
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .عبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.

 التابعة هوشركات
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلوماتال

  2018مارس  31

 )غير مدققة(

 

  



 وشركاته التابعة ع.بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.
 

 
 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

2 

 

 

 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  الدخلبيان 
  2018مارس  31 فيللفترة المنتهية 

   ألف دينار كويتي  

   أشهر المنتهية في ثالثةال  

 إيضاحات 
  مارس 31

2018 
  مارس 31

2017   

      اإليرادات

   167,018 208,619   تمويلإيرادات 

   (66,918) (70,243) 4 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين

  

─────── ─────── 
  

   100,100 138,376  ايرادات التمويل صافي

      

   27,207 11,301   إيرادات استثمار

   25,810 22,818   إيرادات أتعاب وعموالت

   4,468 6,936   العمالت األجنبيةصافي ربح 

   11,029 9,683   أخرى تشغيل إيرادات 

 

 ─────── ─────── 
  

   168,614 189,114  إجمالي إيرادات التشغيل

 

 ─────── ─────── 
  

      التشغيل مصروفات

   (41,203) (49,363)  تكاليف موظفين 

   (20,458) (21,535)   عمومية وإدارية مصروفات 

   (8,232) (7,914)   استهالك واطفاء

 

 ─────── ─────── 
  

   (69,893) (78,812)  مصروفات التشغيلإجمالي 

 

 ─────── ─────── 
  

   98,721 110,302  صافي ايرادات التشغيل

   (43,380) (47,572)  المخصصات وانخفاض القيمة

   (4,060) (4,304)  العمليات الموقوفةخسارة الفترة من 

 

 ─────── ─────── 
  

   51,281 58,426  قبل الضرائب  ربح الفترة

      

   (8,267) (7,041) 6 ضرائب

 

 ─────── ─────── 
  

   43,014 51,385  الفترة  ربح

 

 ═══════ ═══════ 
  

      بـ:الخاص 

   38,588 43,965  مساهمي البنك   

   4,426  7,420   الحصص غير المسيطرة   

 

 ─────── ─────── 
  

  51,385 43,014   

 

 ═══════ ═══════ 
  

   فلس  6.17 فلس  7.03 5 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنكربحية السهم 

  ═══════ ═══════ 
 

 

 



 وشركاته التابعة ع.بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.
 

 
 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 

 )غير مدقق(الشامل المرحلي المكثف المجمع  الدخلبيان 

  2018مارس  31 فيللفترة المنتهية 

   ألف دينار كويتي  

   أشهر المنتهية في ثالثةال  
 

  
  مارس 31

2018 
  مارس 31

2017   
      

   43,014 51,385  ربح الفترة
  

───────── ───────── 
  

في فترات  إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع إعادة تصنيفها الحقاً يتم  لن بنود
      الحقة:

      - (4,499)  حقوق الملكية بالقيمة العادلةأدوات  منإعادة التقييم  خسائر

  

───────── ───────── 
  

      إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: يتم أو قد يتم بنود

      

      بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:استثمار في صكوك 
      

      - (11,434)  الفترةصافي التغير في القيمة العادلة خالل 

      - 595  إعادة التصنيف الي االيرادات

  

───────── ───────── 
  

الشاملة  تالعادلة من خالل اإليراداصافي الخسائر من أدوات مالية مدرجة بالقيمة 

  األخرى
 

(10,839) -      

  

───────── ───────── 
  

      :موجودات مالية متاحة للبيع

   10,081    -  صافي التغير في القيمة العادلة

   (5,521)    -  المحول إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع صافي

  

───────── ───────── 
  

  -    4,560   
      

   238 (1,103)  شركات زميلة ومشاريع مشتركة من اإليرادات الشاملة األخرى)الخسائر( حصة في  

   (11,199) (21,658)  فروق تحويل عمالت أجنبية من ترجمة عمليات أجنبية 

  ─────── ───────   

   (6,401) (38,099)  الشاملة األخرى للفترةالخسائر 

  ─────── ───────   

   36,613 13,286  إجمالي اإليرادات الشاملة

  

═══════ ═══════ 
  

      

      بـ:الخاصة 

   35,861 12,336  مساهمي البنك   

   752 950  الحصص غير المسيطرة   

  

─────── ─────── 
  

  
13,286 36,613   

  

═══════ ═══════ 
  



 وشركاته التابعة ع.بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.
 

 
 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

4 

 

 

 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  بيان المركز المالي
 2018مارس  31 فيكما 

 

 ألف دينار كويتي 

 

  )مدققة(  

 

 إيضاحات
 مارس 31

2018 
 ديسمبر 31

 2017 
  مارس 31

2017 

     الموجودات  

 1,351,898 1,262,456 1,230,624 9 نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 2,751,098 2,925,329 3,006,342  مرابحات قصيرة األجل

 8,461,277 9,216,475 9,497,347  مدينو تمويل

 1,214,214 1,428,655 1,394,635  استثمار في صكوك

 172,945 161,137 159,069  عقارات للمتاجرة

 346,472 304,293 305,850  استثمارات

 467,512 463,797 484,184  مشتركةاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع 

 592,473 554,321 536,977  عقارات استثمارية

 501,965 464,558 487,073  موجودات أخرى

 40,024 38,659 38,115  موجودات غير ملموسة وشهرة

 211,646 214,001 214,125  عقارات ومعدات

 333,071 324,300 16,557 7 موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

 

 ──────── ──────── ──────── 

 16,444,595 17,357,981 17,370,898  مجموع الموجودات

 

 ════════ ════════ ════════ 
     

     المطلوبات 

 2,195,335 2,239,923 2,295,865  للبنوك والمؤسسات المالية أرصدة مستحقة

 462,034 518,078 507,598  دائنو صكوك

 10,978,459 11,596,733 11,764,009   المودعين حسابات 

 666,425 699,236 821,555   مطلوبات أخرى

مطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ 
 7 بها لغرض البيع

 
2,230 

 
187,889 

 
 163,358 

 

 ──────── ──────── ──────── 

 14,465,611 15,241,859 15,391,257  إجمالي المطلوبات

 

 ──────── ──────── ──────── 
     

     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك   

 576,569 576,569 634,226 10  رأس المال

 720,333 720,333 720,333  عالوة إصدار أسهم 

    -  57,657    - 10 أسهم منحة مقترح إصدارها

 (46,489) (45,063) (44,921)  أسهم خزينة 

 500,789 466,101 468,621 8 احتياطيات

 

 ──────── ──────── ──────── 

 
 1,778,259 1,775,597 1,751,202 

    -  96,645    - 10 أرباح نقدية مقترح توزيعها

 

 ──────── ──────── ──────── 

 1,751,202 1,872,242 1,778,259  إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك  

 227,782 243,880 201,382  الحصص غير المسيطرة

 

 ──────── ──────── ──────── 

 1,978,984 2,116,122 1,979,641  إجمالي حقوق الملكية 

 

 ──────── ──────── ──────── 

 16,444,595 17,357,981 17,370,898  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 ════════ ════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 

   

 حمد عبدالمحسن المرزوق
 ]رئيس مجلس اإلدارة[

 الناهضمازن سعد  
 [للمجموعة ]الرئيس التنفيذي



 

 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  2018مارس  31 فيللفترة المنتهية 

  ألف دينار كويتي  

 الخاصة بمساهمي البنك 
 الحصص 

 غير المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 أسهم منحة 
مقترح 

 إصدارها

 أسهم 
 خزينة

احتياطيات 
 (8)إيضاح 

 اإلجمالي 
 الفرعي

أرباح نقدية 
مقترح 
 توزيعها

 اإلجمالي 
   الفرعي 

           

 2,116,122 243,880 1,872,242 96,645 1,775,597 466,101 (45,063)  57,657 720,333  576,569 2018يناير  1في الرصيد 

انتقالي من تطبيق المعيار الدولي للتقارير تعديل 

 (3)إيضاح  2018يناير  1في  9المالية 
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

3,092 
 

3,092 
 

 -    
 

3,092 
 

(226) 
 

2,866 

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 2,118,988  243,654  1,875,334  96,645  1,778,689  469,193  (45,063)  57,657  720,333  576,569  2018يناير  1الرصيد المعاد ادراجه في 

 51,385 7,420 43,965    -  43,965 43,965    -     -     -     -  ربح الفترة

 (38,099) (6,470) (31,629)    -  (31,629) (31,629)    -     -     -     -  خسائر شاملة أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 13,286 950 12,336    -  12,336 12,336    -     -     -     -   الشاملةاإليرادات إجمالي 

 (12,578)    -  (12,578)    -  (12,578) (12,578)    -     -     -     -  زكاة 

    -     -     -     -     -     -     -  (57,657)    -  57,657 ( 10)إيضاح إصدار أسهم منحة 

 (96,645)     -  (96,645)  (96,645)     -     -     -     -     -     -  ( 10)إيضاح  توزيعات أرباح نقدية

 153     -  153     -  153  11  142     -     -     -  أسهم الخزينة صافي الحركة في 

 (44,313)  (43,972)  (341)     -  (341)  (341)     -     -     -     -  (7وقف تجميع شركة تابعة )إيضاح 

صافي التغيرات األخرى في الحصص غير 

 750 750     -     -     -     -     -     -     -     -  المسيطرة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,979,641  201,382  1,778,259     -  1,778,259  468,621  (44,921)     -  720,333  634,226  2018مارس  31في الرصيد 

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

 

 



 

 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 
 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

  2018مارس  31في للفترة المنتهية 

  ألف دينار كويتي  

 الخاصة بمساهمي البنك 
 الحصص 

 غير المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 أسهم منحة 
مقترح 

 إصدارها

 أسهم 
 خزينة

احتياطيات 
 (8 )إيضاح

 اإلجمالي 
 الفرعي

أرباح نقدية 
مقترح 
 توزيعها

 اإلجمالي 
   الفرعي 

           

 2,038,825  228,340  1,810,485  87,755  1,722,730  474,652  (48,824)  52,415  720,333  524,154   2017يناير  1في 

 43,014  4,426  38,588     -  38,588  38,588    -     -     -     -  ربح الفترة 

 (6,401)  (3,674)  (2,727)     -  (2,727)  (2,727)     -     -     -     -  شاملة أخرى خسائر

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 36,613  752  35,861     -  35,861  35,861     -     -     -     -  الشاملةاإليرادات إجمالي 

 (9,682)     -  (9,682)     -  (9,682)  (9,682)     -     -     -     -   زكاة

    -     -     -     -     -     -     -  (52,415)     -  52,415  ( 10)إيضاح إصدار أسهم منحة 

 (87,755)     -  (87,755)  (87,755)     -     -     -     -     -     -  ( 10)إيضاح  توزيعات أرباح نقدية

 2,293     -  2,293     -  2,293  (42)  2,335     -     -     -  أسهم الخزينة صافي الحركة في 

 (1,434)  (1,434)     -     -     -     -     -     -     -     -  بيع شركة تابعة

صافي التغيرات األخرى في الحصص غير 

 124  124     -     -     -     -     -     -     -     -  المسيطرة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,978,984  227,782  1,751,202     -  1,751,202  500,789  (46,489)     -  720,333  576,569  2017 مارس 31في 

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

 

 

 



 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2018مارس  31للفترة المنتهية في 
 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ألف دينار كويتي 

 

 المنتهية في أشهر الثالثة 

 

 اتإيضاح
 مارس 31

 2018 
 مارس 31

2017 

 أنشطة التشغيل 
 

  

 51,281 58,426   قبل الضرائب)خسارة( الفترة ربح 
    

    تعديالت لمطابقة الربح بصافي التدفقات النقدية:
 8,232 7,914    استهالك وإطفاء 

 43,380 47,572   المخصصات وانخفاض القيمة 

 (14,407) 3,634  ربح بيع استثمارات 

 (2,587) (1,184)  إيرادات توزيعات أرباح 

 775 (6,862)  ومشاريع مشتركة نتائج شركات زميلة حصة في 
 (265) (1,132)  استثماريةللمتاجرة وعقارات  ربح بيع عقارات 
 (6,701) (1,747)  إيرادات استثمار أخرى 

  ─────── ─────── 
  

106,621 79,708 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  
    )الزيادة( النقص في موجودات التشغيل: 
 (345,702) (341,641)  مدينو تمويل 

 5,013 2,068  عقارات للمتاجرة
 101,848 (33,130)  موجودات أخرى  
 24,339 118,701  ودائع قانونية لدى بنوك مركزية  
    مطلوبات التشغيل:الزيادة )النقص( في  
 (214,219) 45,462  مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية  أرصدة 
 252,246 167,276  حسابات المودعين 
 (12,804) 33,802  مطلوبات أخرى 

  ─────── ─────── 
 أنشطة التشغيل الناتجة من )المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية

 

99,159 (109,571) 

  ─────── ─────── 

  

  

    أنشطة االستثمار 

 (112,304) 19,465  ، بالصافي استثمارات

 (4,754) (718)  شراء عقارات استثمارية
 1,628 748  المحصل من بيع عقارات استثمارية 

 (12,992) (9,400)  شراء عقارات ومعدات
 5,520 1,937  المحصل من بيع عقارات ومعدات

 (1,765) (1,524)  ملموسة، بالصافيموجودات غير 
 (505) (1)  ، بالصافيتأجيرحقوق 

 5,600       -  تابعة المحصل من بيع شركات
 613 801  في شركات زميلة ومشاريع مشتركة اتالمحصل من بيع استثمار

 7,401 9,499  توزيعات أرباح مستلمة
  ─────── ─────── 

 أنشطة االستثمارالناتجة من )المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية

 

20,807 (111,558) 

  ─────── ─────── 

  

  

    أنشطة التمويل 

 (87,755)       - 10 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 2,293 153  خزينةأسهم صافي الحركة في 
  ─────── ─────── 

 التمويلأنشطة الناتجة من )المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية

 

153 (85,462) 

  ─────── ─────── 

  

  

 (306,591) 120,119  في النقـد والنقد المعادل  (النقصالزيادة )

 2,092,111 1,366,890  يناير  1النقـد والنقد المعادل في 
  ─────── ─────── 

 1,785,520 1,487,009 9  مارس 31النقـد والنقد المعادل في 

  ═══════ ═══════ 
  

  



 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2018مارس  31
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 التأسيس والتسجيل -1
  

)"البنك"( وشركاته  .عتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.
مجلس إدارة البنك بتاريخ  من قبل 2018مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة)يشار إليهم معاً بـ"المجموعة"( التابعة 

 .2018 أبريل 9
   

 المدققة على البيانات المالية المجمعة 2018مارس  19للمساهمين المنعقدة في  العادية وافقت الجمعية العمومية السنوية
 .2017ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

وهو مسجل كبنك إسالمي لدى بنك الكويت  1977مارس  23إن البنك هو شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت بتاريخ 
، بما في ذلك أخرى أطرافولحساب األنشطة المصرفية اإلسالمية لحسابه  كافةويقوم بصوره رئيسيه بتقديم . المركزي

إن تجارية أخرى دون ممارسة الربا.  لحسابه وأنشطة اإلنشائية اإلجارة وتنفيذ المشاريعوتمويل وشراء وبيع االستثمارات 
 عنوان المركز الرئيسي المسجل للبنك هو شارع عبد هللا المبارك، المرقاب، الكويت.

 

 طبقاً لما تعتمده هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك. السمحة،تتم جميع األنشطة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية 
 

 الهامةأساس العرض والسياسات المحاسبية  -2
 

" يالتقرير المالي المرحل" 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 :باستثناء ما هو موضح أدناه

  

للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة وفقاً  2017ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 
إن السياسات المحاسبية مؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. في دولة الكويت والمتعلقة ب

تلك المستخدمة في السنة المالية السابقة باستثناء مماثلة لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المستخدمة في اعداد هذه ال
اإليرادات من عقود مع العمالء  15والمعيار الدولي للتقارير المالية  األدوات المالية 9قارير المالية تطبيق المعيار الدولي للت

 ضح ادناه. مو كما هو 2018يناير  1وذلك اعتبارا من 
 

بيانات مالية كاملة  إلعدادإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
للسنة  للمجموعةويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، 

 1: األدوات المالية اعتبارا من 9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .2017ديسمبر  31في  المنتهية
، والتي يحل محلها متطلبات بنك الكويت التمويلية، باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت 2018يناير 

: اإليرادات من عقود مع عمالء 15المركزي حول خسائر االئتمان. كما قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 كما تم عرض. 3في االيضاح  ينالجديد يناريالمع ينتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذ. 2018يناير  1اعتبارا من 

في االعتبار تطبيق المعيار الدولي للتقارير  مع األخذ 3المتعلقة بانخفاض القيمة في االيضاح  الهامةاالحكام والتقديرات 
 ألول مرة.  9المالية 

 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها  2018مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  فترةإن نتائج فذلك،  إضافةً إلى
 . 2018ديسمبر  31المنتهية في المالية  للسنة

 

 إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة السنوية المحاسبية التي تبدأ اعتبارا من 
 لم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية او المركز او األداء المالي للمجموعة.  2018يناير  1
 

 تطبيق المعايير الجديدة الناتجة عنالتغيرات في السياسات المحاسبية  تأثير -3
 

 9فيما يلي ملخص التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 : 15والمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء – 15المعيار الدولي للتقارير المالية 
. 2018يناير  1، ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء ويحل شامالً  واحداً نموذجاً  15المعيار الدولي للتقارير المالية  يطرح
محل اإلرشادات الحالية المتعلقة باإليرادات والواردة حاليا في كافة المعايير والتفسيرات ضمن المعايير الدولية للتقارير 

 وفقاً  .من العقود مع العمالءينطبق على اإليرادات الناتجة  من خمس خطواتجديداً مكوناً نموذجاً المعيار يطرح المالية. 
الحصول عليه مقابل  المجموعةتعكس المقابل الذي تتوقع التي قيمة الاإليرادات ب تدرج، 15لمعيار الدولي للتقارير المالية ل

 لعميل.إلى ابضائع أو خدمات  تحويل
 

على المعلومات المرحلية المكثفة المجمعة مادياً  له تأثيراً لم يكن   15لمعيار الدولي للتقارير المالية لالمجموعة  إن تطبيق
 للمجموعة.
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 )تتمة( تطبيق المعايير الجديدة الناتجة عنالتغيرات في السياسات المحاسبية  تأثير -3
 

 األدوات المالية  -9المعيار الدولي للتقارير المالية 
في تاريخ التطبيق  2014المالية الصادر في يوليو  األدوات -9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

يضاح الموضحة أعاله في اإل التمويلية، باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت 2018يناير  1المبدئي في 
ت المالية: التحقق األدوا 39تغييرا جوهريا عن معيار المحاسبة الدولي  9. تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 2

يرات أساسية في المحاسبة عن الموجودات المالية وبعض جوانب المحاسبة عن يوالقياس. يتضمن المعيار الجديد تغ
 المطلوبات المالية. 

 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 –تقييم كافة الموجودات المالية  9لتحديد فئة تصنيف وقياس الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

المستخدم في إدارة الموجودات وخصائص  المجموعةنموذج أعمال استنادا إلى  – والمشتقاتباستثناء أدوات حقوق الملكية 
 . التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات

 
 تقييم نموذج االعمال 

كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية  ،على النحو األفضل ،نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكسالمجموعة تحدد 
بصورة أساسية تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات   المجموعةستهدف ، بحيث تلتحقيق األغراض من األعمال

التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. وإذا لم ينطبق أي من الغرضين فقط او تحصيل 
)مثال: االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، فيتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع" 

على أساس كل أداة على المجموعة وال يتم تقييم نموذج أعمال او الخسائر.  ويتم قياسها وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح
 يستند إلى العوامل الملحوظة مثل:  ككل لمحافظ لحدة وإنما يتم تقييمه على مستوى أعلى 

 

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وكيفية رفع التقارير حول أدائها  -
 ؛للمجموعةإلى موظفي اإلدارة العليا 

وعلى وجه المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(  -
 يقة إدارة تلك المخاطر؛ طر الخصوص

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

 

هامة في التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل كما أن معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها تعتبر أيضا من الجوانب ال
 .اإلدارة

 

نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيناريو  أخذيستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون 
حاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية 

وف وفي المقابل ستصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال،  المجموعةغير ت، لن للمجموعة
  هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً في الفترات الالحقة.وم بإدراج قت
 

 فقط والعائداختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي 
إذا استهدف نموذج االعمال االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

اختبار فقط ) والعائدكانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات المبلغ األساسي  إذابتقييم ما  تقوم المجموعةوالبيع، 
 فقط(. والعائدتحقق مدفوعات المبلغ األساسي 

 

 ىألغراض هذا االختبار، يُعرف "المبلغ األساسي" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير على مد
 الخصم(.  لقسط/اأو إطفاء المبلغ األساسي عمر األصل المالي )كأن يتم سداد 

 

، مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمانأساسي تتمثل في  تمويلترتيب أي في  للربحأهمية العناصر األكثر إن 
المجموعة تقوم ، والعائدتحقق مدفوعات المبلغ األساسي الختبار و. الربحاألساسية األخرى وهامش  التمويلبخالف مخاطر 

 عن هذا األصل.  العائدراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بها األصل المالي وفترة تحقق معدل تو ،أحكامتطبيق ب
 

للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية  التعرضالحد األدنى من تتجاوز الشروط التعاقدية التي فإن على النقيض، 
 فقط والعائدتدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات المبلغ األساسي غير المرتبطة بترتيب إقراض أساسي ال تؤدي إلى 

 على المبلغ القائم. وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي قياس األصل المالي وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 

الموجودات. تبدأ إعادة التصنيف  بإدارة هذه الخاصتقوم المجموعة بإعادة التصنيف فقط في حالة تغيير نموذج االعمال 
اعتبارا من فترة البيانات المالية األولى بعد التغيير. ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات محدودة للغاية وغير متكررة خالل 

 الفترة. 
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 )تتمة( تطبيق المعايير الجديدة الناتجة عنالتغيرات في السياسات المحاسبية  تأثير -3
 

 )تتمة(األدوات المالية  -9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية  3.1
 

)المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  39تم استبدال فئات قياس الموجودات المالية الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي 
 والمحتفظ بها حتى االستحقاق، والمدرجة بالتكلفة المطفأة( بما يلي:األرباح أو الخسائر، والمتاحة للبيع، 

 أدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة. •
لى بيان إدراج األرباح او الخسائر إأدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، مع إعادة  •

 عند االستبعاد الدخل

و الخسائر أدراج األرباح إمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، مع عدم إعادة  حقوق ملكيةأدوات  •
 عند االستبعاد الدخل لى بيان إ
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر •

 

، باستثناء معاملة األرباح 39ر المحاسبة الدولي تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالية دون تغيير الى حد كبير وفقا معيا
او الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المنشأة فيما يتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 

حقا الى بيان من خالل األرباح او الخسائر. يتم عرض هذه التحركات في اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنيفها ال
 الدخل. 

 

عن األصل المالي الرئيسي. بدال من ذلك، يتم  المتضمنة، ال يتم فصل المشتقات 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
. لم يطرأ أي تغيير على المحاسبة عن المشتقات لهاتصنيف الموجودات المالية بناءا على نموذج االعمال والشروط التعاقدية 

   في المطلوبات المالية وفي العقود الرئيسية غير المالية.المتضمنة 

 
 أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 3.1.1

 التصنيف 
األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية وعدم تصنيفه كمدرج بالقيمة العادلة من خالل قياس  يتم

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

 األساسي القائم. المبلغ على فقط
 

كأدوات دين مدرجة بالتكلفة  والمرابحات قصيرة األجل ومديني التمويل والمؤسسات المالية األرصدة لدى البنوكيتم تصنيف 
 المطفأة.

 

 القياس الالحق
خسائر بمعدل العائد الفعلي المعدل طريقة يتم الحقا قياس أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة المطفأة باستخدام 

 انخفاض القيمة، إن وجدت. 
 

 لقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبا المدرجةأدوات الدين المالية  3.1.2
 

 وفقاً لقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بافئة التصنيف الجديدة ألدوات الدين المالية المقاسة المجموعة تطبق 
 في حالة استيفاء الشرطين التاليين: 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية بغرضأن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال  •
 .فقط لعائدواختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي الأن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي  •
 

األرباح قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقا للقيمة العادلة مع إدراج بالأدوات الدين المالية قياس الحقا يتم 
أرباح رباح واألوالخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تسجيل إيرادات 

الدين  ألدواتخسائر االئتمان المتوقعة عملية المحاسبة عن تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان الدخل. تم عرض  وخسائر
، يعاد تصنيف األرباح أو االستبعادوعند . 3.2المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في االيضاح 

. وتقوم الدخلات الشاملة األخرى من اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا ضمن اإليراد
  .ن خالل اإليرادات الشاملة األخرىلقيمة العادلة مبا كأدوات دين صكوكاالستثمار في إدارة المجموعة بتصنيف 

 

 قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالأدوات حقوق الملكية المدرجة     3.1.3
 

تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات أن تختار  يجوز للمجموعةعند التحقق المبدئي، 
حقوق ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار 

رض وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس األدوات المالية: الع 32المحاسبة الدولي 
 كل أداة على حدة. 
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 األدوات المالية )تتمة( -9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 )تتمه(فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية  3.1
 

 )تتمة( قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالأدوات حقوق الملكية المدرجة  3.1.3
 

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

إن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  .الحالة، تدرج األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى
لقيمة. وعند االستبعاد، يعاد تصنيف األرباح او الخسائر المتراكمة من احتياطي الشاملة األخرى ال تخضع الختبار انخفاض ا
بتصنيف بعض االستثمارات  المجموعة إدارةلتغيرات في حقوق الملكية. وتقوم القيمة العادلة الى األرباح المرحلة في بيان ا

االستثمارات في بيان هذه البنود ضمن  ادراجالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، مع  أسهمفي 
 المركز المالي. 

 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  3.1.4
 

عند شرائها أو إصدارها  كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية المجموعة بتصنيف تقوم 
 بصورة رئيسية لغرض تحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءاً من محفظة أدوات مالية

نمط حديث لتحقق األرباح قصيرة األجل. ويتم تسجيل وقياس الموجودات المحتفظ وجود دليل على في حالة توافر ، مدارة
عند التحقق المبدئي إلى المجموعة بيان المركز المالي وفقا للقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، قد تلجأ بها لغرض المتاجرة في 

قياس وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة اليستوفي متطلبات ال القيام على نحو غير قابل لإللغاء بتصنيف األصل المالي الذي 
لي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كأصل ما

 . فروق محاسبية قد تنشأمن شأنه أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة أي 
 

وتوزيعات األرباح في بيان الدخل طبقا لشروط العقد أو عند ثبوت  األرباح يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات
 المدفوعات. الحق في استالم

 

واألسهم والمشتقات غير المصنفة كأدوات تغطية في عالقة تغطية فعالة،  المستدامة الصكوكيتضمن هذا التصنيف بعض 
  والتي تم حيازتها بصورة رئيسية لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية  3.2
 

بنموذج "خسائر  39نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي  9للتقارير المالية يستبدل المعيار الدولي 
االستثمارات في صكوك باستثناء مديني التمويل  االئتمان المتوقعة". لقد طبقت اإلدارة نموذج انخفاض القيمة الجديد فقط على

نها في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة وفقا لقواعد بنك الكويت والتي تستمر المجموعة بشأ والمرابحات قصيرة األجل
 المركزي.

 

. فيما 39، يتم تسجيل خسائر االئتمان في وقت أسبق منه طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 9للمعيار الدولي للتقارير المالية  وفقاً 
 قيمة الموجودات المالية:  يلي التغيرات الرئيسية في السياسة المحاسبية للمجموعة والمتعلقة بانخفاض

 

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

 

 شهراً  12على مدار : خسائر االئتمان المتوقعة 1المرحلة 
التي ال ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي، يتم تسجيل جزء خسائر  للتعرض للمخاطربالنسبة 

 عمر األداة المالية والمرتبطة باحتمالية وقوع أحداث تعثر خالل فترة االثني عشر شهراً التالية.  ىاالئتمان المتوقعة على مد
 

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

 عمر األداة المالية. ىالقيمة االئتمانية، يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مد
 

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

لم وبالتالي ، 39المعايير الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي يستند الى نفس المستقبلية المقدرة لألصل. إن هذا التقييم 

 المجموعة في احتساب المخصصات المحددة. يطرأ تغيير كبير على منهجية
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 )تتمة(انخفاض قيمة الموجودات المالية  3.2
 لالستثمارت في صكوك واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  االئتمان المتوقعةخسائر ل اتتسجل المجموعة مخصص

  .ويتم استردادها بالكامل وبالتالي ال يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لهاذات مخاطر منخفضة فهى 
 

إن خسائر االئتمان المتوقعة هي منتج مخصوم لتقدير احتمال التعثر، والمخاطر في حالة التعثر، والخسائر الناتجة من 
شهر او على  12على الوفاء بالتزاماته المالية سواء على مدى  الممولعدم قدرة احتماليه التعثر. إن احتماالت التعثر تمثل 

المجموعة قوم تم. إن المخاطر في حالة التعثر تمثل االنكشافات المتوقعة في حالة التعثر. مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لاللتزا
الحالية لألدوات المالية والتغيرات المحتملة في المبالغ الحالية  التعرض للمخاطرباحتساب المخاطر في حالة التعثر، من 

ل مالي تمثل مجمل قيمته المدرجة بالدفاتر. وتمثل الخسائر في ذلك اإلطفاء. إن المخاطر في حالة التعثر ألص بماوفقا للعقد 
 الناتجة من التعثر الخسائر المتوقعة نتيجة التعثر وقيمتها المتوقعة عند التحقق والقيمة الزمنية لألموال.  

 

 تشتمل األدلة على االنخفاض في القيمة االئتمانية لألصل المالي على البيانات الملحوظة التالية:
 أو جهة اإلصدار لصعوبة مالية جوهرية الممولمواجهة  -
 أو التأخر في السدادالتعثر مخالفة بنود العقد مثل  -
 في اعتبارها في حاالت مخالفة لذلكالمجموعة او السلف في ضوء شروط لم تأخذها  التمويالتإعادة هيكلة  -
 ة تنظيم مالي أخرىلإلفالس أو ترتيبات إعاد الحاصل على التمويل الممول احتمالية تعرض -
 غياب سوق نشط لألسهم نظرا لصعوبات مالية. -
 

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها  تمثلإنشائها و أ لتي تم شراءهاا منخفضه القيمه االئتمانيه إن الموجودات المالية
 . 3االئتمانية عند التحقق المبدئي وتم تصنيفها ضمن المرحلة 

 

و المعلومات الكيفية  افي اعتبارهتأخذ المجموعة عند تحديد مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر التعثر منذ التحقق المبدئي، 
الخبرة التاريخية وتقييم مخاطر االئتمان المتوقعة بما في ذلك المعلومات  إلىاستناداً ومؤشرات التراجع والتحليل الكميه 

 المستقبلية. 
 

يوماً  90ألكثر من  األرباحلمبالغ األساسية أو موضوعي على انخفاض قيمة أداة دين مالية التأخر في سداد اال يتضمن الدليل
أو وقوع أي صعوبات معروفة في التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة أعمال الطرف المقابل وتدني درجات التصنيف 
االئتماني ومخالفة الشروط األصلية للعقود والقدرة على تحسين األداء بمجرد وقوع أية صعوبة مالية وتدهور قيمة الضمانات 

دليل موضوعي على انخفاض القيمة على أساس فردي لكل  جودعلى تقييم مدى والمجموعة وتعمل  وغيرها من األدلة.
مديني  أصل جوهري بصورة فردية وعلى أساس مجمع للموجودات األخرى المقدرة كغير جوهرية بصورة فردية باستثناء

 ي لها حول الحد األدنى للمخصصات العامة. والتي يتم اتباع تعليمات بنك الكويت المركزالتمويل والمرابحات قصيرة األجل 
 

 تجميع المعلومات المستقبلية
تقوم المجموعة بتجميع المعلومات المستقبلية لغرض تقييم كل من ارتفاع مخاطر االئتمان بصورة جوهرية لألداة منذ التحقق 

تغيرات االقتصادية الرئيسية التي المبدئي، وقياس خسائر االئتمان المتوقعة. اجرت المجموعة تحليل تاريخي وحددت الم
ذات الصلة لتحديد االختالفات  ية العامةتعديالت االقتصادالتؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة. ويتم تطبيق 

ي لم يتم المستقبلية والت العامة يةلظروف االقتصادلبين السيناريوهات االقتصادية. ويعكس ذلك التقديرات المعقولة والمؤيدة 
على سبيل المثال -التي تم مراعاتها  ية العامةعوامل االقتصادالمراعاتها عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. تتضمن 

، كما تتطلب تقييم للتوجهات الحالية الناتج اإلجمالي المحلي ومؤشر اسعار السلع ومؤشر أسعار األسهم -س الحصرولي
. إن االستعانة بالمعلومات المستقبلية يؤدي الى ارتفاع درجة االحكام المطلوبة حول عامةال يةدورة االقتصادلوالمتوقعة ل

على خسائر االئتمان المتوقعة. ويتم بانتظام مراجعة المنهجيات واالفتراضات  العامة يةعوامل االقتصادالمدى تأثير التغير في 
  بما في ذلك تقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 
 محاسبة التغطية

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

فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة كأدوات تغطية وأنواع بنود المخاطر للبنود السيما اسبة التغطية المؤهلة لمح
كما بمبدأ "العالقة االقتصادية". واستبداله اختبار الفعالية تم تحديث غير المالية المؤهلة لمحاسبة التغطية. إضافة إلى ذلك، 

 .أنتفت الحاجة إليه ثر رجعيتقييم فعالية التغطية بأ إجراءأن 
 

 . 9لمعيار الدولي للتقارير المالية اً لمحاسبة التغطية وفقاختارت المجموعة تطبيق متطلبات 
 



 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2018مارس  31
 

 

 

13 

 

 

 )تتمة( تطبيق المعايير الجديدة الناتجة عنالتغيرات في السياسات المحاسبية  تأثير -3
 

 األدوات المالية )تتمة( -9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 االنتقال    3.3

بأثر رجعي باستثناء ما  9تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 هو مبين أدناه:
 

المدرجة بالدفاتر للموجودات المالية والناتجة عن  ةإدراج الفترات المقارنة. وتم تسجيل الفروق في القيم لم يتم اعادهأ( 

. وبالتالي، ال تعكس 2018يناير  1ضمن األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

مقارنة بالمعلومات ليست قابلة لل فإنهاوبذلك  9متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  2017المعلومات المعروضة لسنة 

 . 9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  2018المعروضة لسنة 
 

 التالية على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي. اتب( تم إجراء عمليات التقييم

 تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل المالي من خالله. •
 قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.بالات المالية والمطلوبات المالية كمقاسة بعض الموجودتصنيف  •
تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  •

 اإليرادات الشاملة األخرى.
 

 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  تأثير
على األرباح المحتفظ بها واحتياطي  2018يناير  1هذا التغير في السياسة المحاسبية كما في يعرض الجدول التالي تأثير 

 القيمة العادلة:
 

 ألف دينار كويتي 

 
 رباح األ

 المحتفظ بها
 احتياطي 

 القيمة العادلة

   

 19,151 88,716 (2017ديسمبر  31) 39لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً الرصيد الختامي 
   

   تأثير إعادة التصنيف وإعادة القياس:

لى مدرجة بالقيمة العادلة إللبيع  ة( من متاحوأسهم استثمارات في أوراق مالية )دين

 (15,883) 15,883 من خالل األرباح او الخسائر

لى مدرجة بالقيمة العادلة من إللبيع  ة( من متاحأسهماستثمارات في أوراق مالية )

 4,393     - خالل اإليرادات الشاملة االخرى

   
 مديني التمويل تأثير تحقق خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية بخالف

    :والمرابحات قصيرة األجل
لموجودات الدين  9للمعيار الدولي للتقارير المالية  وفقاً خسائر االئتمان المتوقعة 

     - (1,301) قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالالمالية المدرجة 
 ─────── ─────── 

في تاريخ التطبيق المبدئي  9للمعيار الدولي للتقارير المالية  وفقاً الرصيد االفتتاحي 
 7,661 103,298 2018يناير  1في 

 ═══════ ═══════ 
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 )تتمه(االنتقال    3.3
 

 9تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية    3.3.1
يوضح الجدول قد أدى إلى إعادة تصنيف وإعادة قياس االستثمارات في أسهم وصكوك. السياسات المحاسبية  هذه تطبيقإن 

للمعيار الدولي للتقارير  وفقاً القيمة المدرجة بالدفاتر و 39معيار المحاسبة الدولي ل وفقاً التالي مطابقة القيمة المدرجة بالدفاتر 
 .2018يناير  1كما في  9لمعيار الدولي للتقارير المالية عند االنتقال إلى ا 9المالية 

 

 39معيار المحاسبة الدولي 

 ديسمبر  31
2017 

للمعيار الدولي 
 9للتقارير المالية 

 ديسمبر 31
2017 

 إعادة 
 القياس

 يناير 1
2018 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 أسهم
     

 264,645 موجودات مالية متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 168,235     - 168,235 الخسائر

  

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 100,803 4,393 96,410 األخرىالشاملة 

   

─────── ─────── ─────── 

 269,038 4,393 264,645 المجموع  

   

═══════ ═══════ ═══════ 

      استثمار في صكوك

 1,428,655 مصنفة موجودات مالية متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 1,416,506 (1,527) 1,418,033 الشاملة األخرى

  

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 10,622     - 10,622 الخسائر

   

─────── ─────── ─────── 

   1,428,655 (1,527) 1,427,128 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخصصات انخفاض القيمة
مديني التمويل والمرابحات مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية بخالف يوضح الجدول التالي مطابقة 

بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة االفتتاحي  2017ديسمبر  31كما في  39لمعيار المحاسبة الدولي  قصيرة األجل وفقاً 

 . 2018يناير  1كما في  9للمعيار الدولي للتقارير المالية  وفقاً المحدد 
 

 

 دينار كويتي ألف

 

 ديسمبر  31
2017 

 إعادة 
 التصنيف

 إعادة 
 القياس

 يناير  1
2018 

     

موجودات مالية استثمارات في صكوك مصنفة 
 /39لمعيار المحاسبة الدولي متاحة للبيع وفقاً 

موجودات دين مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
للمعيار  خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقاً 

 1,308 9الدولي للتقارير المالية 

 

 
-     

 

 
1,527 2,835 

     

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  2018مارس  31للفتره المنتهيه في  9التاليه تتعلق بالمعيار الدولى للتقاريرالماليه  إن اإليضاحات
 

 خسائر االئتمان المتوقعة ومراحل األدوات المالية
 

 خسائر االئتمانمصروف 
المرحلي المكثف والمسجلة في بيان الدخل  للفترةخسائر االئتمان المتوقعة لألدوات المالية  مصروفاتيوضح الجدول التالي 

 المجمع:
 

 ألف دينار كويتي
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
     

لقيمة العادلة من خالل بامقاسة  صكوك
 113    -    - 113 األخرىاإليرادات الشاملة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 



 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2018مارس  31
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 )تتمة( تطبيق المعايير الجديدة الناتجة عنالتغيرات في السياسات المحاسبية  تأثير -3
 

 األدوات المالية )تتمة( -9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 )تتمه(االنتقال    3.3
 

 )تتمة( 9تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية    3.3.1
 

 الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 

 ألف دينار كويتي

 

 1المرحلة 
خسائر االئتمان 

 12المتوقعة لمدة 
 شهر 

 2المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
 عمر األداة 

 3المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
 عمر األداة

االئتمان المشترى 
 منخفض القيمة

 

 اإلجمالي
      

 2,835    - 1,308    - 1,527 2018يناير  1في 

 113    -    -    - 113 صافي إعادة القياس 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 2,948    - 1,308    - 1,640 2018مارس  31في 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 

 محفظة مخاطر االئتمان 
 المتعلقة بها.يوضح الجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية التي يتم تحقق خسائر االئتمان المتوقعة 

 

 ألف دينار كويتي 

 

 1المرحلة 
خسائر االئتمان 

 12المتوقعة لمدة 
 شهر 

 2المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
 عمر األداة 

 3المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
 عمر األداة

االئتمان المشترى 
 منخفض القيمة

 

 اإلجمالي

      استثمار في صكوك

 1,149,889    -    -    - 1,149,889 عاليةفئة 
 246,386    -    -    - 246,386 فئة قياسية

 1,308    - 1,308    -    - متأخرة أو منخفضة القيمة

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,397,583    - 1,308    - 1,396,275 مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر 

 (2,948)    - (1,308)    - (1,640) خسائر المخصص 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,394,635    -    -    - 1,394,635 القيمة المدرجة بالدفاتر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 

 الحركة في مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر 
  

 ألف دينار كويتي 

 

 1 المرحلة
خسائر االئتمان 

 12المتوقعة لمدة 
 شهر 

 2المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
 عمر األداة 

 3المرحلة 
خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 
 عمر األداة

االئتمان المشترى 
 منخفض القيمة

 

 اإلجمالي
      

 1,419,341    - 1,308    - 1,418,033 2018يناير  1في 

 (21,758)    -    -    - (21,758) الحركة خالل الفترةصافي 

 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,397,583    - 1,308    - 1,396,275 2018مارس  31في 

 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 



 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
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 للمودعينتكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة  -4
 

 أشهر المنتهية في  الثالثةقدرت إدارة البنك التوزيعات للمودعين وتوزيعات األرباح لمساهمي البنك استناداً إلى نتائج فترة 
. إن المبالغ الفعلية للتوزيعات للمودعين وتوزيعات األرباح لمساهمي البنك قد تختلف عن المبالغ 2018مارس  31

 المرحلي المكثف المجمع.المعروضة في بيان الدخل 
 

إن الربح الفعلي الذي سوف يتم توزيعه على كافة األطراف المعنية سوف يتم تحديده من قبل مجلس إدارة البنك وفقـاً للنظام 
 .2018ديسمبر  31األساسي للبنك، استناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة التي تنتهي في 

 

 والمخففة الخاصة بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية -5
 

بتقسيم ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك على المتوسط الموزون لعدد األسهم والمخففة تحتسب ربحية السهم األساسية 
 التي تحتفظ بها المجموعة. نةالخزيأسهم العادية القائمة خالل الفترة بعد التعديل ب

 

    الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 مارس 31

2018 
 مارس 31

2017   
     

     ربحية السهم األساسية والمخففة:

   38,588 43,965 ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك )ألف دينار كويتي(
 ═════════ ═════════ 

  

   6,249,494 6,253,704 المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )ألف سهم(
 ═════════ ═════════ 

  

   فلس  6.17 فلس  7.03 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك

 ══════ ══════ 
  

     ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات المستمرة

   39,319 43,988 كويتي( ألف ديناربمساهمي البنك ) العمليات المستمرة الخاصربح الفترة من 
 ═════════ ══════════ 

  

   6,249,494 6,253,704 المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )ألف سهم(
 

═════════ ══════════ 
  

   فلس  6.29 فلس  7.03 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك من العمليات المستمرة

 ══════ ══════ 
 

 
 

 (. 10ر إصدار أسهم المنحة )إيضاح لكي تعكس تأثيللسهم المقارنة ربحية السهم األساسية والمخففة تم إعادة إدراج 
 

 حيث أنه ال توجد أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.
 

 الضرائب  -6
   ألف دينار كويتي  
    الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 مارس 31

2018 
 مارس 31

2017 

 
  

     

   (403) (418) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

   (878) (606) ضريبة دعم العمالة الوطنية

   (397) (332) (2006لسنة  46الزكاة )استناداً إلى قانون الزكاة رقم 

   (6,589) (5,685) ضرائب متعلقة بشركات تابعة

 
────── ──────   

 
(7,041) (8,267)   

 
══════ ══════   
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 العمليات الموقوفة -7
 

فقدان ش.م.ك. )مقفلة( )"شركة عارف"(، وذلك من خالل  شركة مجموعة عارف االستثماريةفقد البنك السيطرة على  (أ)

مما  ،األساسية كنتيجة للتسوية األخيرة لجزء من التسهيالت المقدمة سابقاً من قبل البنك لشركة عارف حقوق السيطرة

 .% من اجمالي دائني التمويل لشركة عارف50النكشاف ائتماني أقل من أدى إلى تعرض البنك 
 

لديه القدرة لم يعد البنك  أنإلى وانتهت عارف شركة على السيطرة تقييم بإدارة البنك  قامت، في ضوء هذه التطورات

 كموجوداتقام البنك بإعادة تصنيف شركة عارف من شركة تابعة مصنفة وبالتالي، على ممارسة مثل هذه السيطرة. 

 عارف كاستثمار في شركة زميلة. وأدرج حصة الملكية في شركةبيع غرض المحتفظ بها ل
 

و  لبيعغرض اغير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها ل انخفاض في الموجوداتلقد أدى وقف تجميع شركة عارف إلى 

غير المسيطرة المدرجة في  والحصصلبيع غرض ابالموجودات المصنفة كمحتفظ بها لةً مباشر المتعلقةالمطلوبات 

ألف  185,319مبلغ ألف دينار كويتي و 308,045بمبلغ  للمجموعةالي المرحلي المكثف المجمع بيان المركز الم

 ألف دينار كويتي على التوالي. 43,972مبلغ ودينار كويتي 
 

شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه في  ملكيتها وافق مجلس إدارة شركة تابعة على بيع حصةالسابقة،  السنةخالل  (ب)

. ونتيجة لذلك، يعرض بيان ، شركة تابعة غير مباشرة للبنك"(شركة التكنولوجيا الحديثة)" الشرب ش.م.ك. )مقفلة(

الموجودات والمطلوبات لشركة  2018مارس  31كما في  للمجموعةالمجمع المرحلي المكثف ركز المالي الم

ألف دينار كويتي على التوالي كموجودات مصنفة  2,230ألف دينار كويتي ومبلغ  16,557بمبلغ  التكنولوجيا الحديثة

كمحتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع على التوالي، وفقاً 

 "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة". 5للمعيار الدولي للتقارير المالية 
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 اتحتياطياال -8
 

  يتم تحليل حركة االحتياطيات على النحو التالي: 
 2018مارس  31 

 ألف دينار كويتي 

 
 احتياطي 

  قانوني
 احتياطي 
 اختياري 

 أرباح 
 محتفظ بها

 احتياطي 
 خزينة  أسهم

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 احتياطيات 
 المجموع  أخرى 

         

 466,101  (34,362)  (163,822)  19,151  6,736   88,716  274,841  274,841  2018يناير  1في الرصيد 
تعديل انتقالي من تطبيق المعيار الدولي 

)إيضاح  2018يناير  1في  9للتقارير المالية 
3) 

 
-    

 
-    

 
14,582 

 
-    

 
(11,490) 

 
-    

 
-    

 
3,092 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 469,193  (34,362)  (163,822)  7,661  6,736  103,298  274,841  274,841  2018يناير  1الرصيد المعاد ادراجه في 

 43,965    -      -    -     -  43,965    -     -  ربح الفترة
 (31,629)    - (15,054) (16,575)    -     -     -     -  خسائر شاملة أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 12,336    -  (15,054) (16,575)    -  43,965    -     -   الشاملةاإليرادات )الخسائر( إجمالي 

 (12,578)    -      -    -     -  (12,578)    -     -  زكاة 
 (341) 13,230 (341) (2,292)    -  (10,938)    -     -  (7وقف تجميع شركة تابعة )إيضاح 

 11    -      -    -  11    -     -     -  صافي الحركة في أسهم الخزينة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 468,621  (21,132)  (179,217)  (11,206)  6,747  123,747  274,841  274,841  2018مارس  31الرصيد في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2017 مارس 31 
 ألف دينار كويتي 

 
 احتياطي 

  قانوني
 احتياطي 
 اختياري 

 أرباح 
 محتفظ بها

 احتياطي 
 خزينة  أسهم

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 احتياطيات 
 المجموع  أخرى 

         

 474,652 (34,389) (141,649) 25,728 6,735 107,099 255,564 255,564  2017يناير  1الرصيد في 
 38,588    -     -     -     -  38,588    -     -  ربح الفترة 

 (2,727)    -  (6,251) 3,524    -     -     -     -  شاملة أخرى  )خسائر( إيرادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 35,861    -  (6,251) 3,524    -  38,588    -     -  الشاملة )الخسائر( إجمالي اإليرادات
 (9,682)    -     -     -     -  (9,682)    -     -  زكاة 

 (42)    -     -     -  (42)    -     -     -  صافي الحركة في أسهم الخزينة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 500,789 (34,389) (147,900) 29,252 6,693 136,005 255,564 255,564 2017مارس  31الرصيد في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 2018مارس  31
 

 

 

19 

 

 

 النقد والنقد المعادل -9
 ألف دينار كويتي 

 

  )مدققة( 

 
 مارس 31

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 مارس 31

2017 
    

 165,629 258,590 188,107 نقد

 726,762 591,716 636,935 أرصدة لدى بنوك مركزية

 459,507 412,150 405,582 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 ──────── ──────── ──────── 

 1,351,898 1,262,456 1,230,624 نقـد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 948,470 805,930 853,786 أشهر من تاريخ العقد 3قصيرة األجل تستحق خالل  اتمرابح

 25,323 14,606    -  نقد لدى البنوك الخاص بالعمليات الموقوفة 

 (540,171) (716,102) (597,401) ناقصاً: الودائع القانونية لدى بنوك مركزية
 ──────── ──────── ──────── 

 1,785,520 1,366,890 1,487,009 النقد والنقد المعادل

 ════════ ════════ ════════ 

 
 أرباح نقديةتوزيعات  و أسهم منحةاصدار و  رأس المال    -10

        

: 2016) %10بنسبة  ةمنح أسهمإصدار على  2018مارس  19العادية لمساهمي البنك المنعقدة في عمومية الجمعية ال وافقت
وتوزيع أرباح نقدية بقيمة دينار كويتي( ألف  52,415: 2016)ألف دينار كويتي  57,657على األسهم القائمة بمبلغ  )10%
ألف دينار كويتي(  87,755: 2016) ألف دينار كويتي 96,645بمبلغ فلس لكل سهم(  17: 2016سهم ) فلس لكل 17

 إلى مساهمي البنك. 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في المقترحة 
 

المال المصرح به  رأس زيادةعلى  2018مارس  19في  المنعقدةالبنك  لمساهمي العاديةغير  العمومية وافقت الجمعيةكما 
 منحه. أسهمطريق اصدار  والمصدر عن

 

مارس  31سهم كما في  6,342,262,911وبالتالي، فإن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل يتكون من 
 فلس للسهم. 100سهم( بقيمة  5,765,693,556: 2017 مارس 31سهم و 5,765,693,556: 2017ديسمبر  31) 2018

 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -11

 

مارس  19 المنعقدة في 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك  المساهمون في وافق
 .2017ديسمبر  31على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة للسنة المنتهية في  2018

 
 والتزامات طارئة مطلوبات -12

 

بما تعلق يللنشاط فيما الطبيعي  مسارالتمت ضمن  بيان المركز المالي والتزامات قائمة بتاريخطارئة  مطلوباتكانت هناك 
  يلي:

 

 ألف دينار كويتي 

  )مدققة(  

 
 مارس 31

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 مارس 31

2017 
    

  169,652 189,520 227,184 حواالت مقبولة وخطابات اعتماد

  1,851,980 1,897,510 1,947,194 خطابات ضمان
 ──────── ──────── ──────── 

 2,021,632 2,087,030 2,174,378 مطلوبات طارئة
 ════════ ════════ ════════ 

 450,265 408,254 477,673 رأسماليةالتزامات 
 ════════ ════════ ════════ 



 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2018مارس  31
 

 

 

20 

 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -13
 

وعائالتهم لمجموعة ل التنفيذيين نموظفيالدارة واإلأعضاء مجلس مساهمون رئيسيون وطراف ذات عالقة )بعض األهناك 

( كانوا مودعين وعمالء تسهيالت تمويلية رئيسيةيملكون فيها حصصاً وشركات ومشاريع مشتركة وشركات زميلة 

، ضمن المسار الطبيعي للنشاط. إن تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسية بما في ذلك معدالت الربح للمجموعة

قدر لامماثلة لها مع أطراف غير ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من  لمعامالتوالضمانات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة 

 طبيعي من المخاطر.ال
 

 هي كما يلي: بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمعاألرصدة المتضمنة في  إن
 

 ألف دينار كويتي  

 المجموع  

  
مساهمون 
 رئيسيون 

 شركات
 زميلة  

 أعضاء 

مجلس 
اإلدارة 

وموظفين 
 تنفيذيين 

أطراف 
 أخرى 

 ذات عالقة 
مارس  31

2018 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2017 

  
 مارس 31

2017 

        أطراف ذات عالقة 

 109,945  240,725  228,599  10,185  4,026  214,388     -  مدينو تمويل 

 مستحقة للبنوك  أرصدة

 والمؤسسات المالية  
 

1,267,325 
 

 35,980  -     -    
 

1,303,305 
 

1,387,400 
 

1,344,584 

 103,304  88,695  199,254  25,167  9,323  164,764    - حسابات المودعين

 13,883  12,473  16,285  3,111  1 12,687  486  مطلوبات طارئة والتزامات

من قبل  ةمدار اتاستثمار

 طرف ذي عالقة
 

-    -     -    
 

 33,060 
 

 33,060 
 

 33,281 
 

 33,963 
 

 المجمع هي كما يلي:المرحلي المكثف إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بيان الدخل 
 

 ألف دينار كويتي     

 المجموع     

 أشهر المنتهية في الثالثة     

  
مساهمون 
 رئيسيون 

 شركات
 زميلة  

 أعضاء 
 مجلس اإلدارة 

وموظفين 
 تنفيذيين 

أطراف 
 أخرى 

 ذات عالقة 
 مارس 31

2018 
 مارس 31

2017 

       

 1,219  1,712  45  43  1,624    - إيرادات تمويل

 36  37  23  7  7    - إيرادات أتعاب وعموالت

والتوزيعات المقدرة  تمويلالتكاليف 

 للمودعين
 

 6,174 
 

 213 
 

 20 
 

 1,714 
 

 8,121 
 

 6,375 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( -13

 

 هي كما يلي: بالمجموعة إن تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين 

 

 ألف دينار كويتي  

  عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفين التنفيذيين 
 عدد األطراف ذات العالقة

 القيمة  )اقارب أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفين التنفيذيين(

 

 
مارس  31

2018 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2017 

 
 مارس 31

2017  

 
  مارس 31

2018 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2017 

 
  مارس 31

2017  

 
  مارس 31

2018 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2017 
 مارس 31

2017 

            أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,963 2,466 2,500  19 13 14  27 26  23 التسهيالت التمويلية 

 42 52 45  4   4  4   17  16  14 بطاقات االئتمان 

 16,830 20,345 19,471  108  97  98   72   68  62 ودائع

 4,252  5   3  3  6     7  7 تمويليةضمانات مقابل تسهيالت 
3,559 3,201 

            

            الموظفين التنفيذيين

 2,699 2,577 2,279   12 12  11  46   46  36 التمويليةالتسهيالت 

 121 170 158  4  6  6  41  35  26 بطاقات ائتمان

 8,817 7,120 8,525   38   84  84   73   79  66 ودائع 

 5,790 5,515 5,107  4 4  4  15  12 11 ضمانات مقابل تسهيالت تمويلية 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( -13
 

ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس  ومكافآت نهاية خدمة موظفي اإلدارة العليا ومكافآت موظفي اإلدارة العليا إن رواتب وبدالت

 كما يلي:وكافة الشركات التابعة المجمعة  بالبنكاإلدارة 
 

 ألف دينار كويتي  

 المجموع   

 أشهر المنتهية في الثالثة   

 مارس 31   
2018 

 مارس 31
2017 

     

 5,874 5,812   رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا

 311 234   موظفي اإلدارة العليال ومزايا طويلة األجل خدمةالمكافآت نهاية 

 142 75   افآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارةمك

   ─────── ─────── 

   6,121 6,327 

   ═══════ ═══════ 

 
 قطاعيالتحليل ال -14

 

 القطاعاتمعلومات  
 ألف دينار كويتي  

 الخزينة  2018مارس  31

االعمال 
لألفراد المصرفية 
والخدمات 
المصرفية 

  الخاصة

األعمال 
 المصرفية
  للشركات

 
 المجموع   االستثمار

      

 17,370,898  2,161,788  5,315,536  5,800,200  4,093,374  الموجودات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 15,391,257  653,081  2,271,691  9,217,486  3,248,999  المطلوبات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 189,114  35,473  67,228  81,525  4,888  إيرادات التشغيل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 47,572  28,894  14,639  4,230  (191)  المخصصات وانخفاض القيمة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 51,385  (21,788)  34,448  34,457  4,268  ربح )خسارة( الفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 ألف دينار كويتي 

 الخزينة   2017 مارس 31

االعمال 
لألفراد  المصرفية

والخدمات 
المصرفية 

  الخاصة

األعمال 
المصرفية 

 للشركات
 

 المجموع  االستثمار
      

 16,444,595  2,604,907  4,483,038  5,366,843  3,989,807  الموجودات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

 14,465,611  689,845  1,946,677  8,913,846  2,915,243  إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 168,614  43,767  48,394  70,315  6,138  إيرادات التشغيل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 43,380  17,613  20,803  4,964     -  المخصصات وانخفاض القيمة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 43,014  208  9,171  30,036  3,599  ربح الفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 العادلة  ةالقيم   -15
 

 المالية حسب أسلوب التقييم:  للموجوداتالجدول الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة  المجموعةستخدم ت
  

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة؛1المستوى 

اشر أو غير : أساليب أخرى يكون لجميع مدخالتها تأثيراً ملموساً على القيمة العادلة المسجلة معروضة بشكل مب2المستوى 

 مباشر؛ و

: أساليب أخرى تستخدم المدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى البيانات 3المستوى 

 المعروضة في السوق. 
 

 :2018مارس  31قياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في رض الجدول التالي للجدول الهرمي يع
  

 

  ألف دينار كويتي

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 
     

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 

رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 39,595 - 39,595 - الدخل

اإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل  -صكوك 

 1,394,635  254,894  - 1,139,741  األخرى

اإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل  -أسهم 

 94,555  81,188  - 13,367  األخرى

 171,700  43,638  59,553 68,509  األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل  -أسهم 
     

     :مشتقات الموجودات المالية

 1,330  - 1,330  - عقود آجلة

 329 - 329  - مبادالت معدل األرباح

 910  - 910  - مبادالت عمالت
 ───── ───── ───── ───── 
  1,221,617  101,717  379,720  1,703,054 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
  ألف دينار كويتي 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     العادلة:تم قياسها بالقيمة مالية مطلوبات 

     مشتقات المطلوبات المالية:

 1,710  - 1,710  - عقود آجلة

 43 - 43  - مبادالت معدل األرباح

 4,159  - 4,159  - مبادالت عمالت

 126  - 126  - المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 
 - 6,038 - 6,038 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية     -15
  

 : 2017ديسمبر  31قياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في رض الجدول التالي للجدول الهرمي يع
 

  ألف دينار كويتي
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 

رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 الدخل
 

 -     39,648 
 

 -     39,648 

 168,143 28,465 57,986 81,692  موجودات مالية متاحة للبيع

 1,428,655 296,034    - 1,132,621 استثمار في صكوك
     

     :الموجودات الماليةمشتقات 

 1,369    - 1,369    - عقود آجلة

 114    - 114    - مبادالت معدل األرباح

 817    - 817    - مبادالت عمالت
     

 ───── ───── ───── ───── 
  1,214,313  99,934  324,499  1,638,746 

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

 
 

  كويتي ألف دينار
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

     تم قياسها بالقيمة العادلة: مالية مطلوبات

     مشتقات المطلوبات المالية:

 1,890    - 1,890    - عقود آجلة

 10,786    - 10,786    - مبادالت عمالت

 121    - 121    - المعادن الثمينة المتضمنة 

 ───── ───── ───── ───── 
 -    12,797 -    12,797 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 : 2017 مارس 31يعرض الجدول التالي للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
 

 

  ألف دينار كويتي
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 

رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان 

    - الدخل
 

58,257 -    
 

58,257 

 157,926 28,354 47,834 81,738  موجودات مالية متاحة للبيع

 1,214,214 352,105    - 862,109 استثمار في صكوك
     

     :الماليةمشتقات الموجودات 

 1,653    - 1,653    - عقود آجلة

 268    - 268    - مبادالت معدل األرباح

 961    - 961    - مبادالت عمالت

 ───── ───── ───── ───── 
 943,847 108,973 380,459 1,433,279 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة     -15
 

 :2017 مارس 31يعرض الجدول التالي للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

  )تتمة(
 

  ألف دينار كويتي 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     تم قياسها بالقيمة العادلة: مالية مطلوبات

     مشتقات المطلوبات المالية:

 1,620    - 1,620    - عقود آجلة

 21    - 21    - مبادالت معدل األرباح

 16,991    - 16,991    - مبادالت عمالت

 74    - 74    - المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 
 -    18,706 -    18,706 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي.لم يتم إجراء أية 
 

 للموجودات المالية المتاحة للبيع: 3الختامي للمستوى  والرصيدمطابقة المبلغ االفتتاحي يعرض الجدول التالي 
 

 ألف دينار كويتي 

 2018 2017 
   

 357,507 324,499 يناير 1كما في 

    - 100,676 9تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ────── ────── 

 425,175 357,507 

 1,067 (3,950) إعادة قياس المدرج في اإليرادات الشاملة األخرى

 21,885 (41,505) )استبعادات( مشتريات، بالصافي
 ────── ────── 

 380,459 379,720 مارس 31كما في 
 ══════ ══════ 

 

 موجودات برسم األمانة  -16
 

ألف دينار كويتي  1,238,677بصفة أمانة أو وكالة بلغت  المجموعةإن القيمة اإلجمالية للموجودات المحتفظ بها من قبل 

ألف  1,178,526 :2017 مارس 31ألف دينار كويتي وفي  1,235,457: 2017ديسمبر  31) 2018مارس  31في 

  دينار كويتي(.
 

ألف دينار كويتي(  415: 2017 مارس 31ألف دينار كويتي ) 1,408تتضمن إيرادات األتعاب والعموالت أتعاب بمبلغ 

 ناتجة عن أنشطة بصفة األمانة والوكالة. 

 




