
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .عبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.

 التابعة هوشركات
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلوماتال

  2017 سبتمبر 30

 )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 
  2017 سبتمبر 30 فيللفترة المنتهية 

 ألف دينار كويتي    

 أشهر المنتهية في التسعة  يأشهر المنتهية ف ثالثةال  

 إيضاحات 
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30

2016  
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30

2016 

       العمليات المستمرة

 534,104  542,074   199,083  195,103   إيرادات تمويل
تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة 

 3 للمودعين
 

 (83,015) 
 

 (78,601)  
  

(219,145) 
 

(208,395) 

 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 325,709 322,929  120,482 112,088  صافى ايرادات التمويل

 45,762  88,162   14,413  32,276   إيرادات استثمار
 64,732  73,436   23,547  24,395   إيرادات أتعاب وعموالت

 14,918  13,570   5,007  5,120   صافي ربح العمالت األجنبية
 30,211 26,957   3,411  7,997   أخرى تشغيل إيرادات 

 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 481,332 525,054  166,860 181,876  إجمالي إيرادات التشغيل

 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

       التشغيل مصروفات

 (129,692)  (125,358)   (41,666)  (40,830)   تكاليف موظفين 
 (62,181)  (62,773)   (19,317)  (21,345)   عمومية وإدارية مصروفات 

 (29,181)  (25,174)   (9,661)  (8,225)   استهالك واطفاء

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 (221,054) (213,305)  (70,644) (70,400)  مصروفات التشغيلإجمالي 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
صافي ايرادات التشغيل من العمليات 

 111,476  المستمرة
 

96,216  311,749 
 

260,278 
 (87,567) (125,100)  (34,612) (39,471)  المخصصات وانخفاض القيمة

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

من العمليات المستمرة قبل  ربح الفترة
  الضرائب 

 

 
72,005 

 
61,604  

 

 
186,649 

 
172,711 

 (17,084) (24,297)  (5,469) (8,770) 5 ضرائب

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 155,627 162,352  56,135 63,235  ربح الفترة من العمليات المستمرة

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

       العمليات الموقوفة
بعد الضرائب من العمليات  خسارة الفترة

 (8,037)  (1,913) (1,637)  الموقوفة
 

(13,846) 
خسارة االنخفاض في القيمة المحققة من 

    -     -    -  العمليات الموقوفة
 

 (16,570) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
من العمليات  للفترة الخسارة بعد الضرائب

 (30,416) (8,037)  (1,913) (1,637) 6 الموقوفة

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 125,211 154,315  54,222 61,598  الفترة  ربح

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

       الخاص بـ :

 123,130 137,865   52,251 56,220   مساهمي البنك   
 2,081 16,450   1,971 5,378   الحصص غير المسيطرة   

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  61,598 54,222  154,315 125,211 

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
األساسية والمخففة الخاصة ربحية السهم 

 فلس  21.69 فلس 24.26  فلس  9.20 فلس 9.89 4 بمساهمي البنك
  ══════ ══════ 

 

══════ ══════ 

 



 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(مرحلي المكثف المجمع الشامل ال الدخلبيان 

  2017 سبتمبر 30 فيللفترة المنتهية 

 ألف دينار كويتي  

 أشهر المنتهية في التسعة  أشهر المنتهية في ثالثةال  
 

  
  سبتمبر 30

2017 

  سبتمبر 30
2016  

  سبتمبر 30
2017 

  سبتمبر 30
2016 

       

 125,211 154,315  54,222 61,598  ربح الفترة

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

       الشاملة األخرىالخسائر 

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

 (6,226)  16,415  444  8,032  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع 

محققة من موجودات مالية متاحة  )أرباح( خسائر 

  للبيع
 

(6,390) 

 

 (2,280)  
 

(21,954) 

 

 2,987 

خسائر االنخفاض في القيمة من موجودات مالية  

متاحة للبيع المحولة إلى بيان الدخل المرحلي 

  المكثف المجمع

 

 

18 

 

 

 1,780  

 

 

9,665 

 

 

 8,747 

 من اإليرادات الشاملة األخرى)الخسائر( حصة في  

  شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 

(396) 

 

 258  
 

283 

 

 1,127 

عمليات  ترجمةفروق تحويل عمالت أجنبية من  

  أجنبية
 

(10,991) 

 

 (14,737)  
 

(15,550) 

 

(14,575) 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (7,940) (11,141)  (14,535) (9,727)  الشاملة األخرى للفترةالخسائر 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 117,271 143,174  39,687 51,871  إجمالي اإليرادات الشاملة

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       

       بـ:الخاصة 

 117,720 129,946   40,631 49,826   مساهمي البنك   

 (449) 13,228   (944) 2,045   الحصص غير المسيطرة   

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

  
51,871 39,687  143,174 117,271 

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 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
 2017 سبتمبر 30 فيكما 

 ألف دينار كويتي  

  )مدققة(   

 إيضاحات 
 سبتمبر 30

2017 
 ديسمبر 31

 2016 
  تمبرسب 30

2016 

     الموجودات  

 1,459,988  1,494,657  1,229,258 8 نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 2,899,652  2,877,241  2,947,014   مرابحات قصيرة األجل

 8,426,584  8,175,789  9,273,888   مدينو تمويل

 193,721  186,341  158,486   عقارات للمتاجرة

 1,463,636  1,456,124  1,691,061 9 اراتاستثم

 458,967  469,468  452,956   استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 596,486  590,801  585,672   عقارات استثمارية

 517,916  548,652  496,587  موجودات أخرى

 48,290  39,175  40,231   موجودات غير ملموسة وشهرة

 232,876  216,212  216,934   عداتعقارات وم

 344,162 444,893  309,166 6 موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

  

──────── ──────── ──────── 

 16,642,278 16,499,353 17,401,253  مجموع الموجودات

  

════════ ════════ ════════ 
     

     المطلوبات 

 2,812,893  2,871,651  2,769,549   سسات الماليةمستحقة للبنوك والمؤ أرصدة

 10,901,127  10,662,140  11,587,906    المودعين حسابات 

 675,747  699,245  789,337   مطلوبات أخرى

مطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ 
 6 بها لغرض البيع

 

 170,995 

 

 227,492 

 

 170,621 

  

──────── ──────── ──────── 

 14,560,388 14,460,528 15,317,787  إجمالي المطلوبات

  

──────── ──────── ──────── 
     

     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك   

 524,154 524,154  576,569  10  رأس المال

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

     - 52,415     - 10 أسهم منحة مقترح إصدارها

 (48,988) (48,824)  (45,835)  أسهم خزينة 

 614,551 474,652  594,907 7 احتياطيات

  

──────── ──────── ──────── 

 
 1,845,974 1,722,730 1,810,050 

     - 87,755     - 10 أرباح نقدية مقترح توزيعها

  

──────── ──────── ──────── 

 1,810,050 1,810,485 1,845,974  ق الملكية الخاصة بمساهمي البنك  إجمالي حقو

 271,840 228,340 237,492  الحصص غير المسيطرة

  

──────── ──────── ──────── 

 2,081,890 2,038,825 2,083,466  إجمالي حقوق الملكية 

  

──────── ──────── ──────── 

 16,642,278 16,499,353 17,401,253  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  

════════ ════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 

   

 عبدالعزيز يعقوب النفيسي
 رئيس مجلس اإلدارة[نائب ]

 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

  2017 تمبرسب 30 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 
 (7)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 رصيد ال

 154,315 16,450 137,865     -  137,865 137,865    -     -     -     -  ربح الفترة

 (11,141) (3,222) (7,919)     -  (7,919) (7,919)    -     -     -     -  شاملة أخرى خسائر
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 143,174 13,228 129,946    -  129,946 129,946    -     -     -     -  الشاملةاإليرادات إجمالي 

 (9,682)    -  (9,682)    -  (9,682) (9,682)    -     -     -     -  مدفوعةزكاة 

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

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

 2,980    -  2,980    -  2,980 (9) 2,989    -     -     -  أسهم الخزينة صافي الحركة في 

 (1,434) (1,434)    -     -     -     -     -     -     -     -  (6تابعة )إيضاح  بيع شركات

صافي التغيرات األخرى في الحصص غير 

 (2,642) (2,642)    -     -     -     -     -     -     -     -  المسيطرة 

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

 2,083,466 237,492 1,845,974    -  1,845,974 594,907 (45,835)    -  720,333 576,569 2017سبتمبر  30في الرصيد 

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

 

 



 

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

 
 

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

6 
 

 

 

 )تتمة(تغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( بيان ال

  2017 سبتمبر 30في 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 
 (7 إيضاح)

 اإلجمالي 
 الفرعي

أرباح نقدية 
مقترح 
 توزيعها

 اإلجمالي 
   الفرعي 

           

 2,055,489 276,353 1,779,136 79,755 1,699,381 505,067 (50,173) 47,650 720,333 476,504  2016يناير  1في الرصيد 

 125,211  2,081 123,130      - 123,130  123,130     -     -     -     - ربح الفترة 

 (7,940)  (2,530)  (5,410)      - (5,410)  (5,410)      -     -     -     - شاملة أخرى خسائر

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

 117,271  (449)  117,720      - 117,720  117,720      -     -     -     - الشاملة)الخسائر( اإليرادات إجمالي 

 (7,914)      - (7,914)      - (7,914)  (7,914)      -     -     -     -  مدفوعة زكاة

     -     -     -     -     -     -     - (47,650)      - 47,650  ( 10)إيضاح إصدار أسهم منحة 

 (79,755)      - (79,755)  (79,755)      -     -     -     -     -     - ( 10)إيضاح  مدفوعة توزيعات أرباح نقدية

 863      - 863      - 863  (322)  1,185      -     -     - أسهم الخزينة صافي الحركة في 

صافي التغيرات األخرى في الحصص غير 

 (4,064)  (4,064)      -     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة 

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

 2,081,890  271,840  1,810,050      - 1,810,050  614,551  (48,988)      - 720,333  524,154  2016 سبتمبر 30في الرصيد 

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

 

 

 



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

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2017 سبتمبر 30للفترة 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 التسعة  

 اتإيضاح 
 سبتمبر 30

 2017 
 سبتمبر 30

2016 

 أنشطة التشغيل 
 

  

 من )خسارة( الفترة ربح 
 

  

 155,627 162,352  العمليات المستمرة -
 (30,416) (8,037) 6 العمليات الموقوفة -

    التدفقات النقدية:تعديالت لمطابقة الربح بصافي 

 29,181 25,174    استهالك وإطفاء 

 87,567 125,100   المخصصات وانخفاض القيمة 

 16,570    -  خسارة االنخفاض في القيمة المحققة من العمليات الموقوفة

 (6,861) (26,017)  ربح بيع استثمارات 

 (5,277) (4,839)  إيرادات توزيعات أرباح 

 (2,821) (12,239)  ومشاريع مشتركة ائج شركات زميلةنت حصة في 

 (6,810) (11,631)  استثمارية للمتاجرة وعقارات ربح من بيع عقارات 

 (11,364) (20,844)  إيرادات استثمار أخرى 
 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
 229,019 225,396 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  

    في موجودات التشغيل:)الزيادة( النقص 

 (370,859) (1,592,583)  مدينو تمويل

 7,556 21,969  عقارات للمتاجرة

 (113,208) 97,515  موجودات أخرى 

 268 (20,647)  ودائع قانونية لدى بنوك مركزية 

    الزيادة )النقص( في مطلوبات التشغيل:

 2,051 (307,857)  مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية  أرصدة

 62,300 1,130,851  حسابات المودعين

 62,176 70,815  مطلوبات أخرى
 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (124,320) (370,918)  أنشطة التشغيل  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

    أنشطة االستثمار 

 (147,527) (231,139)  ، بالصافي استثماراتشراء 

 (9,902) (7,430)  شراء عقارات استثمارية

 9,633 22,473  المحصل من بيع عقارات استثمارية

 (37,062) (23,271)  شراء عقارات ومعدات

 17,047 1,630  المحصل من بيع عقارات ومعدات

 (3,730) (3,604)  موجودات غير ملموسة، بالصافي
 (13,246) (665) 6 حقوق تأجير، بالصافي

 - 5,600  تابعة حصل من بيع شركاتالم

 (7,151) (1,960)  شراء استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 759 12,713  المحصل من بيع استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 20,571 15,551  توزيعات أرباح مستلمة

 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (170,608) (210,102)  شطة االستثمارأنالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

    أنشطة التمويل 

 (79,755) (87,755) 10 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 863 2,980  أسهم الخزينةصافي الحركة في 

 (7,914) (9,682)  زكاة مدفوعة
 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (86,806) (94,457)  التمويل  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة
 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 
    

 (381,734) (675,477)  في النقـد والنقد المعادل النقص 

 2,572,884 2,092,111  يناير  1النقـد والنقد المعادل في 
 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 2,191,150 1,416,634 8  سبتمبر 30النقـد والنقد المعادل في 
  

════════ ════════ 



 لتمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبيت ا
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2017 سبتمبر 30كما في 
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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  من قبل 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة)يشار إليهم معاً بـ"المجموعة"( التابعة 

 .2017 أكتوبر 9خ بتاري
   

للمجموعة  المدققة على البيانات المالية المجمعة 2017مارس  20وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في 

 .2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

بنك الكويت  وهو مسجل كبنك إسالمي لدى 1977مارس  23إن البنك هو شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت بتاريخ 

خرى، بما في ذلك األطراف األولحساب  . ويعمل البنك في جميع األنشطة المصرفية اإلسالمية لحسابه الخاصالمركزي

إن عنوان المركز والتأجير وبناء المشاريع وأنشطة تجارية أخرى دون ممارسة الربا. تمويل وشراء وبيع االستثمارات 

  المبارك، المرقاب، الكويت.الرئيسي المسجل للبنك هو شارع عبد هللا
 

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

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -2
 

"التقرير المالي  34ر المحاسبة الدولي رقم تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيا

مماثلة لتلك  المجمعة المرحلي". إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة

ت ، باستثناء تطبيق التعديال2016ديسمبر  31المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

والتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالمجموعة وتسري لفترات التقارير المالية السنوية 

  ولم ينتج عنها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة. 2017يناير  1التي تبدأ في 
 

وفقاً لتعليمات دولة الكويت لمؤسسات  2016ديسمبر  31ية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في تم إعداد البيانات المال

الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير 

صص المجمع النخفاض القيمة والتي تحل محلها متطلبات حول المخ 39المالية باستثناء متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

بنك الكويت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام المطبقة على كافة التسهيالت االئتمانية )بالصافي بعد استبعاد 

 بعض فئات الضمانات( التي لم يتم احتساب مخصص محدد لها.
 

مع تقريب كافة العملة الرئيسية للبنك  الذي يمثل معة بالدينار الكويتيالمج المرحلية المكثفة المالية المعلوماتتم عرض 

 القيم إلى أقرب ألف دينار كويتي، ما لم يذكر غير ذلك.
 

معدة  كاملةفصاحات المطلوبة لبيانات مالية إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإل

للسنة المجمعة للمجموعة السنوية ة للتقارير المالية ويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولي

 .2016ديسمبر  31في  المنتهية
 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة إضافةً إلى ذلك، فإن نتائج 

 . 2017ديسمبر  31ية التي تنتهي في توقعها للسنة المال

 
 مقدرة للمودعينالتوزيعات تكاليف التمويل وال -3

 

 في  نتهيةالم أشهر التسعةاستناداً إلى نتائج فترة وتوزيعات األرباح لمساهمي البنك  إدارة البنك التوزيعات للمودعين قدرت
تختلف عن المبالغ  قد يعات األرباح لمساهمي البنكلتوزيعات للمودعين وتوزالمبالغ الفعلية ل إن. 2017 سبتمبر 30

 في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع.المعروضة 
 

وفقـاً البنك من قبل مجلس إدارة  يتم تحديدهيتم توزيعه على كافة األطراف المعنية سوف وف إن الربح الفعلي الذي س
 .2017ديسمبر  31في التي تنتهي ققة للسنة ، استناداً إلى النتائج السنوية المدللبنكللنظام األساسي 

 



 لتمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبيت ا
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2017 سبتمبر 30كما في 
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 والمخففة الخاصة بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية -4
 

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

 

  أشهر المنتهية في التسعة   الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30

2016  
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30

2016 
      

      ربحية السهم األساسية والمخففة:

ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك )ألف دينار 
 123,130 137,865  52,251 56,220 كويتي(

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

 5,677,466 5,682,116  5,678,388 5,682,881 )ألف سهم(
 ═════════ ═════════ 

 

═════════ ═════════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي 
 فلس  21.69 فلس 24.26  فلس  9.20 فلس 9.89 البنك

 ══════ ══════ 
 

══════ ══════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات 
      المستمرة

 العمليات المستمرة الخاصربح الفترة من 
 138,998 139,274  52,524 56,566 كويتي( ألف ديناربمساهمي البنك )

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

المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 
 5,677,466 5,682,116  5,678,388 5,682,881 )ألف سهم(

 

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

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي 
 فلس  24.48 فلس 24.51  فلس  9.25 فلس 9.95 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  -5

 ينار كويتي ألف د   
  أشهر المنتهية في التسعة   الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30

2016   
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30

2016 
      

 (1,284) (1,433)   (545)  (586) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (2,627)  (2,675)   (1,097)  (1,155)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 46الزكاة )استناداً إلى قانون الزكاة رقم 

 (1,325)  (1,284)   (569)  (555)  (2006لسنة 

 (11,848)  (18,905)   (3,258)  (6,474) ضرائب متعلقة بشركات تابعة

 
────── ──────  ────── ────── 

 
(8,770) (5,469)  (24,297) (17,084) 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 



 لتمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبيت ا
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2017 سبتمبر 30كما في 
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 العمليات الموقوفة -6
 

شركة مجموعة عارف  ، وافق مجلس إدارة البنك على بيع حصة المجموعة في شركتها التابعة2016 يونيو 30في  (أ)

 2017 سبتمبر 30المجمع كما في  المرحلي المكثف االستثمارية. ونتيجة لذلك، يعرض بيان المركز المالي

 لغرض البيعمصنفة كمحتفظ بها ستثمارية كموجودات ارف االشركة مجموعة علمطلوبات الموجودات وال

على التوالي وفقاً للمعيار الدولي للتقارير  لغرض البيعومطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها 

 " الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة" 5المالية 
 

اسية لموجودات شركة مجموعة عارف االستثمارية حقوق التأجير واالستثمارات في األسهم تتضمن الفئات األس

 والعقارات وتتضمن المطلوبات المستحق للبنوك والمؤسسات المالية والمطلوبات األخرى.
 

والمطلوبات  لغرض البيعالمصنفة كمحتفظ بها  شركة مجموعة عارف االستثمارية موجوداتقام البنك بعرض 

 المجمع المرحلي المكثف في بيان المركز المالي كمحتفظ بها لغرض البيع المصنفة علقة مباشرة بالموجوداتالمت

وبعد استبعاد المعامالت المتبادلة بين  الخاص بمساهمي البنك المتراكمبالصافي بعد مخصص انخفاض القيمة 

 .شركات المجموعة

 

ة الخدمات العامة شركفي ملكيتها كامل امت المجموعة ببيع ، ق2017 سبتمبر 30كما في المنتهية  خالل الفترة (ب)

والتي تم والمصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع عض الشركات التابعة بل تم البيع الجزئيأيضا و ش.م.ك. )مقفلة(

 .مشتركال االستثمارأنشائها لغرض 

 

   

 

 



 

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

 ة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع

 2017 سبتمبر 30كما في 
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 اتحتياطياال -7
 

  يتم تحليل حركة االحتياطيات على النحو التالي: 
 2017 سبتمبر 30 

 ألف دينار كويتي 

 
 احتياطي 

  قانوني
 احتياطي 
 اختياري 

 أرباح 
 محتفظ بها

 احتياطي 
 اسهم خزينة 

 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  1في الرصيد 

 137,865     -      -    -     -  137,865    -     -  ربح الفترة 

 (7,919)     - (9,969) 2,050    -     -     -     -  شاملة أخرى  )خسائر( إيرادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 129,946    -  (9,969) 2,050    -  137,865    -     -  الشاملة )الخسائر( اتإجمالي اإليراد

 (9,682)    -      -    -     -  (9,682)    -     -  مدفوعةزكاة 

 (9)    -      -    -  (9)    -     -     -  خزينةالصافي الحركة في أسهم 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 594,907 (34,389) (151,618) 27,778 6,726 235,282 255,564 255,564 2017سبتمبر  30الرصيد في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2016 سبتمبر 30 

 ألف دينار كويتي 

 
 احتياطي 

  قانوني
 احتياطي 
 اختياري 

 ح أربا
 محتفظ بها

 احتياطي 
 خزينة  أسهم

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 احتياطيات 
 المجموع  أخرى 

         

 505,067 (23,596) (97,233) 17,729 7,084 124,579 238,252 238,252  2016يناير  1الرصيد في 

 123,130     -     -     -     -  123,130     -     -  ربح الفترة 

 (5,410)     -  (10,563)  5,153     -     -     -     -  شاملة أخرى  )خسائر( إيرادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 117,720     -  (10,563)  5,153     -   123,130     -     -  الشاملة )الخسائر( إجمالي اإليرادات
 (7,914)     -     -     -     -  (7,914)     -     -  مدفوعةزكاة 

 (322)     -     -     -  (322)     -     -     -  خزينةالصافي الحركة في أسهم 
 

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

 614,551  (23,596)  (107,796)  22,882   6,762  239,795  238,252  238,252  2016 سبتمبر 30الرصيد في 
 

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



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2017 سبتمبر 30كما في 
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 النقد والنقد المعادل -8
 ألف دينار كويتي 

 

  )مدققة( 

 
 سبتمبر 30

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 سبتمبر 30

2016 
    

 238,514 251,707 190,748 نقد

 772,992 715,371 618,985 أرصدة لدى بنوك مركزية

 448,482 527,579 419,525 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 ──────── ──────── ──────── 

 1,459,988 1,494,657 1,229,258 نقـد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 1,271,680 1,119,810 691,265 أشهر من تاريخ العقد 3ل تستحق خالل مرابحة قصيرة األج

أشهر من  3أرصدة تورق لدى بنك الكويت المركزي تستحق خالل 
 تاريخ العقد

 
60,016 10,002 

 
35,025 

 33,109 32,152 21,252 نقد لدى البنوك الخاص بالعمليات الموقوفة 

 (608,652) (564,510) (585,157) زيةناقصاً: الودائع القانونية لدى بنوك مرك
 ──────── ──────── ──────── 

 2,191,150 2,092,111 1,416,634 النقد والنقد المعادل

 ════════ ════════ ════════ 

 
 استثمارات       -9

        

ألف  1,099,603 :2016ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 1,358,161 بمبلغ استثمارات في صكوكالرصيد يتضمن هذا 
 ألف دينار كويتي(. 1,062,359: 2016 سبتمبر 30دينار كويتي و

 
 أرباح نقديةتوزيعات  و أسهم منحةاصدار و  رأس المال    -10

        

إصدار على  2017مارس  20العادية لمساهمي البنك المنعقدة في عادية والجمعية العمومية الغير عمومية الجمعية ال وافقت
ألف  47,650: 2015)ألف دينار كويتي  52,415على األسهم القائمة بمبلغ  )%10: 2015% )10بنسبة  ةمنح أسهم

 ألف دينار كويتي 87,755بمبلغ فلس لكل سهم(  17: 2015سهم ) فلس لكل 17وتوزيع أرباح نقدية بقيمة دينار كويتي( 
 إلى مساهمي البنك. 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في المقترحة ألف دينار كويتي(  79,755: 2015)
 

 سبتمبر 30سهم كما في  5,765,693,556وبالتالي، فإن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل يتكون من 
فلس  100سهم( بقيمة  5,241,539,597: 2016 سبتمبر 30سهم و 5,241,539,597: 2016ديسمبر  31) 2017
 للسهم.

 
 دارةمكافأة أعضاء مجلس اإل -11

 

مارس  20 المنعقدة في 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك  المساهمون في وافق
 .2016ديسمبر  31على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة للسنة المنتهية في  2017

 
 والتزامات طارئة مطلوبات -12

 

بما تعلق يللنشاط فيما الطبيعي  مسارالتمت ضمن  بيان المركز المالي ات قائمة بتاريخوالتزامطارئة  مطلوباتكانت هناك 
  يلي:

 

 
 ألف دينار كويتي 

  )مدققة(  

 
 سبتمبر 30

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 سبتمبر 30

2016 
    

 144,012 146,155 174,624 حواالت مقبولة وخطابات اعتماد

 1,613,983 1,675,716 1,931,030 خطابات ضمان
 ──────── ──────── ──────── 

 1,757,995 1,821,871 2,105,654 مطلوبات طارئة
 ════════ ════════ ════════ 

 477,494 399,058 523,505 التزامات رأسمالية
 ════════ ════════ ════════ 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2017 سبتمبر 30كما في 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -13
 

وعائالتهم لمجموعة ل التنفيذيين نموظفيالدارة واإلأعضاء مجلس ئيسيون ومساهمون رطراف ذات عالقة )بعض األهناك 

، ضمن المسار للمجموعة( كانوا مودعين وعمالء تسهيالت تمويلية يملكون فيها حصصاً رئيسيةوشركات زميلة وشركات 

الضمانات كتلك السائدة الطبيعي للنشاط. إن تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسية بما في ذلك معدالت الربح و

 طبيعي من المخاطر.القدر المماثلة لها مع أطراف غير ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من  لمعامالتفي نفس الوقت بالنسبة 
 

 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 
 سبتمبر 30

2017 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2016 

  
 سبتمبر 30

2016 

        أطراف ذات عالقة 

 137,613 134,413 266,548  11,774  4,378  250,396      -  مدينو تمويل 

 مستحقة للبنوك  أرصدة

 سات المالية والمؤس 
 

 1,348,500 
 

 27,204  -      -     1,375,704 
 

1,335,174 1,368,530  

 100,153 98,435 113,669  30,496  7,214  75,959      -  حسابات المودعين

 7,344  14,801 13,230  115  1  12,678  436  مطلوبات طارئة والتزامات

من قبل  ةمدار اتاستثمار

     -      -      -  طرف ذي عالقة
 

 33,325 
 

 33,325 
 

 34,108 
 

 33,584 
 

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

 ألف دينار كويتي     

 المجموع     

 أشهر المنتهية في التسعة     

  
مساهمون 
 رئيسيون 

 شركات
 زميلة  

 أعضاء 
 جلس اإلدارة م

وموظفين 
 تنفيذيين 

أطراف 
 أخرى 

 ذات عالقة 
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30

2016 

       

 3,408  5,982  234  119  5,629     -  إيرادات تمويل

 249  88  59  7  22     -  إيرادات أتعاب وعموالت

والتوزيعات المقدرة  تمويلالتكاليف 

 للمودعين
 

18,201 
 

 531 
 

 -    
 

 756 
 

 19,488 
 

 17,026 



 ته التابعةابيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وشرك
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2017 سبتمبر 30كما في 
 

 

14 

 

 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  دارة أو الموظفين التنفيذيين()اقارب أعضاء مجلس اإل

 

 
 سبتمبر 30

2017 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2016 

 
 سبتمبر 30

2016  

 
  سبتمبر 30

2017 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2016 

 
  سبتمبر 30

2016  

 
  سبتمبر 30

2017 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2016 
 سبتمبر 30

2016 

            أعضاء مجلس اإلدارة 

  12,164  16,033  3,450    21   20   15   30   40   24  لتمويلية التسهيالت ا

  44  40  42    8   8   4   13   15   16  بطاقات االئتمان 

  10,418  10,021  21,439    137   145   102   75   78   70  ودائع

  5,928  15,190 4,527    3  3  4   8  9  6  تمويليةضمانات مقابل تسهيالت 
            

            الموظفين التنفيذيين

  3,225  3,360  2,748    10   11   12   45   45   46  التمويليةالتسهيالت 

  166  166  187    7   7   8   30   39   40  بطاقات ائتمان

  7,322  9,171  8,808    74   79   86   78   83   79  ودائع 

  8,593  7,549 5,601    5  5  5   17  14  12  ابل تسهيالت تمويلية ضمانات مق

 

 

 



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

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلوما

 2017 سبتمبر 30كما في 

 

 

15 
 

 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( -13
 

  المجمع هي كما يلي: المرحلي المكثف إن المعامالت المتضمنة في بيان الدخل
 

 ألف دينار كويتي   

 المجموع   

 أشهر المنتهية في التسعة   

 
  

 سبتمبر 30
2017 

 سبتمبر 30
2016 

     أعضاء مجلس اإلدارة

 90 53   إيرادات تمويل

     

     موظفون تنفيذيون

 107 66   إيرادات تمويل
   ─────── ─────── 
   119 197 
   ═══════ ═══════ 

 

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

 كما يلي:بالبنك وكافة الشركات التابعة المجمعة مجلس اإلدارة 
 

 ألف دينار كويتي  

 المجموع   

 أشهر المنتهية في التسعة   

 سبتمبر 30   
2017 

 سبتمبر 30
2016 

     

 14,019 14,356   رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة العليا

 907 947   موظفي اإلدارة العليال ومزايا طويلة األجل ةخدمالمكافآت نهاية 

 595 421   مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة *

   ─────── ─────── 

   15,724 15,521 
   ═══════ ═══════ 

 

بثقة عن المن التنفيذية *تتضمن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مكافآت خاصة إضافية مقابل مشاركتهم في اللجان
 مجلس اإلدارة وفقًا لقراراته.

 
 قطاعيالتحليل ال -14

 

 القطاعاتمعلومات  
 ألف دينار كويتي  

 الخزينة  2017 سبتمبر 30
 

 االستثمارات 
األعمال 

 المصرفية 
 

 المجموع  أخرى 

      

 17,401,253 690,420 9,560,974 1,725,794 5,424,065 الموجودات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 15,317,787 691,728 11,848,525 19,157 2,758,377 المطلوبات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 525,054 34,766 354,653 87,838 47,797 إجمالي إيرادات التشغيل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 154,315 (150,258) 206,438 55,372 42,763 ربح )خسارة( الفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 

 



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

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلوما

 2017 سبتمبر 30كما في 

 

 

16 
 

 

 

 )تتمة( التحليل القطاعي -14
 

 )تتمة( معلومات القطاعات 
 ألف دينار كويتي 

 االستثمارات  الخزينة   2016 سبتمبر 30
األعمال 
  ةالمصرفي

 
 المجموع أخرى 

      

 16,642,278 794,086 8,578,681 1,848,521 5,420,990 الموجودات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 14,560,388 576,765 10,955,640 32,105 2,995,878 المطلوبات  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  481,332  28,617  372,249  53,761  26,705 إجمالي إيرادات التشغيل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 125,211 (170,988)  248,525  26,484  21,190 ربح )خسارة( الفترة 

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

 

 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 

لة المسجلة معروضة بشكل مباشر أو غير : أساليب أخرى يكون لجميع مدخالتها تأثيراً ملموساً على القيمة العاد2المستوى 

 مباشر؛ و

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

 البيانات المعروضة في السوق. 
 

 :2017 سبتمبر 30جموعة كما في قياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المرض 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 

 50,506 - 50,506 - الدخل

 1,513,423 362,154 49,924 1,101,345 موجودات مالية متاحة للبيع

     

     :مشتقات الموجودات المالية

 1,320 - 1,320 - عقود آجلة

 158 - 158 - مبادالت معدل األرباح

 9,267 - 9,267 - مبادالت عمالت
 ───── ───── ───── ───── 
 1,101,345 111,175 362,154 1,574,674 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

  كويتي ألف دينار 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     تم قياسها بالقيمة العادلة:مالية مطلوبات 

     مشتقات المطلوبات المالية:

 1,223 - 1,223 - عقود آجلة

 240 - 240 - مبادالت معدل األرباح

 10,585 - 10,585 - مبادالت عمالت

 101 - 101 - المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 
 - 12,149 - 12,149 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 



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

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلوما

 2017 سبتمبر 30كما في 

 

 

17 
 

 

 

 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية     -15
  

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

2016 : 
 

  ألف دينار كويتي 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1لمستوى ا 

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 

رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 الدخل
 

-     
 

58,230 
 

-     
 

58,230 

 1,273,447 357,507 48,216 867,724 موجودات مالية متاحة للبيع

     :مشتقات الموجودات المالية

 2,017     - 2,017      - عقود آجلة

 330     - 330      - مبادالت معدل األرباح

 7,665     - 7,665      - مبادالت عمالت
 ────── ────── ────── ────── 
  867,724 116,458  357,507 1,341,689 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

  ألف دينار كويتي 

 المجموع 3المستوى  2ستوى الم 1المستوى  

     تم قياسها بالقيمة العادلة: مالية مطلوبات

     مشتقات المطلوبات المالية:

 1,540     - 1,540     - عقود آجلة

 21,037     - 21,037     - مبادالت عمالت

 62     - 62     - المعادن الثمينة المتضمنة 

 ────── ────── ────── ────── 

 -     22,639 -     22,639 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 سبتمبر 30يعرض الجدول التالي للجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

2016 : 
 
 

  ألف دينار كويتي
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

     العادلة: موجودات مالية تم قياسها بالقيمة 

رأس مال مشترك مدرج بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 الدخل
 

  -     
 

  88,814 

 
  -     

 
  88,814 

 1,270,285   403,467   65,411   801,407   موجودات مالية متاحة للبيع

     

     :مشتقات الموجودات المالية

 497       -  497     -  عقود آجلة

 432       -   432       -   معدل األرباحمبادالت 

 2,671       -   2,671     -   مبادالت عمالت

 ───── ───── ───── ───── 
   801,407   157,825   403,467   1,362,699 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 



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

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلوما

 2017 سبتمبر 30كما في 

 

 

18 
 

 

 

 )تتمة( العادلة لألدوات المالية القيمة     -15
 

 سبتمبر 30لجدول الهرمي لقياسات القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في يعرض الجدول التالي ل

  )تتمة( :2016
 

  ألف دينار كويتي 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     تم قياسها بالقيمة العادلة: مالية مطلوبات

     مشتقات المطلوبات المالية:

 486       -   486     -   عقود آجلة

 33       -   33       -   مبادالت معدل األرباح

 10,211       -   10,211       -   مبادالت عمالت

 46       -   46       -   المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 
   -     10,776   -       10,776 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 يتم إجراء أية تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي.لم 
 

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

 ألف دينار كويتي 

 2017 2016 
   

 266,385 357,507 يناير 1كما في 

 (312) 1,108 ة األخرىإعادة قياس المدرج في اإليرادات الشامل

 137,394 3,539 مشتريات، بالصافي
 ────── ────── 

 403,467 362,154 سبتمبر 30كما في 
 ══════ ══════ 

 

 موجودات برسم األمانة  -16
 

 ألف دينار كويتي 1,101,348بصفة أمانة أو وكالة بلغت  المجموعةإن القيمة اإلجمالية للموجودات المحتفظ بها من قبل 

ألف  1,229,556 :2016 سبتمبر 30ألف دينار كويتي وفي  1,103,087: 2016ديسمبر  31) 2017 سبتمبر 30في 

  دينار كويتي(.
 

ألف دينار  3,252: 2016 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ) 3,855تتضمن إيرادات األتعاب والعموالت أتعاب بمبلغ 

 كويتي( ناتجة عن أنشطة بصفة األمانة والوكالة. 

 


