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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل
  )مدققغیر ( 2018 سبتمبر 30المنتھیة في الفترة 

  
  ة أشھر المنتھیة فيتسعال

  سبتمبر 30
  الثالثة أشھر المنتھیة في  

  سبتمبر  30 
      

2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  2018    
  ألــف

  دینار كویتي

    
 

  ایضاح

  

  ایرادات الفوائد      36,476     33,876     105,501     98,316 
  مصاریف الفوائد      )13,212(    )10,296(    )35,385(    )29,157(
    صافي ایرادات الفوائد      23,264     23,580     70,116     69,159 

                    
  أتعاب وعموالت      9,713     10,133     29,686     29,730 
  صافي ربح التعامل بالعمالت االجنبیة      2,028     1,100     5,491     2,443 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالیة      17     92     37     2,941 
  إیرادات توزیعات أرباح       100     422     4,239     4,050 
  إیرادات تشغیل أخرى      1,326     1,203     4,587     2,554 
  ایرادات التشغیل      36,448     36,530     114,156     110,877 

                    
  مصاریف الموظفون      )4,358(    )9,680(    )17,305(    )20,854(
  مصاریف عمومیة واداریة      )4,600(    )5,032(    )15,211(    )15,018(
  استھالك وإطفاء      )107(    )28(    )153(    )52(
  مصاریف التشغیل      )9,065(    )14,740(    )32,669(    )35,924(
                    
  المخصصاتربح التشغیل قبل       27,383     21,790     81,487     74,953 
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض    8    )17,755(    )8,828(    )65,652(    )59,952(
  الربح قبل الضرائب      9,628     12,962     15,835     15,001 

                    
  ضرائب       )425(    )507(    )588(    )523(
  صافي ربح الفترة      9,203     12,455     15,247     14,478 

                    
  :الخاص بـ                   
  مساھمي البنك       9,191     12,447     15,232     14,439 
  الحصص غیر المسیطرة      12     8     15     39 
 14,478     15,247     12,455   9,203        

                    

8.0    8.5    6.9    5.1    9 
  ربحیة السھم األساسیــة والمخفضـة

  )فلس(الخاصة بمساھمي البنك   
  

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1المرفقة من إن اإلیضاحات 
    



4  

  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل الشامل

  )غیر مدقق( 2018 سبتمبر 30المنتھیة في الفترة 
  

  ة أشھر المنتھیة فيسعتال
  سبتمبر 30

  الثالثة أشھر المنتھیة في  
  سبتمبر  30

    

2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  2017    
  ألــف

  دینار كویتي

  2018    
  ألــف

  دینار كویتي

    

                  
  صافي ربح الفترة     9,203     12,455     15,247     14,478 

                  
  :الدخل الشامل األخر                 
ً الى بیان الدخلد ممكن أن یعاال بنود                    المجمع تصنیفھا الحقا
                  
          

  
  أدوات حقوق الملكیة المالیة المصنفة كاستثمارات مالیة      

  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   
  صافي التغیر في القیمة العادلة    23,016     -     45,770     - 

                  
ً الى بیان الدخل المجمعممكن أن یعاد تصنیفھا  بنود                   الحقا
                  
  متاحة للبیع  –استثمارات في أوراق مالیة                 
  صافي التغیر في القیمة     -     18,935     -     30,821 

  
)785(  
    

 -  
    

 3  
    

 -  
 إنخفاض قیمة /اتجة عن بیع نال )الخسائر( األرباح صافي  

  استثمارات في أوراق مالیة
  المالیة المصنفة بالقیمة العادلة منأدوات الدین                 

  خالل الدخل الشامل األخر   
  العادلةصافي التغیر في القیمة     399     -     )1,813(    - 

  
 -  

    
)58(  
    

 -  
    

 16  
  عن استبعاد محول الناتج) الخسارة(صافي الربح   

  الى بیان الدخل  
 30,036     43,899     18,938     23,431      
  إجمالي الدخل الشامل للفترة    32,634     31,393     59,146     44,514 

                  
  :الخاص بـ                 
  مساھمي البنك     32,618     31,385     59,131     44,483 
  الحصص غیر المسیطرة    16     8     15     31 
 44,514     59,146     31,393     32,634      

                  
                  

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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 البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

  )غیر مدقق( 2018 سبتمبر 30المنتھیة في الفترة 
  

        الخاص بمساھمي البنك       

          تإحتیاطیـــا               

 
  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
    دینار كویتي

  احتیاطي 
  استثمارتقییم 

  ألــف
    دینار كویتي

احتیاطي 
إعادة تقییم 

  عقارات
  ألــف

  دینار كویتي

  
 احتیاطي

أسھم الخزینة 
  المشتراة
  ألــف

    دینار كویتي

 احتیاطي
  عام
  ألــف

    دینار كویتي

احتیاطي 
  قانوني
  ألــف

    دینار كویتي

  
  عالوة اصدار

  ألــف
    دینار كویتي

  أسھم الخزینة
  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 

 44,514     31     44,483     -     14,439     30,044     30,044     -  
  

 -     -     -     -     -     -     -  
  إجمالي الدخل الشامل

  للفترة  

  الخزانةشراء أسھم   -     -     )838(    -     -     -     -     -     -     -     -     -     )838(    -     )838(

  الخزانةسھم أبیع   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

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

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

  2017سبتمبر  30الرصید في   164,633     -     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     25,282     58,733     284,710     179,629     -     624,394     799     625,193 

  2018ینایر  1الرصید 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     -     -     -     -     -     -     -     -  

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

  )3أیضاح ( 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  
رصید معاد ادراجھ كما في ینایر 

2018  

  للفترةل إجمالي الدخل الشام  -     -     -     -     -     -     -     -     43,899     43,899     15,232     -     59,131     15     59,146 

  توزیعات أسھم منحة مقترحة  16,463     )16,463(    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
  توزیعات أرباح مدفوعة  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     )29,435(    )29,435(    )13(    )29,448(

  2018سبتمبر  30الرصید في   181,096     -     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,624     92,318     317,637     189,660     -     683,815     830     684,645 

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

  . 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 31 وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین المنعقدة بتاریخ
  

نتجت عن ترجمة عملة ) 2017 سبتمبر 30ألف دینار كویتي في  5,428ألف دینار كویتي وبمبلغ  5,420خسارة بمبلغ : 2017دیسمبر  31(ألف دینار كویتي  5,445یتضمن إحتیاطي تقییم استثمار خسارة بمبلغ 
  .أجنبیة من استثمار البنك في شركة زمیلة أجنبیة

  
  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 

  )غیر مدقق( 2018 سبتمبر 30المنتھیة في الفترة 
  

  أشھر المنتھیة في ةسعتال
  سبتمبر 30

   

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  

  إیضاح

  

  :األنشطة التشغیلیة           
  قبل الضرائبربح ال      15,835     15,001 

  :تعدیـالت           
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض     8    65,652     59,952 
  في أوراق مالیة اتستثماراإل أرباح         )4,276(    )6,991(
  أرباح فروقات تحویل عملة أجنبیة الستثمارات في أوراق مالیة) خسائر(         4,761     )1,394(
  استھالك وإطفاء         153     52 
  الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة       82,125   66,620 

            
  :التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة           
  سندات الخزانة والبنك المركزي         143,345     )137,659(
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى         222,985     )135,265(
  للعمالءقروض وسلفیات          )30,251(    52,805 
  موجودات أخرى         16,416     738 
  المستحق إلى البنوك         36,767     )69,046(
  المستحق إلى المؤسسات المالیة األخرى         )108,832(    215,644 
  ودائع العمالء         )132,318(    )3,116(
  مطلوبات أخرى         )15,323(    10,635 
  األنشطة التشغیلیة الناتج من النقد صافي      214,914     1,356 

            
  :األنشطة االستثماریة           
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالیة         94,675     42,588 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالیة         )129,120(    )70,674(
  إیرادات توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة         4,239     4,050 
  إقتناء عقارات ومعدات         )185(    )84(
  األنشطة االستثماریة المستخدم فيصافي النقد       )30,391(    )24,120(
            
  :األنشطة التمویلیة           
  أموال مقترضة أخرى         19,887     7,170 
  الخزانةشراء أسھم          -     )838(
  توزیعات أرباح مدفوعة         )29,435(    )22,330(

  مدفوعة للحصص غیر المسیطرة أرباح توزیعات         )13(    - 
  األنشطة التمویلیةالمستخدم في  النقد صافي      )9,561(    )15,998(
            
  في النقد واألرصدة قصیرة األجل) النقص( الزیادة صافي      174,962     )38,762(
  ینایر 1نقد وأرصدة قصیرة األجل في       509,202     556,929 
  سبتمبر  30نقد وأرصدة قصیرة األجل في   5    684,164     518,167 

  
  

.تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 



  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

     )ةغیر مدقق( 2018سبتمبر  30

7  

  
  معلومات حول المجموعة   -   1

لدى بنك الكویت ومسجلة كمصرف  الكویت،شركة مساھمة عامة تأسست في دولة ) البنك( .ع.ك.م.ش –ن البنك التجارى الكویتى إ
  .دولة الكویت الصفاة، 13029 ،2861 :ب.ص :ھون عنوان المكتب المسجل للبنك أ. بورصة الكویتالمركزي ومدرج في 

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

  
  .2018 أكتوبر 9مجلس اإلدارة بتاریخ  على قرار للمجموعة بناءَ المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة صدار موافقة على إتم ال

  
  .12تم عرض األنشطة األساسیة للمجموعة في إیضاح 

  
  السیاسات المحاسبیة الھامة   -   2

ـم  دولي رق بة ال ار المحاس ا لمعی ة وفق ة المجمع ة المكثف ة المرحلی ات المالی دت المعلوم د أع ات" 34لق ة المعلوم ة المرحلی إن  ."المالی
ات السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد البیا ن

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

بتطبیق یسري  2014األدوات المالیة والذي صدر في یولیو  –) 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"مخصص المحدد المنتظمة وال" للقروض والسلفیات"حول الحد األدني للمخصص العام " بنك الكویت المركزي"
 .الغیر منتظمة

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

لكویت لمؤسسات الخدمات المالیة التى تخضع وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما تم تطبیقھا وفقا لتعلیمات حكومة دولة ا 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  .ضروریة لعرض عادل تعتبروالتي ) المتعلقة في االستحقاقات العادیة المتكررة(أنھ قد تم ادراج جمیع التعدیالت  اإلدارة،برأي 
دیسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھـا للسنة المنتھیة في  2018 سبتمبر 30نتائج العملیات للفترة المنتھیة في 

المتضمنة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المجمعة وللحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة . 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 
  
  تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة  ) أ

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

  
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 . اقدیةالغرض من األعمال ولتولید التدفقات النقدیة التع

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

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

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

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

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

 ).إلى التدفقات النقدیة التعاقدیة المحصلة
 

  .تجریھ المجموعة كما أن معدل التكرارالمتوقع للمبیعات وقیمتھا وتوقیتھا یعتبر من الجوانب المھمة للتقییم الذي
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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 
ا إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات، تقوم المجموعة بتحدید م

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

عمر  بالقیمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد یتغیر على مدى" 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 

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

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

تحل . استناًدا إلى تقییم خصائص نموذج األعمال والتدفقات النقدیة، تصنف المجموعة الموجودات المالیة إلى الفئات التالیة
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو (محل فئات األصل المالي  الواردة أدناه 9فئات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 .39المتضمنة في معیار المحاسبة الدولي ) الخسارة والمتاحة للبیع والمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
 
 .أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة .1
اآلخر مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى الربح أو أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  .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
 .من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة .4

  
iii. أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 :یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ لكل من الشروط التالیة
 

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

 .والفائدة المستحقة علیھ
 

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

 .بالتكلفة المطفأة
  

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

 
iv.  الدین المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات 

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

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

جة عن التغیرات في القیمة العادلة ضمن الدخل یتم الحقا قیاس ھذه األدوات بالقیمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر النات
تم عرض . المجمع ویتم تسجیل إیرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة ضمن بیان الدخل. الشامل اآلخر

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

وتقوم المجموعة بتصنیف بعض السندات المسعرة وغیر المسعرة ضمن ھذه . الدخل الشامل اآلخر إلى بیان الربح او الخسارة
 .المجمع ارات في أوراق مالیة في بیان المركز الماليالفئة ویتم ادراجھا ضمن االستثم

 
v. أدوات حقوق الملكیة المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

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

 .یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة. العرض وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة: األدوات المالیة
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وتسجل توزیعات األرباح في بیان الدخل، عندما . الملكیة الى بیان الدخلال یعاد ادراج األرباح والخسائر من أدوات حقوق 

یثبت الحق في استالمھا، اال في حالة استفادة المجموعة من ھذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األداة، وفي ھذه 
ن أدوات حقوق الملكیة المدرجة إ. ویعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل المجمع الحالة، تدرج األرباح في الدخل الشامل اآلخر

تصنیف األرباح  إعادة، یمكن وعند االستبعاد. بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع الختبار انخفاض القیمة
 وعةالمجموتقوم . او الخسائر المتراكمة من احتیاطي القیمة العادلة الى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة

سھم المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع ادراج االستثمارات في األبتصنیف بعض االستثمارات في 
 .أوراق مالیة في بیان المركز المالي

 
vi. الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

محتفظ بھا من خالل الربح أو الخسارة عند شرائھا أو إصدارھا بصورة رئیسیة تقوم المجموعة بتصنیف الموجودات المالیة ك
ً لغرض تحقیق أرباح قصیرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزء من محفظة أدوات مالیة مدارة، في حالة  ا

لموجودات بالقیمة العادلة في بیان ویتم تسجیل وقیاس ھذه ا. توافر دلیل على وجود نمط حدیث لتحقق األرباح قصیرة األجل
إضافة إلى ذلك، قد تلجأ المجموعة عند التحقق المبدئي إلى القیام على نحو غیر قابل لإللغاء بتصنیف األصل . المركز المالي

مدرج  المالي الذي ال یستوفي متطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصل مالي
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك من شأنھ أن یستبعد أو یحد بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبیة قد 

 .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. لمدفوعاتالحق في استالم ا

 
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 
انیة المتوقعة أیًضا المعلومات االستطالعیة لالعتراف یراعي نموذج الخسائر االئتم. التزامات القروض وعقود الضمانات المالیة

طبقت المجموعة نموذج انخفاض القیمة . بمخصصات انخفاض القیمة في وقت مبكر من دورة العمر اإلنتاجي لألصل المالي
ثناء القروض والسلف الجدید فقط على أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باست

  .الى المؤسسات المالیة والتي تستمر المجموعة بشأنھا في تطبیق متطلبات انخفاض القیمة وفقا لقواعد بنك الكویت المركزي
  

  :نھج مكون من ثالثة مراحل النخفاض القیمة على النحو التالي) 9(یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  
i.  رتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة یال  ذيال تعرضبالنسبة لل: 1المرحلة

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

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

 .االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة
  

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

و الحال بموجب معیار وحیث أن ھذا األمر یستخدم نفس المعاییر كما ھ. التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك األصل المالي
 .، تظل طریقة المجموعة المتعلقة بالمخصصات المحددة كما ھي دون تغییر إلى حد كبیر39المحاسبة الدولي 

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

جد دلیل موضوعي على تكبد خسارة بشأنھا وذلك استناًدا إلى المعلومات المتاحة كما في تاریخ قیاسھ على الموجودات التي یو
  .التقریر

 
في سبیل تحدید ما إذا تزایدت مخاطر التعثر بشكل كبیر منذ التحقق المبدئي، تستند المجموعة إلى المعلومات الكمیة والكیفیة 

رب السابقة للمجموعة وتقییم خبراء مخاطر االئتمان بما في ذلك المعلومات والمؤشرات المساندة والتحلیالت على أساس التجا
  .االستطالعیة
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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  12فاء بالتزاماتھ المالیة إما على مدى فترة تتمثل احتمالیة التعثر في احتمالیة تعثر المقترض في الو
تتمثل قیمة التعرض عند ). احتمالیة التعثر على مدى مدة االلتزام(أو على مدى المدة المتبقیة من االلتزام ) شھر 12مدى 

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

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

  
 إدراج المعلومات االستطالعیة

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

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

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

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

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

  
 محاسبة التحوط  ) ج

ا للمعیار الدولي للتقاری ً ویتطلب ذلك من المجموعة ضمان تماشي . 9ر المالیة طبقت المجموعة نموذج جدید لمحاسبة التحوط وفق
  .عالقة محاسبة التحوط مع أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر وتطبیق نھج مستقبلي أكثر كفاءة لتحدید فاعلیة التحوط

  
  عرض أرقام المقارنة  ) د

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

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

  
 األرباح المرحلة االفتتاحیةو األثر في احتیاطي تقییم االستثمارات  ) 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  
  والمتعلقة 9الخسائر االئتمانیة المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  بالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

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

  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

وفئة القیاس الجدیدة بموجب المعیار الدولي للتقاریر  39بموجب معیار المحاسبة الدولي  یوضح الجدول أدناه فئة القیاس األصلیة
  .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 
    ألف دینار كویتي

التصنیف الجدید 
بموجب المعیار الدولي 

    9للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
بموجب معیار 

  فئة الموجودات المالیة    39المحاسبة الدولي 
                  

  قصیرة األجلنقد وأرصدة     قروض ومدینون    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
  للعمالءقروض وسلفیات     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  ) ز
ً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 للتقاریر  ا
  .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
 سبتمبر 30

2017    
دیسمبر  31

2017    
 سبتمبر 30

2018    
  

    النشاط الرئیسي
بلد 

  اسم الشركــــة  التأسیس

93.55%    93.55%    93.55%    
خدمات الوساطة 

    المالیة
  

  الكویت
  

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

  قصیرة األجلنقد وأرصدة   -   5
  

  سبتمبر 30
2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

    
   سبتمبر 30

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  نقد وبنود نقدیة 277,250    204,406    139,836 
  أرصدة لدى بنك الكویت المركزي  4,832     3,844     10,383 
  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام   402,105     300,952     367,948 
 518,167     509,202     684,187    

 -     -    )23(   ً   مخصص االنخفاض في القیمة: ناقصا
 518,167     509,202     684,164    
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   المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -   6

  
   سبتمبر 30

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

    
   سبتمبر 30

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  إیداعات لدى البنوك 272,023    496,292    550,653 
  قروض وسلفیات للبنوك  75,658     73,754     57,263 
 607,916     570,046     347,681    
  مخصص اإلنخفاض في القیمة: ناقصا  )791(    )738(    )573(
 607,343     569,308     346,890      

  
 أوراق مالیة في استثمارات   -   7

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

ویشار إلى ھذه (ابعة البائعة لألسھم المذكورة في بورصة الكویت للشركات الخمس الت" 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 دعوى قضائیة لمنازعة البنك في " ات المستأنفةالشرك"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 ،2010خالل 
  .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 كان علیھ قبل التعاقد  221,425,095م بنك بوبیان والبالغ إجمالیھا من الشركات المستأنفة والبنك لبیع أسھ سھما

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

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

 حساب علىالتصرفات التي أجراھا البنك  كافة بصحة قضت كما للبنك،سالفة البیان برد ثمن األسھم  المستأنفة الشركات وألزمت
التمییز  محكمة أیضاألزمت  كما ،2008نوفمبر  30 في المبرمةألسھم اعقود الخمسة لبیع ال إبرام تاریخ بعد لدیھ المقترضة الشركة

  .النزاع درجات عنأتعاب المحاماة ومصروفات  المستأنفة والشركات المقترضة الشركة من كل
  

ً  ، حصل البنك على صورة تنفیذیة لصالحھ من محكمة التمییز ضد الشركات2018ینایر  29في  المستأنفة، بینما یمارس البنك حالیا
استثمارات "سوف یستمر البنك في األعتراف بتلك األسھم ضمن . السیطرة على قیمة األسھم مقابل رد ملكیة األسھم للشركات المستأنفة

  .حتى تنفیذ حكم محكمة التمییز" في أوراق مالیة
 

  ومخصصات أخرى القیمة إنخفاض    -  8
 سبتمبر 30(ألف دینار كویتي  65,652: 2018 سبتمبر 30 القیمة والمخصصات األخرى للفترة المنتھیة فيبلغ اإلنخفاض في 

، والذي یتمثل في مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرى مقابل قروض وسلفیات وبعض )ألف دینار كویتي 59,952: 2017
ً مقابل تحصیالت بلغت . األخرىالمالیة الموجودات  : 2017 سبتمبر 30(ألف دینار كویتي  12,770وقد تم تعویضھا جزئیا

  ).ألف دینار كویتي 11,555
  

ي  ة ف ة للفترة المنتھی ى الموجودات المالی بتمبر  30یتضمن إنخفاض القیمة ومخصصات أخري، خسائر إئتمانیة متوقعة عل  2018س
  .ألف دینار كویتي 13بملبغ 
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  ربحیة السھم  -  9

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

  
  أشھر المنتھیة في تسعةال

  سبتمبر  30
  الثالثة أشھر المنتھیة في  

  سبتمبر  30
    

2017      2018    2017      2018        
  
 14,439     15,232    

  
 12,447     9,191  

 صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك   
  )ألـف دینـار كویتي( 

 1,810,960     1,810,960    
  
 1,810,960     1,810,960  

   المتوسط المرجح لألسھم المصرح   
  )العدد باأللف(والمكتتب بھا   

  
)10,283(    )12,173(    

  
)11,025(    )12,173(  

لخزانة المتوسط المرجح ألسھم ا :قصانا  
  )العدد باأللف(المحتفظ بھا 

 1,800,677     1,798,787     1,799,935     1,798,787      
  
8.0    8.5    

  
6.9    5.1  

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة   
  )فلس(الخاصھ بمساھمي البنك   

  
  
  معامالت مع أطراف ذات صلة  -  01

كانوا خالل ) وعائالتھم وشركات یملكون حصصا رئیسیة بھا المجموعة فيومدراء أعضاء مجلس اإلدارة (إن أطرافا معینة ذات صلة 
إن األرصدة  .تمت الموافقة علیھا من قبل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت  .ضمن دورة العمل الطبیعیة للمجموعةالفترة عمالء 

    :كالتالي ھي في تاریخ بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
    2018 سبتمبر 30      2017 سبتمبر 30

 
  المبلغ
  ألــف
دینار 
    كویتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  المبلغ
  ألــف
دینار 
    كویتي

  
  

عدد األفراد 
ذوى 
    الصلة

أعضاء عدد 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

 أعضاء مجلس                     
  االدارة

  قروض    2    -     455   2    -     67
  بطاقات ائتمان    2    -     4   4    -     2

                         ودائع    10    -     786   10    -     320
  الجھاز التنفیذي                     

  قروض    10    -     321   10    -     181
  بطاقات ائتمان    8    1    18   7    2    14

  ودائع    15    -     312   13    -     486
  

ى  5في خالل إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العلیا واألعضاء التابعین تستحق   سنوات 10سنوات إل
   .)%5إلى  %0 :2017 سبتمبر 30( %6إلى % 0تتراوح بین وتحمل فائدة بنسبة 

 
    :یليھي كما  المجمع،صیل مزایا اإلدارة العلیا المتضمنة في بیان الدخل المرحلي المكثف اإن تف

  أشھر المنتھیة في ةسعتال
   سبتمبر 30

  

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل  )904(    )930(
  مزایا بعد التوظیف  )3(    )6(
  نھایة الخدمةمكأفاة مزایا   )38(    )58(

  
  القیم العادلة لألدوات المالیة  – 11

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
   .ستحقاق غیر المحدد أو األدوات المالیة ذات األسعار المتغیرةر ذات االفیوتوحسابات ال
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  .تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة واإلفصاح عنھا من خالل أسلوب التقییم
  

  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة) غیر المعدلة(األسعار المعلنة  :1المستوى 
التقنیات األخرى والتي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة أما بصورة  :2توى سالم

  و مباشرة،مباشرة أو غیر 
تستخدم مدخالت ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات السوق التقنیات التي  :3المستوى 

  .المعروضة
  

  .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 
        2018 سبتمبر 30

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

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  من خالل بیان الدخل  

  األوراق المالیة األخرى      -    83   -    83
  :مشتقات األدوات المالیة                  

  عقود العمالت األجنبیة األجلة        -    4,366   -    4,366  
  معامالت تبادل الفوائد        -    2,306   -    2,306
6,672    -   6,672    -        

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  من خالل بیان الدخل الشامل االخر  

  أسھم ملكیة       217,624    25,915   -    243,539 
  أسھم دین       274,018    15,600   -    289,618 
 533,157    -   41,515    491,642            

        )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(    -        
  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        

  
   

        2017 سبتمبر 30
        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         -    )5,570(   -    )5,570(
  معامالت تبادل الفوائد         -    58    -    58 
)5,512(    -   )5,512(    -        
                   
  الموجودات المالیة المتاحة للبیع                 
  أسھم ملكیة         177,084    33,013   -    210,097 
  أسھم دین         207,057    28,608   -    235,665 
  أخرى         -    10,008   -    10,008 
 455,770    -   71,629    384,141        

  
  .الھرمي للجدول الثالثلم یكن ھناك تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 
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  تحلیل القطاعات  - 12

  :بینوخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم مصرفیة ة تمارس المجموعة أنشط
ة األشركات ولل مصرفیةخدمات    - أ  ة لشركات محلیة ودولی ة تجزئ داع وخدمات بنكی فراد مع مدى كامل من اإلقراض واإلی

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

  .الوساطة المالیة
  

    كویتيألف دینار 
    خدمات بنكیة شركات وأفراد    خزینة وإستثمار بنكي    المجموع

  أشھر المنتھیة فية سعتال
   سبتمبر 30 

  أشھر المنتھیة في ةسعتال  
   سبتمبر 30 

  أشھر المنتھیة في ةسعتال  
   سبتمبر 30 

  

          
    المیزانیة العمومیةالبنود خارج  -  13

  :األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة   - أ  
ات  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبیعیة،  ذه االلتزام ة لھ الغ التعاقدی ل المب ان للعمالء ، وتمث وفیر ائتم ات بت في التزام

إن اجمالي المبالغ  .المخاطر االئتمانیة المترتبة على افتراض أن المبالغ سیتم تقدیمھا بالكامل ، وان أیا من الضمانات ال قیمة لھ
دون  حیث المستقبلیة،عكس بالضرورة المتطلبات النقدیة تالتعاقدیة لاللتزامات ال  ود ب أنھ في كثیر من الحاالت تنتھي ھذه العق

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

  
   سبتمبر 30

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

    
   سبتمبر 30

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  قبوالت مصرفیة  24,519   27,963     28,959 
  إعتمادات مستندیة  158,789    184,981     141,057 
  خطابات ضمان  1,333,104    1,331,003     1,339,245 
 1,509,261     1,543,947    1,516,412    

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

    كویتيألف دینار 
  

  القیمة االسمیة
القیمة العادلة    

  السالبة
القیمة العادلة    

  الموجبة
  

  2018 سبتمبر 30
  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  5,352    986    758,779
  معامالت تبادل الفوائد  2,379    73    156,763
915,542    1,059    7,731    

      
    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

العادلة  القیمة   
  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    

 
  

2017    2018    2017    2018    2017      2018    
  صافي إیرادات الفوائد  61,271     61,582     8,845     7,577     70,116     69,159 
  إیرادات غیر الفوائد  32,610     32,256     11,430     9,462     44,040     41,718 
  إیرادات التشغیل  93,881     93,838     20,275     17,039     114,156     110,877 

)59,952(    )65,652(    )56,017(    )142(    )3,935(    )65,510(  
القیمة ومخصصات  إنخفاض
  أخرى

                          الفترة) خسارة(صافي ربح   9,925     72,784     5,322     )58,306(    15,247     14,478 
 

4,369,839    
 

4,227,573    
 

2,070,779    1,867,711    
 

2,299,060    
  

2,359,862  
  الموجوداتمجموع 

 
4,369,839    4,227,573    

 
2,793,243    2,723,419    

 
1,576,596    

 
1,504,154  

المطلوبات وحقوق مجموع 
  الملكیة



  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

     )ةغیر مدقق( 2018سبتمبر  30

16  

   
    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

القیمة العادلة    
  السالبة

العادلة  القیمة   
  الموجبة

  
  2017 سبتمبر 30

  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  380     5,950     575,241 
  معامالت تبادل الفوائد  424     366     132,808 
 708,049     6,316     804    

    
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
  :مطالبات قانونیة  -   ب

م  المجموعة،عض المطالبات القانونیة ضد ب، یوجد التقریرفي تاریخ  د ت اإحتساب وق ار  1,165 بمبلغ مخصص لھ ف دین أل
   ).ألف دینار كویتي 1,071 :2017 سبتمبر 30 كویتي،دینار ألف  1,071 :2017دیسمبر  31(كویتي 




