   :اإلئتماناألدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة أو االسمیة والمعرضة لمخاطر )  2(

    كویتيألف دینار 
  

  القیمة االسمیة
القیمة العادلة    

  السالبة
القیمة العادلة    

  الموجبة
  

  2018یونیو  30
  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  9,962    699    525,730
  معامالت تبادل الفوائد  2,049    80    144,596
670,326    779    12,011    

  
    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

 القیمة العادلة   
  السالبة

القیمة العادلة    
  الموجبة

  
  )مدقق( 2017دیسمبر  31

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

    ألف دینار كویتي
  

  القیمة االسمیة
القیمة العادلة    

  السالبة
القیمة العادلة    

  الموجبة
  

  2017یونیو  30
  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  1,797     3,614    665,758
  معامالت تبادل الفوائد  396     434    132,612
798,370    4,048     2,193    

  
  

2017    2018    2017    2018    2017      2018    
  صافي إیرادات الفوائد  40,652     40,919     6,200     4,660     46,852     45,579 
  إیرادات غیر الفوائد  21,862     21,121     8,994     7,647     30,856     28,768 
  إیرادات التشغیل  62,513     62,039     15,195     12,308     77,708     74,347 

)51,124(    )47,897(    )45,242(     41    )5,882(    )47,938(  
القیمة ومخصصات  إنخفاض

  أخرى
  الفترة) خسارة(صافي ربح   2,463     44,943     3,581     )42,920(    6,044     2,023 

                        
  الموجوداتمجموع   2,304,024     2,354,523     1,958,284     1,809,470     4,262,308     4,163,993 

 4,163,993     4,262,308     2,612,030     2,673,493     1,551,963     1,588,815  
المطلوبات وحقوق مجموع 

  الملكیة
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الغ  المالیة،ومحدد بالقیمة االحاللیة لألدوات  جوھري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غیر  والذي یمثل فقط جزءا من المب

  .التعاقدیة أو االسمیة المستخدمة إلظھار الكمیات القائمة
  

   :قانونیةمطالبات  -ب 
ألف دینار كویتي  1,070 بمبلغ مخصص لھاإحتساب وقد تم  المجموعة،عض المطالبات القانونیة ضد ب، یوجد التقریرفي تاریخ 

   ).ألف دینار كویتي 360 :2017یونیو  30 كویتي،دینار ألف  1,071 :2017دیسمبر  31(


