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 مجموعة البنك التجاري الكويتي 
 بيان الدخل المجمع 
   6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

  
 

 إيضاح

 6132  
 ألف

 دينار كويتي

 6135 
 ألف

 دينار كويتي

 318,331   361,311   ¤ 31 إيرادات الفوائد
 (65,318)  (12,184)   مصاريف الفوائد

 81,115   48,222    صافي إيرادات الفوائد
      

 13,398   12,146    أتعاب وعموالت
 3,599   2,812    صافي ربح التعامل بالعمالت االجنبية

 6,367   3,621   33 أوراق مالية يف اتستثمارأرباح االصافي 
 3,718   2,528    إيرادات توزيعات أرباح

 5,733   613    ربح إستبعاد موجودات معلقة للبيع
 3,671   8,128    تشغيل أخرى إيرادات

 312,663   381,188    إيرادات التشغيل

      
 (39,387)  (63,112)   موظفينالمصاريف 

 (35,731)  (32,242)   مصاريف عمومية وإدارية
 (6,172)  (335)   استهالك وإطفاء

 (17,112)  (15,331)   مصاريف التشغيل

      
 99,638   313,618    ربح التشغيل قبل المخصصات 

 (53,113)  (84,262)  35 القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض

 38,633   26,212    الربح قبل الضرائب
 (6,123)  (6,612)  32 ضرائب 

 32,351   21,816    صافي ربح السنة

      
      : الخاص بـ 

 32,385   21,813    مساهمي البنك
 (15)  3    الحصص غير المسيطرة

    21,816   32,351 

      
 الخاصة بمساهمي البنك  ةفربحية السهم األساسية والمخف

 11.9  1134  37 (فلس)  
 
 
 

 .تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة( 65)الى ( 3)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 مجموعة البنك التجاري الكويتي 
 بيان الدخل الشامل المجمع 

   6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 

6135 
 ألف

  دينار كويتي

6132  
 ألف

    دينار كويتي

 صافي ربح السنة    21,816   ¤ 32,351 

      
 :الدخل الشامل األخر      
        
 :بنود سوف يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجمع      
      

 في أوراق مالية في القيمة العادلة الستثمارات اتالتغير   (6,224)  5,738 

(3,819)  (232)   
 قيمة استثمارات  إنخفاض/  بيععن  ةالناتج الخسارةصافي 

 في أوراق مالية  
      
 : بنود سوف لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجمع      
      

 ربح إعادة تقييم عقار( خسارة)   (252)  3,313 

 5,131  (8,145)    

 الدخل الشامل للسنة جماليا   82,131   53,391 

      
 :الخاص بـ      
 مساهمي البنك    82,131   53,669 
 الحصص غير المسيطرة   -  (19)

 53,391   82,131    
 
 
 

.تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة( 65)الى ( 3)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 مجموعة البنك التجاري الكويتي 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
   6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

    
  الخاص بمساهمي البنك   

     احتياطيـــــات      

 

 المجمـوع

 ألــف

 دينار كويتي

  

الحصص غير 
 المسيطرة

 ألــف

  دينار كويتي

 المجموع

 ألــف

  دينار كويتي

توزيعات 
 ترحةقأرباح م

 ألــف

  دينار كويتي

 أرباح

 محتفظ بها

 ألــف

  دينار كويتي

مجموع 
 اإلحتياطيات 

 ألــف

  دينار كويتي

 احتياطي 

 استثمارتقييم 

 ألــف

  دينار كويتي

احتياطي إعادة 
 تقييم عقار

 ألــف

  دينار كويتي

 احتياطي أسهم

 البنك المشتراة

 ألــف

  دينار كويتي

 احتياطي

 عام

 ألــف

  دينار كويتي

 احتياطي قانوني

 ألــف

  دينار كويتي

 

 عالوة إصدار

 ألــف

  دينار كويتي

أسهم البنك 
 المشتراة

 ألــف

  دينار كويتي

توزيعات 
أسهم منحة 
 مقترحة

 ألــف

  دينار كويتي

 

 رأس المال

 ألــف

  دينار كويتي

 551,776 
 

 6135 يناير 3الرصيد كما في  333,393  -  -  22,793  71,597   37,967   35,181   63,937  67,833  651,351   316,232   65,335   556,718   3,123

 53,391 
 

 للسنة ةلشاملا( الخسارة) إجمالي الدخل -  -  -  -  -  -  -  3,313   1,931   5,133   32,385   -  53,669   (19)
 المحول إلى اإلحتياطي القانوني -  -  -  -  35,181   -  (35,181)  -  -  -  -  -  -  -  -

 شراء اسهم البنك المشتراة -  -  (6,866)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (6,866)  -  (6,866)
 توزيعات أرباح مدفوعة -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (65,335)  (65,335)  -  (65,335)

 (36إيضاح )توزيعات أرباح مقترحة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (38,686)  38,686   -  -  -
 (36إيضاح )توزيعات أسهم منحة مقترحة  -  8,376   -  -  -  -  -  -  -  -  (8,376)  -  -  -  -

 6132ديسمبر  13الرصيد كما في  383,358   4,826   (6,466)  22,253   332,522   32,562   -  62,124   13,268   624,852   326,122   34,646   222,211   3,162   222,262 

 82,131 
 

 للسنة ةلشاملا الدخل( الخسارة)إجمالي  -  -  -  -  -  -  -  (252)  (1,656)  (8,144)  21,813   -  82,131   -
 المحول إلى اإلحتياطي القانوني -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 إصدار أسهم منحة 4,826   (4,826)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 شراء اسهم البنك المشتراة -  -  (534)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (534)  -  (534)
 توزيعات أرباح مدفوعة -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (34,621)  (34,621)  -  (34,621)

 توزيعات أرباح على أسهم البنك المشتراة -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5   (5)  -  -  -
 (36إيضاح )توزيعات أرباح مقترحة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (66,111)  66,111   -  -  -
 (36إيضاح )توزيعات أسهم منحة مقترحة  -  38,522   -  -  -  -  -  -  -  -  (38,522)  -  -  -  -
 التغير في ملكية شركة تابعة -  -  -  -  -  -  -  -  622   622   -  -  622   (622)  -

 6132ديسمبر  13الرصيد كما في  385,222   38,522   (1,281)  22,253   332,522   32,562   -  62,646   64,245   628,222   322,351   66,111   211,125   224   211,482 

 
 .زميلةال تهشرك فيالبنك  ستثمارعن ترجمة عملة اجنبية إل ةناتج( تيألف دينار كوي 5,356 مبلغب خسارة: 6135ديسمبر  13)دينار كويتي ألف  5,398 مبلغتياطي تقييم استثمار، خسارة بيتضمن اح

 
.تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة( 65)الى ( 3)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 مجموعة البنك التجاري الكويتي 

 بيان التدفقات النقدية المجمع 
   6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

   
6135 
 ألف

 دينار كويتي

 6132  
 ألف

 دينار كويتي

 
 

 إيضاح

 

 : يةنشطة التشغيلاأل    
 الربح قبل الضرائب     26,212   38,633 
 :تعديالت     
 القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض    35 84,262   53,113 
 إيرادات من استثمار في أوراق مالية     (2,632)  (7,315)
 مالية أجنبية الستثمارات في أوراقفروقات تحويل عملة  أرباح     (3,168)  (6,875)
 استهالك وإطفاء     335   6,172 

 الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  51,336   93,683 
 
 

   
     
 
 

 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   
 سندات الخزانة والبنك المركزي     1,112   13,118 
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى     (612,152)  312,123 
 قروض وسلفيات     (35,228)  (63,993)
 موجودات أخرى     (61,134)  (67,235)
 المستحق إلى البنوك      355,124   (357,275)
 المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى  322,221   (56,621)
 ودائع العمالء     (168,213)  (8,188)
 مطلوبات أخرى     8,612   35,591 

 األنشطة التشغيلية من الناتج (المستخدم في)صافي النقد   (54,412)  111,591 
 
 

   

 
 

 :األنشطة االستثمارية   
 المحصل من استبعاد استثمارات في أوراق مالية     25,522   35,171 
 اقتناء استثمارات في أوراق مالية     (361,513)  (317,185)
 إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية     2,528   3,718 
 المحصل من استبعاد عقارات ومعدات     1   31 
 اقتناء عقارات ومعدات     (361)  (3,396)

 األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد  (14,386)  (338,382)
 
 

   

 
 

 :األنشطة التمويلية   
- 

 
 أموال مقترضة أخرى     11,211 

 شراء أسهم البنك المشتراة      (534)  (6,866)
 مدفوعة توزيعات أرباح     (34,621)  (65,335)

 األنشطة التمويلية (المستخدم في)الناتج من صافي النقد   33,815   (68,617)
 
 

   

 357,327 
 

 في النقد واألرصدة القصيرة األجل الزيادة (النقص)صافي   (362,281)
 يناير 3نقد وأرصدة قصيرة األجل كما في   246,825   565,116 

 ديسمبر 13نقد وأرصدة قصيرة األجل كما في  1 222,565   286,329 

 
 

 .المجمعةتشكل جزءا من البيانات المالية ( 65)الى ( 3)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 التأسيس والتسجيل  -  1

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت ومسجلة كمصررف هو ( البنك). ع.ك.م.ش –إن البنك التجاري الكويتي 
: ب.ص إن عنوان المكتب المسجل للبنك هـو .درجة فـي سوق الكويت لألوراق الماليةـلـدى بنك الكويت المركزي وم

 .الصفاة ، دولة الكويت 13029 - 2861

ً  لبنك وشركته التابعةيُشار ل  .المجمعةفي هذه البيانات المالية " بالمجموعة" معا

 3، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 6132يناير  63في  6132لسنة  3تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم 
، (5)وفقاً للمادة رقم . ، والتعديالت الالحقة له6136لسنة  65رقم والذي حل محل قانون الشركات  6132فبراير 

تم إصدار الالئحة التنفيذية الجديدة للقانون . 6136نوفمبر  62سوف يتم تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتبارا من 
التي بموجبها و 6132يوليو  37وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ  6132يوليو  36في  6132لسنة  3رقم 

 .6136لسنة  65تم إلغاء الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

ً  لمجموعرةتمت الموافقة على إصردار البيانرات الماليرة المجمعرة ل ينراير  31خ بتراري لقررار مجلرس االدارة الصرادر طبقرا
السرنوية عيرة العموميرة إن الجم. بنركلمسراهمي ال السنوية الجمعية العمومية قبل وقد تم إصدارها العتمادها من. 6137

 .للمساهمين لديها صالحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها

 .61تم عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -  2
 

  اإلعـدادأسس   -  أ

وفقا للمعايير الدوليرة للتقرارير الماليرـة الصرادرة عرن مجلرس معرايير المحاسربة  المجمعة تم إعداد البيانات المالية
. الدولية والمطبقرة مرن قبرل دولرة الكويرت لمؤسسرات الخردمات الماليرة المنظمرة مرن قبرل بنرك الكويرت المركرزي

 باسرتثناء متطلبرات معيرار المحاسربة الردولي المالية،تتطلب هذه التعليمات تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير و
بمتطلبرات بنرك الكويرت المركرزي حرول تكروين حرد أدنرى  اسرتبدالهاحول المخصص المجمع والتري ترم  19 رقم

 ".قيمة الموجودات المالية انخفاض"للمخصص العام، كما تم إفصاحه في السياسات المحاسبية 
 

والمعرردل ليتضررمن إعررادة تقيرريم للقيرراس مبرردأ التكلفررة التاريخيررة  تررم إعررداد البيانررات الماليررة المجمعررة علررى أسرراس
بالقيمررة العادلررة مررن خررالل بيرران "األراضرري ملررك حررر ومشررتقات األدوات الماليررة والموجررودات الماليررة المصررنفة 

 ". متاحة للبيع"و "الدخل
 

 .للمجموعةحيث انها عملة العرض  .تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي
 

. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السرنة السرابقة
ينراير  3 التري تبردء أعتبراراً أن التعديالت على المعايير الدولية للتقرارير الماليرة جاريرة الترأثير للفتررة المحاسربية 

 .لمجموعةالمالي لداء أو األالمركز المحاسبية أو السياسات ليس لها أي تأثير مادي على  6132
 

 المعايير الصادرة وغير جارية التأثير

وليست ملزمة  الدوليةإن المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة 
  .مبكراً بتطبيقها المجموعة تقم ، لم  بعد

 

 

 األدوات المالية : 9المعيار الدولي للتقارير المالية  (3

فري صريغته  9، أصدر مجلس معايير المحاسربة الدوليرة المعيرار الردولي للتقرارير الماليرة 6133في يوليو 
مررع خيررار  6138ينرراير  3النهائيررة، والررذي يسررري مفعولرره علررى الفترررات السررنوية الترري تبرردأ فرري أو بعررد 

متطلبرررات االعترررراف وقيررراس الموجرررودات  9يحررردد المعيرررار الررردولي للتقرررارير الماليرررة . المبكررررالتطبيرررق 
يحرل هرذا المعيرار محرل ميعرار . والمطلوبات المالية وبعرض عقرود شرراء أو بيرع الموجرودات غيرر الماليرة

لرى تصرنيف سيكون لتطبيق هذا المعيرار أثرراً ع. االعتراف والقياس: األدوات المالية 19المحاسبة الدولي 
وقياس الموجودات المالية للمجموعة ولكنه ليس من المتوقع أن يؤثر بشكل جوهري على تصنيف وقياس 

لقيرراس أثررر إنخفرراض " الخسررارة اإلئتمانيررة المتوقعررة"نمرروذ   أن المعيررار الجديررد يقرردم .المطلوبررات الماليررة
لمركررز واألداء المررالي السررنوي إن المجموعررة بصرردد تحديررد أثررر هررذا المعيررار علررى ا".الموجررودات الماليررة

 . المجمع للمجموعة، عند تطبيقه
  



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 االيرادات الناتجة من العقود مع العمالء :35المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (6

  "35"اليررة رقررم ملتقررارير الل الرردولي معيررارال 6133أصرردر مجلررس معررايير المحاسرربة الدوليررة فرري مررايو 
مرع السرماح برالتطبيق  6138ينراير  3على أن يتم تطبيقه اعتبراراً مرن " مع العمالءاإليرادات من العقود "

المبادئ المتعلقة براالعتراف براإليرادات وسروف " 35"ويحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . المبكر
ذات الصرلة مرع ذلرك، فران الفوائرد وإيررادات األتعراب . يتم تطبيقه على جميرع العقرود المبرمرة مرع العمرالء

وسروف " 35"باألدوات المالية واإليجارات سوف تخر  عن نطراق المعيرار الردولي للتقرارير الماليرة رقرم 
مثل المعيار الدولي للتقرارير )المعمول بهايتم تنظيمها وإخضاعها للمعايير الدولية للتقارير المالية األخرى 

يحررل المعيررار الرردولي للتقررارير  "(.اإليجررارات" 32والمعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقررم  9الماليررة رقررم 
اإليررادات  – 38عقود اإلنشاء ومعيار المحاسبة الدولي  – 33محل معيار المحاسبة الدولي . 35المالية 

وتفسرير لجنرة تفسريرات المعرايير  31باإلضافة إلى تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرارير الماليرة 
 .اعتباراً من تاريخ السريان 13وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  38لية الدولية للتقارير الما

 

فرران اإليرررادات سرروف يررتم االعتررراف بهررا كبضررائع " 35"وبموجررب المعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقررم 
وخدمات إلى ذلك الحد الذي يتوقع فيه أن تنتقل الحقوق المرتبطة بتلرك البضرائع والخردمات إلرى الشرخص 

موعرة متكاملرة مرن باإلضرافة إلرى ذلرك، فران المعيرار سروف يحردد مج. المحولة له تلك البضائع والخدمات
متطلبات اإلفصاح المتعلقة بطبيعة ومردى وتوقيرت ودرجرة عردم اليقرين ذات الصرلة براإليرادات والتردفقات 

 . النقدية المقابلة لها في العقود مع العمالء
ونعمرل حاليراً علرى " 35"وال تتوقع المجموعة أن يتم التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير الماليرة رقرم 

 .  تأثيرات تطبيقه تقييم
 

 عقود التأجير -32المعيار الدولي للتقارير المالية  (1

المعيرار "المعيار الجديد للمحاسبة عن اإليجارات  6132أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 
إن المعيرار الجديرد لرن يترترب عليره تغييرر ملحروظ فري المحاسربة عرن ". 32"الدولي للتقارير الماليرة رقرم 

االعتررراف بغالبيررة اإليجررارات فرري الميزانيررة العموميررة  ارات، إال أنرره ال يتطلررب مررن المسررتأجريناإليجرر
هرذا ويتعرين علرى المرؤجر لهرم تطبيرق . كالتزامات إيجارية مقابرل حقروقهم فري اسرتخدام األصرل المسرتأجر

" قصريرة األجرل"نموذ  واحد لإليجارات المعترف بها ولكن لديهم الخيار في عدم االعتراف باإليجرارات 
وعلررى وجرره العمرروم، فرران نمرروذ  االعتررراف باألربرراح والخسررائر . وجرروداتللم" منخفضررة القيمررة"وتلررك 

لإليجررارات المحققررة سرروف تكررون مشررابهة لمحاسرربة اإليجررارات المطبقررة حاليرراً مررع االعتررراف بمصرراريف 
 . الفوائد واإلهالكات بصورة منفصلة في بيان الدخل المجمع

 

ينرراير  3لفترررات السررنوية الترري تبرردأ فرري أو بعررد لعلرري " 32"رير الماليررة رقررم المعيررار الرردولي للتقررايسررري 
" 35"ويسمح بالتطبيق المبكر لهذا المعيار، شريطة تطبيق المعيرار الردولي للتقرارير الماليرة رقرم . 6139

" 32"ويتعررين علررى المررؤجر لهررم تطبيررق المعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقررم . فرري نفررس ترراريخ التطبيررق
وال تتوقع المجموعة القيام . لرجعي بالكامل أو المنهجية المعدلة لألثر الرجعيباستخدام إما منهجية األثر ا

  .ونقوم حالياً بتقييم آثار تطبيقه" 32"بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أثير مادي فين يكون لها أي تليس من المتوقع أعلى المعايير الحالية لتعديالت األخرى االجيدة أو ن المعايير إ
  .البيانات المالية المجمعة للمجموعة

 

 أسس التجميع   -ب  

ديسمبر من  13كما في ( 38إيضاح )للبنك والشركة التابعة  المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن
 .كل سنة

  
سلطة البنك وتوجد السيطرة عندما يكون لدى . البنكسيطر عليها يإن الشركات التابعة هي الشركات التي 

القدرة العملية لتوجيه األنشطة  الحقوق الحالية التي تعطيه: على سبيل المثال. )شركة المستثمر بهاعلى ال
أو يكون قابل للتعرض من العائدات المتغيرة أو امتالك حقوق بها نتيجة  ،(ذات الصلة للشركة المستثمر بها

عوائد الشركة لديه المقدرة على إستخدام السلطة في التأثير على بها ويكون  المستثمرالمشاركة في الشركة 
 . المستثمر فيها

 

إذا أشارت الحقائق  االشركة المستثمر فيهسيطر على يباعادة تقييم ما إذا كان أو لم يكن  البنكقوم ي
 المالية البيانات تتضمن .عناصر السيطرة الثالثةر من هناك تغييرات على واحد أو أكثأن  إلىوالظروف 
نقل السيطرة الفعلية إلى  تاريخ من على اساس الظروف المتشابهة التابعة للشركات المالية البيانات المجمعة

 .الفعلية السيطرة زوال تاريخ وحتى المجموعة
   



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

  6132ديسمبر  13
 

01 

 

     
 ولألحداث المتماثلة للمعامالت موحدة محاسبية سياسات باستخدام المجمعة المالية البيانات إعداد يتم

يتم استبعاد  .متشابهة اعتماداً على المعلومات المالية للشركات التابعة ظروف في تتم التي األخرى
وكذلك يتم إستبعاد . األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة بالكامل

 .األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل
  

بصرورة مباشررة أو غيرر  تتعلرقتمثل الحصص غير المسيطرة حقوق الملكيرة فري الشرركات التابعرة التري ال 
تعرض حقوق الملكية وصافي األرباح المتعلقة بالحصص غير المسريطرة بصرورة . مساهمي البنكبمباشرة 

إن . المجمعررة لملكيررةمنفصررلة فرري بيانررات المركررز المررالي والررـدخل والرردخل الشررامل والتغيرررات فرري حقرروق ا
 .لو كان الناتج رصيد عجز ىرة حتالخسائر داخل الشركة التابعة تكون خاصة بالحصص غير المسيط

 
إذا . حقروق الملكيرةضرمن السريطرة  خسرارةيتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عردم 
 :فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ، فانها تقوم باآلتي

  شركة التابعةالومطلوبات ( بما في ذلك الشهرة)إستبعاد موجودات. 

 يمة الدفترية للحصص غير المسيطرةإستبعاد الق. 

 متراكمة المسجلة في حقوق الملكيةإستبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية ال. 

  القيمة العادلة للمقابل المستلم إدرا. 

 مة العادلة ألي استثمار محتفظ بهإدرا  القي. 

 ئض أو عجز في األرباح أو الخسائرإدرا  أي فا. 

 بنود المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلرى األربراح أو الخسرائر من ال بنكإعادة تصنيف حصة ال

 .طبقا لما يلزم لهذه البنود حتفظ بهاأواألرباح الم

 شركات زميلة   -  جـ

، والتري  سريطرة ولريس ،عليهرا جروهري ترأثير للمجموعرة يكرون التري الشرركات تلك هي الزميلة الشركات إن
  .للشركة الزميلة والتشغيلية المالية السياساتقرارات تتمثل في صالحية المشاركة في 

تتم المعالجة المحاسبية لإلستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكيرة ويعتررف بهرا مبردئياً 
دود حصرة معرامالت شرركات المجموعرة مرع شرركاتها الزميلرة لحر مرنبالتكلفة ، ويتم إستبعاد األرباح الناتجرة 

خفراض فري قيمرة كرذلك يرتم إسرتبعاد الخسرائر مرا لرم تبرين المعاملرة عرن وجرود إن. في هذه الشرركات المجموعة
إلعرداد البيانرات الماليرـة المجمعرة ، يرتم اسرتخدام نفرس السياسرات المحاسربية للمعرامالت . الموجودات المنقولرة

 .متشابهة ظروفواألحداث األخرى التي تتم في المتماثلة 

بيران الردخل  يإن حصة المجموعة مرن أربراح أو خسرائر الشرركات الزميلرة يعتررف بهرا فر بعد عملية اإلقتناء،
مقابررل القيمررة المجمررع ، ويعترررف بحصررتها مررن التغيرررات فرري اإلحتياطيررات ، يررتم تعررديل التغيرررات المتراكمررة 

ة الشررك فري هاشرركة زميلرة حصرت ئرخسرا مجموعرة فريال و تجراوزت حصرةأإذا تسراوت . الدفترية لإلستثمار
، بما في ذلرك أي مسرتحقات أخررى غيرر مضرمونة ، ال تعتررف المجموعرة برأي خسرائر الحقرة إال إذا  الزميلة
 .إلتزامات ودفعات نيابة عن الشركة الزميلة تكبدت

 والمطلوبرات للموجرودات  العادلرة القيمرة صرافي فري المجموعرة حصرة عرن االقتنراء تكلفرة فري زيرادة أي إن
 بهرا االعتراف يتم االقتناء ، عملية تاريخ في كما الزميلة للشركة بها المعترف المحتملة وااللتزامات المحددة
سرنويا  تقييمهرا يرتم حيرث الزميلرة الشرركات فري لالسرتثمار الدفتريرة القيمرة مرن كجرزء الشهرة وتظهر .كشهرة
  .االستثمار من جزء باعتبارها قيمتها انخفضت كانت إذا ما لتحديد

استثمار محرتفظ بره بأي  الشركة الزميلة ، تقوم المجموعة بقياس واالعتراف لىالتأثير الجوهري ع فقدانعند 
إن أي فررق برين القيمرة الدفتريرة للشرركة الزميلرة عنرد زوال الترأثير الجروهري والقيمرة العادلرة  .العادلة تهبقيم
 .ف به في بيان الدخل المجمعستثمـار والمحصل من االستبعاد ، يتم االعترامن اإل المحتفظ بهلجزء ل

بعررد تطبيررق طريقررة حقرروق الملكيررة، تحرردد المجموعررة مررا إذا كرران ضرررورياً االعتررراف بالخسررارة الناتجررة عررن 
في تاريخ كل تقرير، تحدد المجموعة ما إذا كران هنراك . انخفاض قيمة استثمار المجموعة في شركتها الزميلة
وفي مثل هرذه الحالرة، تقروم المجموعرة . في الشركة الزميلة أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار

باحتساب مبلغ انخفاض القيمة بأنه الفررق برين القيمرة االسرتردادية للشرركة الزميلرة وقيمتهرا الدفتريرة، وتسرجل 
 .  المبلغ في بيان الربح أو الخسارة المجمع
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 األدوات المالية   -  د

 التصنيف والقياس  ( 3)

أدواتهرا الماليرة تُصرنفف المجموعرة ". المطلوبات الماليرة"و" الموجودات المالية"تتكون األدوات المالية من 
قررروض "، و" محررتفظ بهررا حتررى االسررتحقاق"، و" بالقيمررة العادلررة مررن خررالل بيرران الرردخل"كررأدوات ماليررة 

بالقيمة العادلة من خرالل غير تلك المصنفة "كـالمطلوبات المالية يتم تصنيف  ."متاحة للبيع"، و" ومدينون
 ". بيان الدخل

إن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع تتضمن نقد وأموال باشعارات 
إلرى البنروك والمؤسسرات الماليرة / قصيرة األجل، وأسهم خزينة وسندات البنك المركرزي، والمسرتحق مرن 

ومرردينون، واسررتثمار فرري أوراق ماليررة، وودائررع العمررالء وبعررض األرصرردة المدرجررة األخرررى، وقررروض 
 .  ضمن موجودات ومطلوبات أخرى

تكلفة العمليات المتعلقرة مباشررة باقتنراء األدوات  األدوات المالية بالقيمة العادلة زائداً كافة يتم مبدئيا إدرا  
تحرردد إدارة البنررك . "العادلررة مررن خررالل بيرران الرردخل بالقيمررة"الماليررة باسررتثناء األدوات الماليررة المصررنفة 

 . االقتناءتاريخ التصنيف المناسب لكل أداة عند 
 

 نقد وأموال باشعارات قصيرة األجل 

إن بند النقد واألموال باشعارات قصيرة األجل يتضمن النقد بالصرندوق والحسرابات الجاريرة لردى البنروك، 
 .  لودائع لدى البنوك المستحقة خالل سبعة أيامواألرصدة لدى بنك الكويت المركزي، وا

 
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

:  علرى بنردين فررعيين همرا" يران الردخلبالقيمرة العادلرة مرن خرالل ب"  المصرنفة تشتمل الموجرودات الماليرة
يررتم . "االقتنرراءن خررالل بيرران الرردخل عنررد تررم تصررنيفها بالقيمررة العادلررة مرر"و" مترراجرةمحررتفظ بهررا بغرررض ال"

. تصنيف األصل المالي كمحتفظ به بغرض التداول إذا تم اقتنراؤه أساسرا لغررض بيعره فري المردى القصرير
يتم تصرنيف الموجرودات الماليرة كاسرتثمارات بالقيمرة العادلرة مرن خرالل بيران الردخل مرن قبرل اإلدارة عنرد 

لرري علررى أسرراس القيمررة العادلررة طبقررا إلدارة أدائهررا ويررتم تحضررير تقريررر داخ تقيرريماالقتنرراء إذا تررم إدارتهررا و
 لغررررض إن مشرررتقات األدوات يرررتم تصرررنيفها كمحرررتفظ بهرررا. سرررتراتيجية االسرررتثمار الموثقرررةإلالمخرراطر أو 

 . تحوط وات، اال اذا تم تصنيفها كأد المتاجرة

ادلرة ، وتردر  يتم الحقا إعادة قيراس الموجرودات الماليرة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل بيران الردخل بالقيمرة الع
 .في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع راتاألرباح أو الخسائر الناتجة من التغيي

 
 محتفظ بها حتى اإلستحقاق

إن هذه ليست من مشتقات الموجودات المالية وليست ضمن القروض والمدينون ، ولها دفعات ثابتة أو 
قابلة للتحديد ولها استحقاق ثابت والتي يكون لدى المجموعة النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها 

 إنخفاض فيأي مخصص  ويتم الحقا إعادة قياسها وإدراجها بالتكلفة المطفأة ناقصا. حتى اإلستحقاق
 .القيمة

 
 قروض ومدينون

إن القروض والمدينين ليست من مشتقات الموجودات المالية ، ولها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ، وكرذلك 
ويرتم الحقرا إعرادة قياسرها وإدراجهرا بالتكلفرة المطفرأة ناقصرا أي مخصرص . ليست مدرجرة فري سروق نشرط

 .إنخفاض القيمة
 

 متاحة للبيع
هذه ليست من مشتقات الموجودات الماليرة ، وهري غيرر متضرمنة فري أي مرن التصرنيفات المشرار إليهرا إن 

أعاله والتي يتم اقتناؤها بصورة رئيسية لالحتفاظ بها لفترة غير محددة مـن الزمن والتي يمكرن بيعهرا فري 
حقررا إعررادة قياسررها ويررتم ال. ر أسررعار الفائرردة أو أسررعار األسررهمحررال وجررود حاجررة إلررى سرريولة أو عنررد تغيرر

 .وإدراجها بالقيمة العادلة
 
لرى الردخل الشرامل إويتم إدرا  األرباح والخسائر غير المحققرة الناتجرة عرن التغيررات فري القيمرة العادلرة  

قيمة الموجودات المتاحرة للبيرع ، فانره يرتم  إنخفاضفي حالة بيع أو . األخر في بيان الدخل الشامل المجمع
إلى بيان الدخل اآلخر تحويل أي تعديالت سابقة على القيمة العادلة والتي سبق تسجيلها في الدخل الشامل 

 .المجمع
 

 لمطلوبات الماليةا

عرادة يرتم إ حيرث" بالقيمة العادلة من خالل بيران الردخل غير تلك المصنفة"تصنف المطلوبات المالية بأنها 
 .طريقة العائد الفعلي باستخدامقياسها الحقا بالتكلفة المطفأة 
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 التحقق وعدم التحقق(  6)

 .لرألداة ا فري األحكرام التعاقديرةتتحقق الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفر
 .ستخدام تاريخ التسوية المحاسبيةايتم إدرا  كافة عمليـات الشراء والبيع اإلعتيادية للموجودات المالية بو

للسياسرة  بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيران الردخل  وفقراويتم إدرا  التغيرات في القيمة العادلة 
إن عمليرات الشرراء والبيرع اإلعتياديرة هري عمليرات شرراء أو . المحاسبية المطبقة والخاصة بكل أداة ماليرة

الموجرودات فري خرالل فتررة زمنيرة يرتم تحديردها عامرة وفقرا للقروانين أو  بيع موجودات مالية تتطلب تسرليم
 .األعراف المتعامل بها في السوق

 

 

 :عندما التتحقق الموجودات المالية

 أو ؛الموجودات الماليةمن  لتدفقات النقديةا في استالم الحقوق التعاقدية تنقضي .3
 بنقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل بشكل فعلي؛ أو  المجموعة تقوم .6
ال تقوم المجموعة بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة المخاطر أو المنافع المرتبطة بملكيرة األصرل بشركل   .1

 . فعلي، ولم تعد تمتلك السيطرة على األصل أو جزء من األصل

باألصرل المرالي طروال مردة مشراركتها  اإلعترراف فريتسرتمر  فانهراالمجموعرة بالسريطرة،  في حالة إحتفاظ
 .المستمرة في األصل المالي

 .يتم الوفاء باإللتزامات المنصوص عليها في العقد حقق المطلوبات المالية عندماتت ال

 مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط  ( 1)

التدفق النقدي لموجودات أو عند الدخول في عقود مشتقات محددة كتحوط للقيمة العادلة أو كتحوط 
مطلوبات معترف بها، فان المجموعة تقوم باحتسابها باستخدام مبادئ محاسبة التحوط، شريطة استيفاؤها 

 .لشروط معينة

في بيان  القيمة العادلة اتيتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي تم تصنيفها كتحوط
ة تغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المحوطة والخاصلى الباإلضافة إ الدخل المجمع
  .المخاطر هذه بالتحوط ضد

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كتحوط التدفق النقدي يتم االعتراف بها 
ما تؤثر صفقة التحوط على في إحتياطي التحوط في حقوق الملكية وتحول إلى بيان الدخل المجمع عند

إن األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال يتم االعتراف بها مباشرة في بيان . بيان الدخل المجمع
ً لالتحوط  ال يعدعند انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو عندما . الدخل المجمع متطلبات مستوفيا

ي ذلك الوقت تبقى في حقوق ف ةتراكمة في حقوق الملكيمحاسبة التحوط، فان أي أرباح أو خسائر م
لى بيان إالخسائر / ، فانه يتم تحويل األرباح المحتملةالمتوقع تحقق العمليات ال يعد من وعندما . ةالملكي

 .الدخل المجمع

القواعد مبادئ محاسبة التحوط بموجب ، معاملتها محاسبياً على  معامالت المشتقات تلك يإذا لم تستوف
ً 19معيار المحاسبة الدولي رقم بالخاصة   ، في الوقت الذي تقوم فيه بتوفير تحوط إقتصادي فعال وفقـا

يتم تسجيل المشتقات . كمشتقـات محتفظ بها للمتاجرةتُعامل لسياسات إدارة المخاطر في المجموعة، فانها 
ألخرى والمشتقات ذات القيمة السوقية في الموجودات ا( أرباح غير محققة)ذات القيمة السوقية الموجبة 

يتم تسجيل . ضمن المطلوبات األخرى فـي بيـان المركـز المالـي المجمع( خسائر غير محققة)السالبة 
 .األرباح والخسائر الناتجة في بيان الدخل المجمع

 الضمانات المالية(  8)

إعتمرادات وتشرمل تمنح المجموعرة ضرمانات ماليرة لصرالح عمالئهرا المسار االعتيادي لألعمال،  في إطار
ً  .مستندية وخطابات ضمان وقبوالت مصرفية بالضمانات المالية كمطلوبات فري بيران  يتم االعتراف مبدئيا

يرتم إطفراء األتعراب والعمروالت . المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة وهي األتعراب والعمروالت المسرتلمة
ً . الل مدة الضرمان ويرتم إدراجهرا فري بيران الردخل المجمرعالمستلمة خ إدرا  مطلوبرات الضرمان  يرتم الحقرا

 ً ً . منهرا اإلطفراء بالقيمة المبدئية مخصروما ، يرتم تحميرل عنردما يصربح المردفوع مرن مطلوبرات الضرمان دائنرا
 ً المطفرأة إلرى بيران  منهرا األتعراب والعمروالت غيرر صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصوما

 .الدخل المجمع

 القروض المعاد جدولتها (  2)

 ،جدولة القروضبمجرد أن تُعاد  .قد تعيد المجموعة جدولة القروض من خالل االتفاق على شروط جديدة
تبقى هذه القروض . ستظل منقضية االستحقاقالقروض هذه إذا كانت ستحدد ما الشروط الجديدة فان 

 .القيمة الفردي أو المجمعخاضعة إلنخفاض 
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 األدوات المالية تقاص ( 2) 

عندما يكون  ،الموجودات والمطلوبات المالية وتدر  بالصافي في بيان المركز المالي المجمعمقاصة يتم 
األصل  تحققهناك حق قانوني في إدرا  المبالغ بالصافي وعندما يكون هناك نية للسداد بالصافي أو يتم 

 .ن واحدآوسداد اإللتزام في 

 للبيع محتفظ بها موجودات( 2)

يتم تسجيل هذه الموجودات بالقيمة . تستحوذ المجموعة أحياناً على موجودات مقابل تسوية قروض وسلف
يتم اإلعتراف بأرباح أو . الدفترية للقروض والسلف ذات العالقة أو بالقيمة العادلة الحالية، أيهما أقل

 .اإلستبعاد وخسائر إعادة التقييم في بيان الدخل المجمعخسائر 

 القيم العادلة( 4) 

لسداد اإللتزام من خالل عملية  الممكن دفعهمن بيع األصل أو  الممكن إستالمهتمثل القيمة العادلة المبلغ 
 . تجارية بحتة بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس

الية المتعامل بها في سوق نشط من خالل استخدام أسعار السوق يتم قياس القيمة العادلة لألدوات الم
يتم تقدير . لوباتيتم استخدام سعر آخر طلب شراء للموجودات وسعر آخر عرض بيع للمط. المعلنة

القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديـق التبادليـة أو وحـدات األمانـة أو االستثمارات المماثلة استنادا 
 .طلب شراء معلن أو صافي قيمة األصل إلى سعر آخر

 

يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية الغير متعامل بها في سوق نشط و التي تحمل فائدة استنادا إلى 
. نموذ  التدفقات النقديـة المخصومة مستخدما أسعار الفائدة ألدوات تماثلها من حيث المخاطر والشروط

والتي تتضمن اإليداعات التي ال  ، لإليداعات التي ليس لها تواريخ استحقاقإن القيمة العادلة المقدرة 
 .، هي المبالغ المستحقة عند الطلب تحمل فائدة

إن القيمة العادلة للمشتقات تساوي األرباح والخسائر غير المحققة من المشتقات عند تقييمها على أساس 
 .تسعير الداخليالسوق باستخدام المعدل السوقي السائد أو نماذ  ال

يتم قياس القيمة العادلة ألدوات الملكية غير المسعرة من خالل إستخدام القيمة السوقية الستثمار مماثل 
وطرق التقييم وقيمة صافي الموجودات المعدلة إستنادا إلى نموذ  التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة 

ياس القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة عندما ال يمكن ق. األخرى المالئمة أو أسعار الوسطاء
 ً  .خسائر االنخفاض فى القيمة، إن وجدت بصورة موثوقة، يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا

 القيمة لقياس المتوفرة كافية البيانات للظروف التي تكون فيها المالئمة التقييم أساليب المجموعة تستخدم
 .غير الملحوظة المدخالت استخدام ولتقليل وظة ذات الصلةالمدخالت الملح استخدام ولتعظيم العادلة

المالية المجمعة يتم  البيانات في العادلة عن قيمها التي يقاس أو يفصح والمطلوبات الموجودات جميع إن
المستوى األدنى والتي  مدخالت تصنيفها حسب الجدول الهرمي للقيمة العادلة الموضح كالتالي بناًء على

 :لقياس القيمة العادلة ككل تكون جوهرية  

 .معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة( غير معدلة)أسعار : 3المستوى 

أساليب تقييم لمدخالت أدنى مستوى والتي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة والتي يتم : 6المستوى 
 مالحظتها إما  بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و 

قييم لمدخالت أدنى مستوى والتي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة المسجلة أساليب ت: 1المستوى 
 .والتي ال يتم مالحظتها

تقوم المجموعة . بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية بناًء على أساس االستحقاق
 بناًء على)تقييم التصنيف  بتحديد ما إذا حدث تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي من خالل إعادة

 .في نهاية كل فترة تقرير( والتي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل المستوى األدنى مدخالت

 التكلفة المطفأة ( 5)

يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة على اقتناء األداة المالية واألتعاب 
 .جزءا من معدل الفائدة الفعليمثل والتكاليف التي ت
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية( 31)

تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن أحد الموجودات  المالية  إجراءيتم 
يتم اإلعتراف باألنخفاض فى قيمة أحد . وجودات المالية قد انخفضت قيمتهاأو مجموعة من الم

الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية إذا كان هناك دليل موضوعي لإلنخفاض، كنتيجة 
وكان لهذه الخسارة تأثير على التدفقات ( حدث خسارة)لحدث أو أكثر يقع بعد اإلعتراف المبدئي لألصل 

وجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية المحددة ، ويمكن النقدية المستقبلية المقدرة ألحد الم
 . تقديرها بشكل موثوق به

 

تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض على أساس فردي للموجودات 
لتحديد ما إذا إن األساس الذي تقوم المجموعة باستخدامه . وبصورة مجتمعة للموجودات األخرى الهامة

 :كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض يتضمن 

 :الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة   -  3
 في الحساب الجاري متجاوزا حد السحب المقرر للمقترض  المستحق الرصيد المدين- أ  

 .من حد السحب% 31بصورة مستمرة، وتزيد نسبة التجاوز عن        
 .بدون حد مسموح به ، بغض النظر عن قيمة هذا الرصيدمستحق  مدين وجود رصيد - ب 
 إذا استحقت التسهيالت اإلئتمانية ولم يتم تجديدها في ضوء ما يسفر عنه المركز المالي -  جـ

 .للمقترض       
 .إذا لم يتم سداد أقساط القرض فى تواريخ استحقاقها- د  
 .تدهور المركز المالى لكفيل المقترض-  هـ
 .إذا قام المقترض بمخالفة أي من العهود المتفق عليها ، مما قد يؤثر سلبا على االئتمان- و 
 .إذا تم وضع المقترض أو الكفيل تحت التصفية أو اإلفالس- ز 
 وجود دالئل تــؤكد عــدم قدرة العميل على الوفاء بالتسهيالت غير النقدية في تاريخ - ح  

 .االستحقاق       
 

 .تخلف المقترض عن سداد أي التزام لبنوك أو مؤسسات مالية أخرىإذا - ط  
 إتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل أو كفيله من جانب أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى- ي  

 .للمطالبة بالتسهيالت اإلئتمانية       
 :انخفاض النشاط في حساب العميل بحيث - ك  

أشهر حتى إذا كان المبلغ المتبقي ال  ال يوجد أرصدة في الحساب آلخر ستة-  3
 .يتجاوز حد السحب

 .األرصدة الدائنة في الحساب خالل السنة غير كافية لتغطية الفوائد المدينة-   6
 

 .عدم انتظام التوثيق الذي يؤثر على احتماالت استرداد القرض- ل  
  

تكلفة المطفأة مثل القروض إن مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة للموجودات المالية المدرجة بال
والسلفيات يقاس بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ، والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

ي للفائدة المتوقعة متضمنة المبالغ المستردة من الضمانـات والرهونات مخصومة بالسعر األصل
دة متغير ، فان معدل الخصم لقياس أي إذا كان ألصل مالي ما معدل فائ. الفعلية  لألصل المالي

خسارة هبوط في القيمة هي معدل الفائدة الفعلية الحالي المحدد بموجب العقد، يتم تخفيض القيمة 
الدفترية لألصل المسترد من خالل استخدام حساب مخصص ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في 

سارة في القيمة وكان هذا االنخفاض متعلق في فترة الحقة، إذا انخفض مبلغ الخ. بيان الدخل المجمع
سابقا من   االنخفاض ، يتم عكس خسارة االنخفاض المدرجة ابشكل موضوعي بحدث وقع بعد إدر

إن مبلغ االنعكاس يدر  في بيان الدخل المجمع في بند خسائر . خالل تعديل حساب المخصص
 .انخفاض فى القيمة محملة على خسائر ائتمانية

 

إلى ذلك ، ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي حول تكوين حد أدنى للمخصص العام باإلضافة 
للتسهيالت االئتمانية غير النقدية غير الخاضعة % 1.5للتسهيالت االئتمانية النقدية و% 3بنسبة 

 .لمخصص وغير المتضمنة لضمانات معينة ، قد تم تكوينه
 

طبه مقابل حساب مخصص انخفاض القيمة عندما يصبح القرض غير قابل للتحصيل ، يتم ش
 .المتعلق به
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 :الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع  – 6

 

أي انخفاض مطول أو مؤثر في القيمة في حالة الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع ، فان 
إذا كانررت العادلرة للموجرودات بحيررث يصربح أقررل مرن التكلفررة يؤخرذ فري االعتبررار عنرد تحديررد مرا 

إذا كان يوجد دليل علرى االنخفراض للموجرودات الماليرة . الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها
المتاحة للبيع ، تقاس الخسارة التراكمية بالفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلرة الحاليرة ناقصرا 

إذا . لردخل المجمرعأية خسائر انخفاض لهذا األصل المالي والتي سبق االعترراف بهرا فري بيران ا
زادت القيمررة العادلررة ألداة مديونيررة مصررنفة كمتاحررة للبيررع فرري فترررة الحقررة ، وارتبطررت الزيررادة 
بشكل موضوعي بحدث قد وقع بعد إدرا  خسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الردخل المجمرع 

إن  .عفانه يمكرن عكرس خسرائر اإلنخفراض فري القيمرة برالمبلغ المعكروس فري بيران الردخل المجمر
ملكية متاحة للبيع، ال يتم عكسرها مرن خرالل  حقوق خسائر اإلنخفاض المعترف بها إلستثمارات

 .بيان الدخل المجمع
 

  عقارات ومعدات-  هـ
يرتم احتسراب القيمرة العادلرة علرى . يتم إحتساب األراضي ملك حر بالقيمة العادلرة وال يحتسرب لهرا اسرتهالك

إن أي ارتفاع فري القيمرة الدفتريرة لألصرل  .السوقية باالستعانة بخبراء مستقلينأساس تقييمات سنوية للقيمة 
بنرد احتيراطي إعرادة تقيريم  كنتيجة العادة التقييم يتم إضافته مباشررة إلرى بيران الردخل الشرامل المجمرع تحرـت

ال يتجراوز يتم تحميل انخفاض التقيريم مباشررة إلرى احتيراطي إعرادة تقيريم عقرارات إلرى الحرد الرذي . عقارات
 القيمـة الدفترية لألصـل نتيجة إعادة التقيريم تسرجل إضافي في انخفاض أي. رصيد االحتياطي لذلك األصل

مباشررة  محرتفظ بهرايتم أخذ الرصيد في هذا اإلحتياطي الى االرباح ال. كمصروفـات في بيان الدخل المجمع
 .عند بيع العقار

 
يحتسب  .المباني والموجودات األخرى على أساس التكلفة التاريخية ناقصا اإلستهالك المتراكم تسجيليتم 

اإلستهالك بطريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة تلك الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها 
 :على النحو التالي 

 مباني سنة 61حتى 
 تحسينات عقارات مستأجرة سنوات 1حتى 
 أثاث ومعدات سنوات 5حتى 
 حاسبات آلية وبرامج سنوات 5حتى 

 
 

يتم مراجعة قيم العقارات والمعدات دوريا لغرض تحديرد انخفراض القيمرة ، وفري حرال تروفر أي دليرل علرى 
زيادة القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية ، يتم تخفيض قيمة الموجرودات إلرى قيمتهرا االسرتردادية ، ويرتم 

 .راف بخسارة اإلنخفاض في القيمة الناتجة في بيان الدخل المجمعاإلعت
 

 : موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع      -  و
متداولة كمحتفظ بها لغرض البيع، إذا كان إسترداد قيمتها الدفترية سوف يتم اليتم تصنيف الموجودات غير 

رط فقرط عنردما ويتم اعتبارها استوفت هذا الش. استخدامهاعن طريق البيع وليس عن طريق االستمرار في 
يتم قياس الموجودات الغيرر متداولرة . والموجودات متوفرة للبيع المباشر بوضعها الحالييكون البيع راجحاً 

ال يرتم اسرتهالك او إطفراء . المحتفظ بهرا لغررض البيرع بالقيمرة الدفتريرة أو القيمرة العادلرة نراقص تكلفرة البيرع
 . الموجودات الغير متداولة عند تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع

 
   ات غير ملموسةموجود     -   ز

إن الموجودات غير النقدية المحددة التي تم االستحواذ عليها والمرتبطة بأعمال البنك والمتوقع أن يكون لها 
الموجرودات غيرر الملموسرة التري لريس لهرا أعمرار . دات غيرر ملموسرةمنافع مسرتقبلية يرتم معالجتهرا كموجرو

مؤشر على إحتماليرة إنخفراض تها سنويا وكلما توافر افتراضية ال يتم إطفائها ويتم فحص اإلنخفاض في قيم
 .ددة على فترة أعمارها االفتراضيةبينما يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار مح. قيمتها

 
غيرر ملموسرة لتحديرد فيمرا إذا ال هرافي نهاية الفترة المالية ، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفتريرة لموجودات

إذا كرران يوجررد دليررـل علررى .  إنخفرراض فرري قيمررة تلررك الموجرروداتوجررود خسررارة دليررل علررى  كرران هنرراك
إن )اإلنخفرراض، يررتم تقرردير القيمررة القابلررة لالسررترداد للموجررودات إلحتسرراب خسررائر اإلنخفرراض فرري القيمررة، 

تقردير إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمرة القابلرة لالسرترداد ألصرل منفررد، يجرب علرى المجموعرة  .(وجدت
 .القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل

 
يرتم . إن القيمة القابلة لالسرترداد هري القيمرة العادلرة ناقصرا تكراليف البيرع أو القيمرة المسرتخدمة، أيهمرا أعلرى

ابل القيمة الحالية لها تقدير القيمة المستخدمة لألصل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مق
يجب أن يعكس سعر الخصرم تقرديرات السروق الحاليرة للقيمرة الزمنيرة للنقرود . بتطبيق سعر الخصم المناسب
 .والمخاطر المتعلقة باألصل



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

  6132ديسمبر  13
 

09 

 

 
 

أقل من القيمة الدفترية لألصل، فانره ( أو وحدة توليد النقد)إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل 
يجرب اإلعترراف . إلرى القيمرة القابلرة لالسرترداد( أو وحدة توليرد النقرد)يجب تخفيض القيمة الدفترية لألصل 

إال إذا كانرت القيمرة الدفتريرة لألصرل معراد  المجمرع، الردخلبخسارة اإلنخفاض في القيمرة مباشررة فري بيران 
 .تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسارة إنخفاض قيمة األصل كانخفاض إعادة تقييم

 
إلرى ( أو وحردة توليرد النقرد)عند عكس خسرارة اإلنخفراض فري القيمرة الحقرا، ترزداد القيمرة الدفتريرة لألصرل 

يجرب أن ال يزيرد المبلرغ الردفتري بسربب عكرس خسرارة إنخفراض . دالقيمة التقديرية المعدلة القابلرة لالسرتردا
القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم اإلعتراف بأيرة خسرارة مرن إنخفراض قيمرة األصرل 

يجب اإلعتراف بعكس خسرارة اإلنخفراض فري القيمرة مباشررة . خالل السنوات السابقة( أو وحدة توليد النقد)
المجمرع إال إذا كانرت القيمرة الدفتريرة لألصرل معراد تقييمهرا وفري هرذه الحالرة يجرب معالجررة  لالردخفري بيران 

 .عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم
 
 أسهم البنك المشتراة-  ح

 وترتم المحاسربة عرن أسرهم الخزانرة باسرتخدام .ك مرن أسرهمه الخاصرة بتكلفرة الشرراءيتم إظهار ما يملكه البن
وفقا لطريقة التكلفة، يتم إدرا  متوسط تكلفة األسهم المعاد شراؤها كحسراب معراكس ضرمن . طريقة التكلفة
عنرد إعرادة إصردار هرذه األسرهم يرتم إدرا  األربراح فري حسراب منفصرل غيرر قابرل للتوزيرع . حقوق الملكيرة

 ."احتياطي أسهم الخزانة" ضمن حقوق المساهمين
 

فتتح يتتاوا يدماتتيا يدتتاي   دتت د   "احتيرراطي أسررهم الخزانررة" أي خستتر م ليةةتتى حستت  يستتر  ويتت ت  يليتت 
ثتت يدةتروووح يالي يترطح عترت ، يد يالي يرطح، يإلضرفيى حس  يألمبرح يدلميسى يديسر ، وي ت  يلي  يدخسر م 

الخسررائر  تسرتخدم األربرراح المحققرة الحقررا عرن بيررع أسرهم الخزانررة لمقابلرة .حتوو  يإلاتتايم حست  يد تتويدح
المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ثم االحتياطيات ثم األرباح المرحلة ثم احتيراطي أسرهم الخزانرة علرى 

إن إصردار أسرهم المنحرة  .التي تصٌدرعن البنرك ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم الخزانة.التوالي
السررهم دون أن يررؤثر علررى يررؤدي إلررى زيررادة عرردد أسررهم الخزانررة بشرركل نسرربي وتخفرريض متوسررط تكلفررة 

 .إجمالي تكلفة أسهم الخزانة
 

 تحقق االيراد-   ط
تتحقق أرباح ومصروفات الفوائد لألدوات المالية المحملة بالفائردة باسرتخدام أسرلوب معردل الفائردة الفعليرة ، 
إن سعر الفائدة الفعلي هرو السرعر المسرتخدم لخصرم المردفوعات أو التحصريالت النقديرة المسرتقبلية المتوقعرة 

أو المطلوبرات لقيمرة الدفتريرة للموجرودات خالل العمر المتوقع لهذه األدوات المالية أو فترة أقصر لصرافي ا
عند احتساب سعر الفائدة الفعلي يتم األخذ فري االعتبرار كرل األتعراب والنقراط المدفوعرة . المالية أيهما أنسب

أو المستلمة بين أطراف العقد ، وتكاليف العمليات وكل العالوات والخصومات الناتجة مرع اسرتبعاد خسرائر 
 .االئتمان المستقبلية

 

عنررد انخفرراض قيمررة أحررد الموجررودات الماليررة أو مجموعررة مررن الموجررودات الماليررة ، يررتم احتسرراب إيرررادات 
الفوائررد باسررتخدام سررعر الفائرردة المسررتخدم فرري خصررم الترردفقات النقديررة المسررتقبلية لغرررض احتسرراب خسررائر 

 .انخفاض القيمة
 

. ن الزمن تستحق على مدى تلرك الفتررةإن األتعاب والعموالت المكتسبة من تقديم خدمات على مدى فترة م
يررتم اإلعتررراف بأتعرراب إدارة . ويررتم اإلعتررراف بررايرادات األتعرراب والعمرروالت األخرررى عنررد تقررديم الخدمررة

  .  الموجودات خالل الفترة التي تم فيها تقديم الخدمة
 

 .يتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم تلك الدفعات
 

 العمالت االجنبية-   ي
يررتم تسررجيل المعرررامالت بررالعمالت االجنبيررة بالررردينار الكويتررـي بأسعررـار الصرررـرف السائررـدة بتاريـررـخ هرررذه 
المعررامالت ، ويررتم تحويررل الموجررودات والمطلوبررات النقديررة بررالعمالت االجنبيررة ومعررامالت تبررادل العمررالت 

لي المجمع الرى الردينار الكرويتي بأسرعار الصررف السرائدة األجنبية اآلجلة القائمة في تاريخ بيان المركز الما
بتاريخ بيان المركز المالي المجمع ، ويتم إدرا  األرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية التحويل ضمن بيان 

 .الدخل المجمع
 

 الشراملة اإليررادات ضمن مباشرةً  العادلة قيمتها في التغير تسجيل تم التي النقدية غير الموجودات حالة في
 فري مباشررةً  األجنبيرة العمرالت تحويرل فروقو صافي اإلستثمار في العمليات األجنبية تسجيل يتم األخرى،
 العادلرة قيمتهرا فري التغيرر تسرجيل ترم التري النقديرة غيرر للموجرودات وبالنسربة األخررى الشراملة اإليررادات
 .الدخل المجمع بيان في األجنبية العمالت تحويل فروق تسجيل يتم ،المجمع الدخل بيان في مباشرةً 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين-  ك
تلتزم المجموعة وفقا لقرانون العمرل الكرويتي بسرداد مبرالغ للمروظفين عرن مكافرأة نهايرة الخدمرة وفقرا لبررامج 

 . ويتم إحتساب قيمة ذلك االلتزام نهائيا وسداده دفعة واحدة عند انتهاء خدمة الموظف. مزايا محددة
 

ى مدة الخدمة المتراكمرة كمرا فري تقوم المجموعة باحتساب تكلفة هذا االلتزام كمصروف على السنة بناء عل
تاريخ بيان المركز المالي المجمع ، وتعتبر المجموعة ذلك تقديرا يعتمد عليـه الحتساب القيمرة الحاليرة لهرذا 

 .االلتزام
 

 معلومات القطاع-  ل
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيررادات أو تكبرد 

إن قطاعات التشغيل لها .، تستخدم ادارة المجموعة قطاعات األعمال لتوزيع المصادر وتقييم األداء تكاليف
وفئرة العمرالء الرذين يمكرن تجمريعهم واعرداد تقرارير حرولهم االقتصادية والمنتجرات والخردمات  نفس السمات
 .كقطاعات

 
 موجودات األمانة-   م

 .البنك بصفة الوكالة أو األمانة من موجودات المجموعةال تعتبر الموجودات التي يحتفظ بها 
 

 والتقديرات المحاسبية الهامة األحكام-  ن
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ، قامرت اإلدارة بابرداء اآلراء وعمرل التقرديرات لتحديرد 

 :إن أهم اآلراء والتقديرات هي ما يلي  .المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة
 

 األحكام
 :تصنيف االستثمارات 

أو " بالقيمرة العادلرة مرن خرالل بيران الردخل"عند إقتنراء االسرتثمار ، تقروم المجموعرة بتصرنيف االسرتثمارات 
تتبرع المجموعرة إرشرادات معيررار ". متاحرة للبيررع"أو " قرروض ومردينون"أو " محرتفظ بهرا حترى اإلسررتحقاق"

 .لتصنيف تلك االستثمارات 19المحاسبة الدولي رقم 
 

إذا ترم إقتناءهرا مبردئيا بهردف " بالقيمة العادلة مرن خرالل بيران الردخل"تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات 
بيعها في المدى القصير، أو إذا تم تصنيفها كذلك من قبل اإلدارة عنرـد اإلقتنرـاء المبردئي ، أو إذا ترم إدارتهرا 

ة أدائها ويتم تحضير تقرير داخلي علرى أسراس القيمرة العادلرة طبقرا إلدارة المخراطر أو إلسرتراتيجية ومراقب
يررتم ". قررروض ومرردينون"إن السررندات غيررر المسررعرة فرري سرروق نشررط يررتم تصررنيفها كررـ  .االسررتثمار الموثقررة

 ".متاحة للبيع"تصنيف جميع االستثمارات األخرى كاستثمارات 
 

 :قيمة االستثمارات  إنخفاض
فري قيمتهرا عنرد  إلنخفراضالملكيرة المتاحرة للبيرع قرد تعرضرت حقروق تعتبر إدارة المجموعرة أن إسرتثمارات 

مرؤثر أو  اإلنخفراضإن تحديرد مرا إذا كران . مؤثر أو مطول للقيمة العادلرة دون قيمرة التكلفرة إنخفاضوجود 
كمرا أن المجموعرة تقروم برالتقييم مرن خرالل عوامرل أخررى كرالتغير فري سرعر . مطول قد يتطلرب رأي مرؤثر

يمكررن . األسرهم لألسرهم المسرعرة والتردفقات النقديرة المسرتقبلية وعوامرل الخصرم لالسرتثمارات غيرر المسرعرة
للشرركة المسرتثمر بهرا ، أو  اليوضرع المرود دليل على تدهور الإعتبار اإلنخفاض في القيمة مناسب عند وج

 .ألداء القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية من أنشطة العمليات والتمويلالقطاع الصناعي 
 

 التقديرات 
إن اإلفتراضرات الرئيسرية فيمرا يتعلررق بالمسرتقبل والمصرادر الرئيسرية األخرررى للتقرديرات غيرر المؤكردة فرري 

مرالي المجمرع والتري لهرا مخراطر جوهريرة فري حردوث تعرديالت ماديرة للقيمرة الدفتريرة تاريخ بيان المركز ال
 :للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة هي 

 

 :في القيمة للقروض والسلفيات واإلستثمارات في أدوات الديون  اإلنخفاضخسائر 
واالسرتثمارات فري أدوات الرديون بشركل ربرع سرنوي تقوم المجموعة بمراجعة مشراكل القرروض والسرلفيات 

وعلررى وجرره . لتحديررد مررا إذا كرران هنرراك ضرررورة الحتسرراب مخصررص وإدراجرره ضررمن بيرران الرردخل المجمررع
الخصوص ، فان ذلك يتطلب رأيا مؤثرا مرن اإلدارة فري تقردير مبرالغ وتوقيترات التردفقات النقديرة المسرتقبلية 

 .القيمة متطلبا عندما يكون تحديد مستوى االنخفاض في
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 :تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المسعرة 
تستند طرق التقييم لالستثمارات غير المسعرة على التقديرات كالتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بأسعار 
 الفائرردة السررائدة حاليرراً ألدوات تماثلهررا مررن حيررث المخرراطر والشررروط ، أو آخررر عمليررات السررـوق البحتررة ، أو

طرررق توسررية صررافي قيمررة موجررودات للشررركة المسررتثمر فيهررا ألداة أخرررى مماثلررة أو الحاليررة القيمررة العادلررة 
 .التقييم األخرى ذات الصلة

 

إن أي تغيير في هذه التقديرات واإلفتراضات كذلك استخدام تقرديرات وإفتراضرات أخررى لكنهرا معقولرة قرد 
 .الملكية غير المسعرةحقوق الستثمارات  القيم العادلةيؤثر علـى القيمة الدفتـرية لخسائر القروض و

 
 :غير ملموسة الالموجودات  قيمة نخفاضإ

 .األقرل علرى سرنويا الغيرر ملموسرةهرا موجودات قيمرة فري انخفاض هناك كان إذا فيما بتحديد المجموعة تقوم
 إن. عليهرا الشرهرة توزيرع يتم التي النقد توليد لوحدة أو للموجودات "المستخدمة القيمة" تقدير ذلك ويتطلب
 لألصرل المتوقعرة المستقبلية النقدية للتدفقات تقديرات عمل المجموعة من يتطلب" المستخدمة القيمة" تقدير
 .النقدية التدفقات لتلك الحالية القيمة الحتساب المناسب الخصم معدل اختيار وكذلك النقد توليد وحدة من أو

 

 قصيرة األجلنقد وأرصدة   -  3
6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 نقد وبنود نقدية  616,311   329,757 
 أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  31,512   3,663 
 ودائع لدى بنوك تستحق خالل سبعة أيام   131,428   533,393 

 286,329   222,565   

 
 ."ومدينينكقروض "واألرصدة قصيرة األجل النقد  تم تصنيف

 
 والبنك المركزي ةانزسندات الخ  -  4

6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 ةسندات الخزان  356,818   321,835 
 سندات البنك المركزي  312,322   328,721 

 116,575   165,221   

 
لرى إمرن و يوالبنرك المركرز سرندات الخزانرة يتم شراء وبيع ، "كقروض ومدينين"والبنك المركزي  ةتصنف سندات الخزان

 . المجموعةدارة السيولة لدى إبنك الكويت المركزي ضمن سياسة 
 

البنرك سرندات  تصردرو .تحمل سندات الخزانة الصادرة من بنك الكويت المركزي سرعر فائردة ثابرت حترى تراريخ االسرتحقاق
 .ستحقاقوتحمل عائد ثابت حتى تاريخ االبخصم  من قبل بنك الكويت المركزي المركزي

 
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  2

6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 إيداعات لدى بنوك  811,118   616,131 
 قروض وسلفيات إلى بنوك  86,825   11,718 

 622,138   826,211   
 مخصص إنخفاض القيمة: ناقص   (862)  (117)

 625,283   826,124   

 
 . "كقروض ومدينين"المالية األخرى  تم تصنيف المستحق من البنوك والمؤسسات

  



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

  6132ديسمبر  13
 

11 

 

 
 

 قروض وسلفيات   -  2
 

 :التصنيف   -أ  
األغرراض ز مخاطر االئتمان بنراء علرى تركبتقييم تقوم المجموعة ".كقروض ومدينين"تم تصنيف القروض والسلفيات 

 : أدناه كما يلي المشار إليها" لسلفياتللقروض وا"المبدئية 
 :  6132ديسمبر  13كما في 

  دينار كويتي ألف

  الكويت  آسيــا  أوروبـا  أخرى  المجموع

 تجاري وصناعي 216,846   86,228   -  -  222,322 
 إنشائي وعقاري 228,461   66,612   -  -  222,121 
 مؤسسات مالية أخرى 362,621   31,183   2,348   -  383,252 
 أفراد 883,141   -  -  -  883,141 
 أخرى 841,125   25,111   -  1,511   222,622 

 6,153,225   1,511   2,348   388,622   6,612,162  

          
 في القيمةإنخفاض مخصص : ناقصا          (383,613)

 6,621,824          

 
 :  6135ديسمبر  13كما في 

  ألف دينار كويتي

  الكويت  آسيــا  أوروبـا  أخرى  المجموع

 تجاري وصناعي 519,287   61,533   -  -  511,398 
 إنشائي وعقاري 293,321   33,171   -  -  716,511 
 مؤسسات مالية أخرى 363,833   85,588   1,225   -  633,123 
 أفراد 332,376   -  -  -  332,376 
 أخرى 563,811   69   -  7,233   569,511 

 6,366,327   7,233   1,225   337,513   6,691,221  

          
 في القيمةإنخفاض مخصص : ناقصا          (365,113)

 6,697,322          

 

لسنة  313قانون رقم  بموجب"( الصندوق)"صندوق دعم األسرة ، قامت وزارة المالية بانشاء  6131سنة خالل 
 6131 يونيو 36البنوك كما في  للقروض الشخصية واإلستهالكية من شراء األرصدة القائمةلغرض  6131

لسنة  BS,IS/6/115أصدر بنك الكويت المركزي تعميم رقم  ووفقا لذلك. 6118مارس  11الممنوحة قبل تاريخ و
والتي  القروض تلكم البنك بتحديد اق .الصندوقإنشاء هذا ستثمار بشأن إلى جميع البنوك المحلية وشركات اال 6131
لم يتم . التعميم ذلك بناء علىعنها لبنك الكويت المركزي للموافقة تقرير ألف دينار كويتي وتم تقديم 18,838بلغت 

تم سداد قروض  ،كما في تاريخ البيانات المالية. 6131يو يون 36اإلعتراف بايرادات الفوائد على هذه القروض من 
 .(ألف دينار كويتي 16,336:  6135) ألف دينار كويتي 16,235بمبلغ 

 
 مخصصات القروض والسلفيات في حركةال –ب  

 6135   
 ألف دينار كويتي

  6132    
 ألف دينار كويتي

 

  محدد  عام  المجموع  محدد  عام  المجموع

 يناير 1المخصصات في  32,258   314,626   368,422   31,891   313,381   338,172 
 مبالغ مشطوبة (48,186)  -  (48,186)   (92,618)  -  (92,618)
 فروقات تحويل (3)  (2)  (2)  -  31   31 
 مستردات 11,245   -  11,245   65,711   -  65,711 
 الكويت المركزي ردت لبنك (33)  -  (33)  (3)  -  (3)
 بيان الدخل المجمع( مفر  إلى/ )محمل على 82,552   34,224   22,228   71,381   (62,653)  32,962 

 ديسمبر 31المخصصات في  38,662   362,482   383,121   32,593   318,676   363,822 

 
في قيمة القروض والسلفيات تتفق من جميع النواحي  اإلنخفاضإن سياسة المجموعة في احتساب مخصصات 

  .المادية مع متطلبات بنك الكويت المركزي المتعلقة بالمخصصات المحددة
 

 

 : 6135)ألف دينار كويتي  333,171 النقدية مبلغ االئتمانية الخاص بالتسهيالت ،والعامبلغ المخصص المحدد 
ً ( ألف دينار كويتي 363,822  : 6135)ألف دينار كويتي  97,511مبلغ ب مخصص إضافيوتتضمن أيضا
. للمخصص العام الكويت المركزي لمتطلبات بنكاألدنى ها تزيد عن الحد ـث أنـحي( ويتيـار كـف دينـأل 78,511

على قروض  (ألف دينار كويتي 315:  6135) ألف دينار كويتي 313 وتحتفظ المجموعة أيضاً بفوائد معلقة بمبلغ
ألف دينار كويتي  9,168 غير النقدية والذي يبلغ االئتمانية تم إدرا  مخصص التسهيالت .إنخفضت قيمتها

  .ضمن المطلوبات األخرى( ألف دينار كويتي 8,388 :6135)
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 القروض غير المنتظمة  -جـ 

6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 ياتالقروض والسلف  36,115   63,877 
 الضمانات  842   2,917 
 المخصصات المتاحة  2,312   8,739 

 
  أوراق ماليةفي استثمارات   -  2

6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 :متاحة للبيع     
 سندات مسعرة    322,811   313,113 
 سندات غير مسعرة    64,812   63,861 
     
 أسهم مسعرة    323,256   331,836 
 أسهم غير مسعرة    16,182   13,183 
     
 أخرى    8,124   3,815 
 118,888   151,118   

 
 

غيرر محقرق بمبلرغ  ربرح:  6135)ألرف دينرار كرويتي  6,578مبلرغ ب ةغير محققر خسارة حققت المجموعة خالل السنة
تغيررات نتجرت عرن تغيررات فري القيمرة العادلرة ، وتحويرل  المجمرعالردخل الشرامل  بيران في( ألف دينار كويتي 5,738

 المجمع إلى بيان الدخل( ألف دينار كويتي 3,819 : 6135)ألف دينار كويتي   735 تراكمية في القيمة العادلة بمبلغ
خسرائر بأوراق مالية متاحة للبيع ، كما تم تحميل بيان الدخل المجمع  إستثمارات في وإنخفاض قيمة والذي نتج عن بيع

 .(ألف دينار كويتي 971:  6135)ألف دينار كويتي  6,316 نخفاض في القيمة بمبلغاإل
 

 ألرف 94,103 بلغرت بنرك بوبيران بتكلفرةمرن أسرهم  سهم 221,425,059 البنك بشراء عدد ، قام 6119خالل عام 
 الكويرت سروق جميعهرا وفقراً لإلجرراءات العاديرة المتبعرة لردى أجريرت عردة عمليرات شرراء بموجربوذلك  كويتي دينار

بحسراب الشرركة األم للشرركات بائعرة األسرهم المرذكورة ونتيجرة تروفر أرصردة نقديرة  وبتاريخ الحق ، المالية ، لألوراق
لديره علرى الشررركة   المسرتحق القررض سرداد فري هرذه األرصردة باسرتخدام البنرك ، فقرد قرام" الشرركة المقترضرة"

فري ملكيتره  لمنازعرة البنرك قضائية دعوى -مع آخرين  -الشركة المقترضة  أقامت 6119إيضاً خالل العام .المقترضة
محكمة الموضروع حيرث قضرت محكمرة أول درجرة فري أبريرل  أمام منظورة القضية ، ومازالتإعاله لألسهم المذكورة 

 .عالهذكورة إالم مع مراعاة أنه يوجد حكم بعدم التصرف مؤقتا في األسهم .لألسهملصالح البنك بصحة ملكيته  6132
 .قوية دفوع لديها أن اإلدارة تعتقد القانونيين، الخبراء إفادة إلى ستناداً إ

 
 ألرف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 
 مجموعهرا يبلرغ أسرهم منحرة البنرك اسرتلم التقريرر، تراريخ حترى 2013 مرن السرنوات وخرالل بعرد فيمرا  .كرويتي دينرار

ً  638,665,159 عردد بملكيرة البنرك يحرتفظ هرذا التقريرر،في تاريخ  كما .سهم 67,625,226  بالقيمرة مسرجالً  سرهما
 بمبلرغ العادلرة بالقيمرة سرهم 246,425,059 : 6135ديسمبر  13) كويتي دينار ألف 98,139 وقدره بمبلغ العادلة
سهم  663,365,159بلغ المتوسط المرجح لتكلفة  6132ديسمبر  13كما في (.كويتي دينار ألف 107,194 وقدره

( ألرف دينرار كرويتي 28,312: 6135بر ديسرم 13)ألرف دينرار كرويتي  23,893تحت النرزاع القرانوني مبلرغ وقردره 
ألررف دينررار  92,161:  6135ديسررمبر  13)ألررف دينررار كررويتي  87,321عادلررة بمبلررغ والررذي تررم ادراجهررم بالقيمررة ال

:  6135ديسرمبر  13) ألرف دينرار كرويتي  66,576 بمبلرغ وقردره العرادل التقيريم عرن نراتج ربرح وسرجلت، ( كرويتي
" محفظرة إسرتثمارية" هرذه األسرهم مدرجرة ضرمن  .االسرتثمارات تقيريم احتيراطي ضرمن( ألرف دينرار كرويتي 68,383
 ".كاستثمارات متاحة للبيع"مصنفة 

 
، وبناء علرى دعروي قضرائية مقامرة مرن أحرد الردائنين اآلخررين للشرركة المقترضرة، أصردرت محكمرة 6132في أبريل 

ن، وذلرك المبلرغ الرذي ألرف دينرار كرويتي إلرى هرذا الردائ 33,159التمييز حكماً يقضي بالزام البنك التجاري بردفع مبلرغ 
أن البنك يري أن لديه  رقام البنك بدفع المبلغ، غي استخدمه البنك لسداد القرض المستحق على الشركة المقترضة، الحقاً 

 .الشركة المقترضةحقوق قوية إلسترداد هذا المبلغ من 

 
 في شركة زميلة إستثمار   -  4

، بنررك خرراص . م.ش –ملكيررة فررى بنررك الشررام اإلسررالمي %( 16.62:  6135% )16.62تمتلررك المجموعررة 
فرري  اإلسررتثمار ةإنخفضررت قيمرر .باألنشررطة البنكيررة اإلسررالميةتأسررس فرري الجمهوريررة العربيررة السررورية ويتعامررل 

 .ةالماضي خالل السنوات بالكامل شركة زميلة
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 موجودات غير ملموسة  -  5

ألرف دينرار  9,819:  6135) الرف دينرار كرويتي 1,512 بمبلرغسمسررة قيمرة رخصرة  ملموسةالغير  تمثل الموجودات
 . محددغير لرخصة السمسرة عمر افتراضي . (كويتي

 

عرن طريرق تقردير القيمرة  لرخصرة السمسررة، تم فحص قيمرة االنخفراض فري القيمرة الدفتريرة 6132ديسمبر  13في كما 
الحسرابيية تعتمرد  اتهذه العملي .القيمة المستخدمة احتسابالتي تنتمي اليها باستخدام طريقة  االستردادية لوحدة توليد النقد

وات ومعردل على عرض التدفقات النقدية قبل الضريبة بناءا على الموازنات المالية المعتمدة مرن االدارة لفتررة خمرس سرن
سرعر الخصرم قبرل الضرريبة  اسرتخدامخصرمها ب تميهذه التدفقات النقدية  %(6.76: 6135) %6.5النمو النهائي بنسبة 

ان سعر الخصم المسرتخدم . يةالقيمة الحالية لمقارنتها بالقيمة الدفتر صافي للوصول الى %(8.71: 6135) %9بنسبة 
المجموعرة قامرت . نتمري اليهراد التري ييعكس المخاطر المحرددة المتعلقرة بوحردة توليرد النقروالضريبة  هو سعر الخصم قبل

قامررت  علررى هررذا التحليررل، وبنرراءً . دخالت بنسررب منطقيررة وممكنررةتحليررل الحساسررية عررن طريررق تغييررر عوامررل المرربعمررل 
فري بيران الردخل  (ال شريء :6135)دينرار كرويتي ألرف  2,111المجموعة باالعتراف بخسارة انخفاض قي القيمة بمبلغ 

 .المجمع
 

 موجودات أخرى -31
6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 فوائد مدينة مستحقة  1,353   3,527 
 أرصدة مدينة أخرى  42,228   78,226 

 81,669   45,522   
 

 ."كقروض ومدينين"تصنف الموجودات األخرى 
 

 ألرف 22,179: 6135) لرف دينرار كرويتيأ 21,158 بمبلرغبيرع لل معلقرة موجروداتاالخررى رصدة المدينرة تتضمن األ
 . سداد قروض وسلفمن خالل  استحوذ عليها (كويتيدينار 

 

 مطلوبات أخرى -33
6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 فوائد مستحقة الدفع  32,318   31,396 
 إيرادات مؤجلة  2,332   38,985 
 مخصصات التسهيالت غير النقدية والمخصصات األخرى  31,151   31,326 
 مستحقات تتعلق بالموظفين  1,224   1,391 
 أخرى  23,113   37,395 

 361,167   311,161   
 

 الملكيةحقوق  – 36
 

 رأس المال  -أ  
عاديرررا مصررررح سرررهماً  (3,333,933,813 : 6135) 3,392,223,396مرررن  يتكرررون رأس المرررالأن 

 ،إدارة رأس المرالعرن فصاحات نوعية مفصلة إل .فلس 311ومكتتب فيها ومدفوعة بالكامل قيمة كل منها 
 .معيار كفاية رأس المالل ةالعام اتفصاحاإلمن " كفاية رأس المال" 6إيضاح رقم يمكن الرجوع إلى 

 
 المشتراةأسهم البنك   -ب 

6135  6132    

 عدد أسهم البنك المشتراة  4,111,111   5,217,771 
 مصدرةالبنك السهم أ من إجمالي نسبة  %1321  %1.31
 (ألف دينار كويتي)تكلفة األسهم   1,281   6,866 
 (ألف دينار كويتي)القيمة العادلة لألسهم   1,641   6,839 
 (فلس) لألسهم عادلةقيمة اللالمتوسط المرجح ل  885   519 
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 :                      البنك المشتراة هي كما يليإن الحركة على أسهم   -
   األسهمعدد 

6135  6132    

 يناير 3الرصيد كما في   2,212,221   -
 مشتريات   3,541,268   5,217,771 

 إصدارأسهم منحة  124,211   -

 ديسمبر 13الرصيد كما في   4,111,111   5,217,771 
 

 .مال البنكمن رأس % 31بحد أقصى يبلغ المشتراة تم منح مجلس اإلدارة الصالحية لشراء أسهم البنك 
 

 .متاح للتوزيع خالل فترة االحتفاظ بأسهم الخزينةغير حتياطي العام من االأن مبلغ بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة 
 

 عالوة اإلصدار - جـ
 .غير قابلة للتوزيع يهإصدار األسهم والفائض عن القيمة االسمية المحصلة من  صدارعالوة اإلتمثل 

 

 حتياطي العامواالحتياطي القانوني اال -د 
مرن خرالل العرام الحرالي  مبلغأي  تحويلعدم  البنك قرر، ات والنظام األساسي للبنك ـون الشركـات قانـمتطلبلطبقاً 

 .من راس المال% 51 قد تجاوزحتياطي القانوني ألن اال نظراً  .حتياطي القانونيى االـإل صافي ربح السنة
 

من رأس المال في السرنوات التري % 5حتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح ال تزيد عن إن توزيع هذا اال
 .باح المحتفظ بها بتأمين هذا الحدال تسمح فيها األر

 

لرم  .حتيراطي قابرل للتوزيرعام ليتماشى مع متطلبات النظام األساسي للبنك ، كما أن هرذا االـاطي العـحتيم إنشاء اإلـت
 .أي تحويالت إلى اإلحتياطي العام 6135و  6132 يعام يتم خالل

 
 

 حتياطي إعادة تقييم عقارا - هـ
 .عقارناتجة من إعادة تقييم الالفوائض  هذا االحتياطي يمثل

 

 تقييم االستثمارحتياطي ا - و
" للبيرع متاحرةال" فري األوراق الماليرة لالسرتثماراتتمثل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلرة 

 .قيمتهاإنخفاض وجودات الخاصة به أو عند بيع المالمجمع  يؤخذ الرصيد في هذا اإلحتياطي إلى بيان الدخل
 

 وأسهم منحة مقترحةأرباح توزيعات  - ز
علي زيادة رأس المرال المصررح  6132مارس  62وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

 .ألف دينار كويتي 339,222ألف دينار كويتي إلى  333,393للبنك من به 
 

 31بتوزيرع أربراح نقديرة بمعردل  6132 مرارس 62 وافقت الجمعية العمومية السرنوية للمسراهمين المنعقردة بتراريخ
للعرام ( ال شر :  6133)سرهم  311لكرل أسرهم  2وأسهم منحرة بواقرع ( همفلس لكل س38: 6133)فلس لكل سهم 

زيرادة رأس وبالترالي، سرهم  83,732,288المنحة بعردد  وزيادة أسهمالحقا، تم توزيع األرباح المدفوعة  .6135
 .ألف دينار كويتي 8,376المال بمبلغ 

 

 أسهم منحةو( فلس لكل سهم 31: 6135) سهم لكل فلس 35 بمعدل نقدية أرباح توزيع اإلدارة مجلساقترح 
 تدفع ،يخضع هذا المقترح لموافقة المساهمين (. سهم 311أسهم لكل  2: 6135)سهم  311لكل سهم أ 31بواقع 
 .السنوية العمومية الجمعية إجتماع تاريخ في كما البنك سجالت في المقيدين المساهمين إلى األرباح تلك
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 إيرادات الفوائد  - 31
ناتجرة عرن تسرويات ( الرف دينرار كرويتي  263 : 6135)الرف دينرار كرويتي  39إفرا  بمبلرغ  الفوائد ايرادات تضمنت

مررن محفظررة  الفائرردة األصررلية المتعاقررد عليهرراالمخصررومة بمعرردالت المسررتقبلية  للترردفقات النقديررةالمعدلررة علررى التقررديرات 
تعمريم بنرك الكويرت المركرزي رقرم  يوكما فر 6118 و 6117ي تم تعديل شروطها خالل عام يالقروض المنتظمة الت

2/202 BS RSA/2007 6117  بتراريخ  315/  6وتعميم بنك الكويت المركرزي رقرم  6117فبراير  31بتاريخ
  . 6118بريل أ 61

 

 أوراق مالية في اتستثماراإل أرباح صافي  - 38
6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

  

 للبيع هربح محقق من بيع استثمارات متاح  3,621   6,367 
  

 القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض – 32
 

 :المجمع في بيان الدخل  اإلفرا  عنها( / تحميلها)إن المبالغ التالية قد تم 
6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

 

 محدد  - قروض وسلفيات (43,242)  (98,931)
 مستردة - قروض وسلفيات 11,245   65,711 
 عام - وسلفياتقروض  (34,222)  65,993 
 استثمارات أوراق مالية (6,316)  (971)
 تسهيالت غير نقدية (212)  (3,323)
 مخصصات أخـرى 61,226   (3,183)
(53,113)  (84,262)  

  
 ضرائب  - 32

6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية (3,614)  (3,319)
 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (262)  (385)
 الزكاة (823)  (331)
(6,123)  (6,612)  

 

لسرنة  63ولمرسوم وزارة المالية رقم  6111لسنة  39وفقاً لقانون رقم ضريبة دعم العمالة الوطنية تحتسب المجموعة 
 . من ربح السنة الخاضع للضريبة% 6.5بواقع  6112

 

وفقراً لطريقرة الحسراب بنراء علرى لسرنة امرن ربرح % 3 بواقرعحصرة مؤسسرة الكويرت للتقردم العلمري المجموعة تحتسب 
ي خصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمحول إلى اإلحتياطي القرانونس إدارة المؤسسة والذي ينص على مرسوم مجل

 .من ربح السنة عند احتساب الحصة
 

ولمرسرروم وزارة الماليررة رقررم  6112لسررنة  32لقررانون رقررم  مررن ربررح المجموعررة وفقررا% 3تحتسررب الزكرراة بواقررع 
58/6117. 

 

 ربحية السهم - 32
على المتوسرط المررجح لعردد ح السنة الخاص بمساهمي البنك والمخففة بتقسيم صافي رباألساسية تحتسب ربحية السهم 

 .سهم القائمة خالل السنةاأل
 

6135  6132   
 (ألف دينار كويتي)الخاص بمساهمي البنك صافي ربح السنة  21,813   32,385 

 (العدد باأللف)المتوسط المرجح لألسهم المصرح والمكتتب بها  3,852,223   3,392,223 
 
(737) 
  

(2,821) 
 المتوسط المرجح ألسهم البنك المشتراة المحتفظ بها : ناقصا

 (العدد باأللف)  

 3,395,933   3,845,614  

 
11.9 

  
1134 

 الخاصة بمساهمي البنك  ضةوالمخف ةالسهم األساسيربحية 
 (فلس)  
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قرة الموافلرتعكس ترأثير أسرهم المنحرة التري ترم المقارنرة قرد ترم تعرديلها الفتررة أن ربحية السهم األساسية والمخففة للفترة الحاليرة و

 .عليها من قبل الجهات الرقابية
 

 تابعة ةشرك – 34
      نسبة الملكية

 
6135 

  
6132  

  
 الرئيسيالنشاط 

 بلد 
 التأسيس

 شركةالسم إ

 
81% 

  
51322% 

 وساطةالخدمات  
 المالية

دولة  
 الكويت

 . م.ك.م.ششركة التجاري للوساطة المالية 

 

 معامالت مع أطراف ذات صلة - 35
يملكررون أعضرراء مجلررس اإلدارة ومرردراء المجموعررة وعررائالتهم وشررركات )خررالل السررنة ، إن أطرافررا معينررة ذات صررلة 

يتم الموافقة على شروط هذه المعامالت مرن  .كانوا عمالء للمجموعة ضمن دورة األعمال الطبيعية( حصصا رئيسية بها
 :كانت كالتالي المجمع  بيان المركز الماليإن األرصدة في تاريخ . قبل إدارة المجموعة

 
6135  6132   

 القيمـة

 ألــف

 دينار كويتي

  

عدد األفراد 

 العالقةذوي 

عدد أعضاء  

/ المجلس 

 الجهاز التنفيذي

 القيمـة 

 ألــف

 دينار كويتي

  

عدد األفراد 

 ذوي العالقة

عدد أعضاء  

الجهاز / المجلس 

 التنفيذي

 

 أعضاء مجلس االدارة           

 قروض   6   -  41   6  -  98
 بطاقات ائتمان   2   -  4   -  -  -
 ودائع   31   -  358   9  -  619

 الجهاز التنفيذي           

 قروض   4   -  312   2  -  33
 بطاقات ائتمان   36   3   32   7  3  35
 ودائع   36   -  822   36  -  315

 
إلرى سرنوات  5مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العليرا واألعضراء الترابعين تسرتحق خرالل ألعضاء إن القروض الممنوحة 

 . (%5إلى  %1 من : 6135)% 5إلى % 1 من تترواح بنسبة فائدةمعدالت وتحمل سنوات  31
 

ديسرمبر  13) لف دينرار كرويتيأ 393التنفيذي بمبلغ رئيس الجهاز لتتضمن تفاصيل مزايا اإلدارة العليا مكافآت مدفوعة 
 : كما يلي ، ( ألف دينار كويتي 379: 6135

 
6135 
 ألــف

 دينار كويتي

 6132  
 ألــف

 دينار كويتي

 

 قصيرة األجل أخرى رواتب ومزايا  3,122   919 
 مزايا بعد التوظيف 4   1 
 مزايا نهاية الخدمة 311   32 

 

ألررف دينررار  111:  6135ديسررمبر  13)ألررف دينررار كررويتي  111 تبلغرررئرريس وأعضرراء مجلررس اإلدارة  مكافررأتإن 
لألعمرال المنجرزة مرن  علرى التروالي (ألرف دينرار كرويتي 669:  6135ديسمبر  13)ألف دينار كويتي  611و ( كويتي

 .قبلهم والمتعلقة باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 

فصاحات المتعلقة بتعليمات كفاية رأس المال المصدرة من قبرل بنرك الكويرت المركرزي في اإل" المكأفات" 33أن إيضاح 
. 6133يونيرو  63 اريخبتر BS/IBS/336/2014/2منصوص عليهرا فري تعمريم بنرك الكويرت المركرزي رقرم كما هو 

 .مكافأت أفراد اإلدارة العلياأضافية عن يتضمن تفاصيل 
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  المالية لألدواتالقيم العادلة  –61
إلترزام فري معاملرة إعتياديرة برين أطرراف تتمثل القيمة العادلة في القيمة التي سيتم إستالمها من بيع أصل أو تدفع لتحويرل 

ترم . قيمهرا الدفتريرة إن القريم العادلرة لجميرع الموجرودات الماليرة ال تختلرف بشركل مرادي عرن .السوق كما في تاريخ التقيريم
تقرارب ( أقرل مرن ثالثرة أشرهر)لموجودات والمطلوبات المالية ذات السيولة او ذات اإلستحقاق قصير األجل إفتراض أن ا

فير ذات االستحقاق غير المحدد وتلى الودائع عند الطلب وحسابات الع هذه الفرضية وتطبق .الدفترية قيمها العادلة قيمها
 . األدوات المالية ذات األسعار المتغيرةو 
 

العادلة  هاقيمبشكل مادي عن  قيمها الدفتريةإن الموجودات والمطلوبات المالية التي تم تحميلها بالتكلفة المطفأة ال تختلف 
ها مباشررة بنراءا علرى أو ترم إعرادة تسرعير قصريرة سرتحقاقذات فتررات إحيث أن معظم الموجرودات والمطلوبرات الماليرة 

 . سعر الفائدةحركة السوق بالنسبة ل
 

إيضرح مقت دةا  ت يإلفارح ح  يد ةويرت ويدفمضيرت يدلس خالى د يايا يدةيلى يدعرادى دألاويت يدلرديى فح بوا يدةيت يدعرادى 

 ."يدسيرسرت يدليرسبيى يدهرلى" (9) 6

 :الجدول الهرمي للقيمة العادلة  بالمستوى فيالقيمة العادلة بتحليل األدوات المالية المدرجة إن الجدول التالي يبين 
 

6132    

    ألف دينار كويتي

 المجموع
 

 الماليةاألدوات    المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة          
 :من خالل بيان الدخل

 (63إيضاح ) مشتقات األدوات المالية    -  8,246  -  8,246 

          
 :الموجودات المالية المتاحة للبيع         
 أسهم ملكية    323,256   16,182   -  358,312 
 أسهم دين    322,811   64,812   -  358,415 
 أخرى    -  8,124   -  8,124 

 151,118  -   22,315   164,662    
  

ى األول و المسرتوى الثراني والمسرتوى برين المسرتو تتحروياليكن هنراك لم  ، 6132ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في 
 .الثالث

 

6135    

    ألف دينار كويتي

 المجموع
 

 األدوات المالية   المستوى األول  المستوى الثاني  الثالث  المستوى

المالية المدرجة بالقيمة العادلة من األدوات          
 :خالل بيان الدخل

 (63إيضاح )مشتقات األدوات المالية     -  (3,161)  -  (3,161)

          
 الموجودات المالية المتاحة للبيع         
 أسهم ملكية    331,836   13,183   -  377,962 
 أسهم دين    313,113   63,861   -  359,357 
 أخرى    -  3,815   -  3,815 

 118,888  -   21,736   678,372    

 

 األدوات المالية  - 63
 

  إستراتيجية إستعمال األدوات المالية  -أ  
يقبل . تتضمن المشتقات يالتبشكل رئيسي باستعمال األدوات المالية ( كبنك تجاري) المجموعةتتعلق أنشطة 

البنك الودائع من العمالء بمعدالت فائدة ثابتة ومتغيرة ولمدد مختلفة ، ويسعى البنك إلى استثمار هذه األموال في 
كافية لمقابلة جميع وفي نفس الوقت يحافظ علـى سيولة . ذات جودة عالية وهامش فائدة عادلموجودات 
 .المجموعة إحتياجات

 
ذوي مستويات إئتمان  إلى زيادة هامش الفائـدة مـن خـالل إقراض شركات وأفراد من المجموعة ىتسعكما 
لتزامات أخرى اضمانات وتتضمن أيضا  إذ فقط إن هذه التعرضات ليست قصرا على القروض والسلفيات. معينة
 .عن البنك ةالصادر عتمادات المستنديةالكا

 
ة العالقة بين العائد والمخاطر المصاحبب تعترف المجموعة. ألدوات المالية مخاطر مالزمة لهايصاحب إستخدام ا

 .للمجموعةتشكل إدارة المخاطر جزءا من األهداف اإلستراتيجية . إلستخدام األدوات المالية
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  إدارة المخاطر العامة  -ب 
 المنافع فيوهي الحفاظ على وعي قوي بادارة المخاطر وإدارة العالقة بين المخاطر  المجموعةإن إستراتيجية 
راجع بصورة مستمرة سياسات المجموعة تإن  .قطاعات عمل المجموعة الرئيسية ذات الخطورةومن خالل 

ومعدالت  الموجوداتللتقلبات الحادة في قيم المجموعة وإجراءات إدارة المخاطر للتحقق من إمكانية عدم تعرض 
" المخاطرإدارة " 5الرجوع إلى إيضاح رقم  يمكنإلفصاحات نوعية مفصلة عـن مهام إدارة المخاطر . االرباح
 .ت العامة لمعيار كفاية رأس المالفصاحااإلمن 

 

تعتمد على طبيعة التصنيف المحدد لنوعية المخاطر على النحو  للمجموعة إن إجراءات قياس وإدارة المخاطر
 : يالموضح كما يل

 

 :مخاطر اإلئتمان  (1)
ه مسببا خسارة المالية على الوفاء بالتزامات اةاألدمخاطر االئتمان هي مخاطر إحتمال عدم قدرة أحد أطراف 

على التعرض  خالل الرقابةمن بمحاوالت للسيطرة على مخاطر االئتمان تقوم المجموعة . مالية للطرف اآلخر
 .الجدارة االئتمانية لهم باستمراروتقييم  األخرىتحديد المعامالت مع األطراف و يللخطر االئتمان

 
-إدارة المخاطر( "أ) 5اإليضاح رقم  يمكن الرجوع إلىمخاطر االئتمان  إدارة عن فصاحات نوعية مفصلةإل

 .معيار كفاية رأس المالل ةالعام اتفصاحمن اإل" االئتمانمخاطر 
 

 :تركز مخاطر اإلئتمان  -أ  
المعرضرة  تمان المتعلقرة برالقروض والسرلفيات ، والتري تمثرل القسرم األهرم مرن الموجروداتإن تركز مخاطر اإلئ

 .2 رقم إيضاحتظهر في  لخطر االئتمان
 

 على ضمانات أو تعزيزات ائتمانيةأعلى تعرض لمخاطر االئتمان قبل الحصول  –ب 
دون  المجمرع بيران المركرز المراليللتعرض للخطر االئتماني كما في تراريخ  ىعلالحد األإن الجدول التالي يمثل 

 .مانات وأي تعزيزات ائتمانية أخرىاألخذ في االعتبار أي ض
6135 
 ألــف

  دينار كويتي

6132  
 ألـــف

   دينار كويتي
 في   لبنود المدرجةاالئتمان المتعلقة بامخاطر     

 الميزانية العمومية  
 نقد وأرصدة قصيرة األجل  222,565   286,329 
 سندات الخزانة والبنك المركزي  165,221   116,575 
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  826,124   625,283 
 شركات –قروض وسلفيات   3,434,411   3,826,695 
 أفراد –قروض وسلفيات   813,222   315,373 
 سندات  354,668   359,357 
 موجودات أخرى  62,512   67,868 

 1,725,372   1,418,322   

 

 مخاطر االئتمان المتعلقة ببنود خارج الميزانية     
 العمومية  

 قبوالت مصرفية  82,582   68,639 
 اعتمادات مستندية  312,245   313,153 
 خطابات ضمان  3,111,213   3,129,171 

 3,398,171   3,232,312   

 3,921,539   2,121,131         
 

 لضرمان وجرود التمويرل للعمرالء كمرا هرو ة العموميرةــرـار  الميزانيـرـة خـرـدوات الماليلأل يساساأل الهدفإن 
بالكامرل وأن لريس هنراك أي  مقدمرةإن المبالغ التعاقدية تمثل مخاطر اإلئتمان ، بافتراض أن المبرالغ . مطلوب

ان اجمالي المبرالغ التعاقديرة لاللتزامرات بمرنح اإلئتمران ف، مع ذلك  .األخرى الكفاالتقيمة لجميع الضمانات و
 . هاهذه اإللتزامات تنتهي أو تلغى بدون تمويل ذ أن كثيراً منإمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية تال 
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 :الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى   - جـ
يرتم تطبيرق االرشرادات الخاصرة بقبرول . مخاطر االئتمران للطررف اآلخرر تقييمعتمد قيمة ونوع الضمان على ت

 .الضمانات ومعايير تقييمهاأنواع 
 

   7 يمكررن الرجرروع لإليضرراح رقررمخرررى ئتمانيررة األوالتعزيررزات االفصرراحات نوعيررة مفصررلة عررن الضررمانات إل
 .س المالأفصاحات العامة لمعيار كفاية رمن اإل" انخطر االئتمتخفيض "

 

 : للتعرض للخطر االئتمانيجودة االئتمان   -د  
 :ة والحالةـوالدرجة ـب الفئـيمثل الجدول التالي تعرض جـودة االئتمان للقروض والسلفيات لخطر االئتمان حس

 

 

 .المرتبطرة بتمديرد االئتمرانالمخراطر يعتبر منهجرا نظاميرا لتحليرل عوامرل للمجموعة  المخاطرنظام تصنيف إن 
وللتصررنيف والمؤسسرات الماليرة االئتمران لتقيريم البنروك تقيريم الخارجيرـة لوكراالت  التقييمراتتسرتخدم المجموعرة 
اء د تقيرريم مخرراطر العمررالء تتضررمن األدإن المقرراييس الترري تؤخررذ بعررين االعتبررار عنرر .الشررركاتالررداخلي لعمررالء 

والوضررع المرررالي ، جرررودة االدارة والمعلومرررات الماليرررة ، هيكررل التسرررهيالت ، الضرررمانات والترتيبرررات الداعمرررة 
اسرروء  33و  افضررل المخرراطر 3بررر تحيررث يع33إلررى  3مقياسررا مررن  النظررام يتبررع .البلررد ايهمررا انسررب ومخرراطر
 :سس التالية تحديدها بناءا على األ يتم لعاديةان الدرجات العليا والقياسية وا .المخاطر

  داخلي  خارجي 
 درجة عليا درجات 3إلى  3  وأ وأأ أأأتقديرات 

 عاديةدرجة  درجات 2إلى  5   ب ب ب تقدير
 قياسيةدرجة  درجات 8إلى  7  مقيمةوغير  ب ب بأقل من 

 

 والبنود خارج الميزانية العمومية الماليةتركز الموجودات   -هـ  
6135 

 دينار كويتي ألف
 6132  

 دينار كويتي ألف
 

 خار  
الميزانية 
 العمومية

  
 

 الموجودات

 خارج 
 الميزانية
 العمومية

  
 

 الموجودات

 
 
 

 : الجغرافي القطاع       
 الكويت 1,662,146   3,161,162   1,326,592   851,172 
 آسيا  248,154   168,212   737,128   676,793 
 أوروبا 42,262   331,261   31,891   51,715 
 الواليات المتحدة 6,186   23,122   3,361   32,779 
 أخـرى 13,112   2,622   39,211   3,296 

 3,398,171   1,933,917   3,232,312   8,165,642  

 :القطاع حسب النشاط        
 حكومي 165,221   -  116,573   -

 تجاري وصناعي 281,424   113,318   515,691   671,716 
 إنشائي وعقاري 222,148   222,226   283,333   211,198 
 بنوك ومؤسسات مالية 3,858,221   115,231   3,339,535   651,332 
 أخـرى 3,112,553   364,483   971,183   73,357 

 3,398,171   1,933,917   3,232,312   8,165,642  
 

  

  ألــف دينار كويتي

القيمة العادلة 
  منخفضة القيمة  ضمانلل

 
  غير مستحقة وغير منخفضة القيمة  مستحقة و غير منخفضة القيمة

    
 

 يوما 23-51
  

  درجة عليا  درجة عادية  درجة قياسية  يوما 21- 1 

 6132ديسمبر  13ي فكما              
 بنوك -  -  86,825   -  -  -  -

 شركات 323,141   411,211   825,626   822,846   5,311   3,186   821 
 أفراد -  -  144,522   83,223   -  31,222   31 

 842   36,115   5,311   212,611   511,242   411,211   323,141  

              
 6135ديسمبر  13  كما في             

 بنوك -  -  11,718   -  -  -  -
 شركات 375,763   228,153   775,373   137,388   56   9,519   2,965 
 أفراد -  -  193,181   36,763   -  36,128   36 

 2,917   63,877   56   191,636   3,611,659   228,153   375,763  
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 :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية أو االسمية والمعرضة لمخاطر اإلئتمان   -  و
لتقلبات سعر الفائردة وأسرعار  اأدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضهالطبيعي  افي سياق نشاطه المجموعةستخدم ت

المالية المشتقة هري عقرد مرالي برين طررفين تسرتند بموجبره المردفوعات إلرى األداة إن  .تحويل العمالت األجنبية
 .أكثر ، المعدل أو المؤشر المعلن الحركات في سعر أداة مالية أو

 
سرمية التري ترم تحليلهرا والسالبة لألدوات المالية المشرتقة مرع القيمرة اإل ةالموجبدول أدناه القيمة العادلة يبين الج

داة الماليررة المشررتقة ، المعرردل أو سررمية هرري قيمررة األصررل األساسرري لررالحسررب فترررة االسررتحقاق ، إن القيمررة اإل
 . قاتيمثل األساس الذي يتم عليه قياس التغيرات في قيمة المشتالمؤشر المعلن والذي 

 

ن مخرراطر السرروق أو مخرراطر سررمية حجررم المعررامالت القائمررة فرري نهايررة السررنة وهرري ال تعبررر عررالقيمررة االتبررين 
 .االئتمان

 

ل ـة الدخررــى قائمررـررعل ـهخسررارة التقيرريم العررادل للمشررتقات المحررتفظ بهررا لغرررض التررداول يررتم تحميلررأو إن ربررح 
 . المجمع

     أساس اإلستحقاقالقيمة االسمية على                              

 

 المجموع

 ألــف

  دينار كويتي

 أكثر من 

 سنة

 ألــف

  دينار كويتي

1 – 36 

 شهرا

 ألــف

  دينار كويتي

 

 أشهر 1 – 3

 ألــف

  دينار كويتي

حتى شهر 

 ألـف

 دينار كويتي

 القيمة العادلة 

 لبةاالس

 ألـف

 دينار كويتي

 القيمة العادلة 

  ةالموجب

 ألـف

  كويتيدينار 

  6132ديسمبر  13كما في              
 اآلجلة –عقود العمالت األجنبية  2,225   6,224   626,625   182,365   352,411   -  438,614 
 مقاصة اسعار الفائدة 212   82   -  -  -  58,844   58,844 

 514,252   58,844   352,411   182,365   626,625   6,261   2,812  
              
 6135ديسمبر  13كما في              
 اآلجلة –عقود العمالت األجنبية  935   6,315   676,552   33,771   37,123   -  123,291 
 مقاصة أسعار الفائدة 371   1   -  -  -  53,273   53,273 

 331,127   53,273   37,123   33,771   676,552   6,318   3,335  
  

 :مخاطر السوق    (2)
إن مخراطر السروق هري المخراطر الناتجرة عرن التقلررب فري القيمرة العادلرة أو التردفقات النقديرة المسرتقبلية لررألدوات 

 .أدوات الملكيرةالمالية نتيجة للتغيير في عوامل السوق كمعدالت الفائردة ، سرعر تبرادل العمرالت األجنبيرة وسعرـر 
مخاطر  -إدارة المخاطر" (ب) 5فصاحات نوعية مفصلة عن مخاطر السوق يمكن الرجوع إلى اإليضاح رقم إل

 .كفاية رأس الماللمعيار  ةالعام اتفصاحاإل من" السوق
 

 :مخاطر سعر الفائدة    (أ)
تنتج مخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم التطابق في إعادة تسعير إستحقاقات الموجودات والمطلوبات ، إن معظم 

هذه المخاطر بمطابقة إعادة المجموعة دير تيعاد تسعيرها خالل سنة واحدة ،  المجموعةموجودات ومطلوبات 
س التعرض للمخاطر بانتظام بمراجعة تلك يتم قيا. طلوبات بوضع حد للمخاطر المقبولةتسعير الموجودات والم

مفصلة عن مخاطر سعر الفائدة يمكن الرجوع إلى اإليضاح نوعية فصاحات إل .المخاطر لوضع حد للقبول بها
 .لمعيار كفاية رأس المالفصاحات العامة  اإلمن " الفائدة اسعارمخاطر  -إدارة المخاطر ( "د) 5رقم 
 
تم إفتراض الزيادة ب  المحتفظ بها في نهاية السنة ،والمطلوبات المالية للمجموعة  المالية على الموجوداتبناء 
بيان الدخل  يؤثر علىالمحتفظ بها ثابتة مما قد  األخرى نقطة أساس في سعر الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات 65

 :  لتاليالمجمع للمجموعة خالل فترة سنة واحدة على النحو ا
 ألــف

  دينار كويتي

   نقاط األساس 6132  6135

 دينار كويتي  65+ 6,283   6,625 
 دوالر أمريكي  65+ 633   38 
 عمالت أخرى  65+ 328   311 

 6,332   1,162    
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 :مخاطر العملة    (ب)
باعتبرار  .لتغيرر فري أسرعار العمرالت األجنبيرةمخاطر العملة هي مخاطر أن تتقلب قيمرة األدوات الماليرة نتيجرة ل

ترتم إدارة صرافي مخراطر العملرة عرن . دينار الكويتي يمثل عملة التشرغيلكيان معنوي كويتي ، فان ال المجموعة
سراليب الرقابرة التقنيرة أومراقبتهرا بصرفة دوريرة مرن خرالل  من أعضاء مجلس االدارة طريق وضع حدود عامة

نوعية مفصرلة  فصاحاتإل .اطر العمالت األخرىإلدارة مخالتحوط يضاً إستخدام معامالت أكما يتم  .واإلدارية
مرررن " مخررراطر السررروق –إدارة المخررراطر . "(ب) 5عرررن مخررراطر العملرررة يمكرررن الرجررروع إلرررى اإليضررراح رقرررم 

 .كفاية رأس المال لمعيار فصاحات العامةاإل
 

على بيان الدخل المجمع وبيان التغيرات في حقوق الملكية المجمرع النراتج عرن األثر الجدول الموضح أدناه  يقدم
توضح القيمة السالبة في الجدول صرافي األنخفراض  باقي العوامل األخرى ،سعر صرف العملة مع ثبات  زيادة

 .حتملةالزيادة الم بينما توضح القيمة الموجبة صافي المجمعة أو حقوق الملكية بيانات الدخل المحتمل في 
 

 ألــف
  دينار كويتي

 

6135  6132    

 بيان الدخل  حقوق الملكية  بيان الدخل  حقوق الملكية
نسبة التغير في 
 أسعار العمالت

 

         
 دوالر أمريكي +5 (2)  2,111   (76)  5,237 
 جنيه استرليني +5 6   612   33   621 
 دوالر استرالي +5 1   6,626   6   3,311 

 لاير سعودي  +5 81   -  16   -
 درهم إماراتي +5 314   -  (31)  -
 لاير قطري +5 88   -  37   -
 أخرى +5 12   -  61   -

 7,131 ¤   11   4,851   665   

 

 : مخاطر أسعار أدوات الملكية (جـ)
القيمررة العادلررة ألدوات الملكيررة كنتيجررة لتغيرررات مسررتوى  تقلرربإن مخرراطر أسررعار أدوات الملكيررة هرري مخرراطر 

إن التعرض لمخاطر سرعر أدوات الملكيرة ينشرأ مرن المحفظرة . الملكية وقيمة األسهم بشكل منفردمؤشرات أدوات 
الرجروع إلرى اإليضراح يمكن أسعار أدوات الملكية إلفصاحات نوعية مفصلة عن مخاطر . للمجموعةاالستثمارية 

 .فصاحات العامة لمعيار كفاية راس المالاإلمن " مخاطر السوق -إدارة المخاطر ( "ب) 3رقم 
 

المحتملرة  المعقولرة نتيجرة التغيررات بيان الدخل المجمع وبيان التغيررات فري حقروق الملكيرة المجمرعإن األثر على 
 : هي كما يلي،  المتغيراتمع ثبات باقي  الملكية،مؤشرات ل
 

   ألف دينار كويتي

6135  6132   

حقوق 
  بيان الدخل  الملكية

حقوق 
 بيان الدخل  الملكية

  التغير في نسبة 
  السهم سعر

         
 سوق الكويت لألوراق المالية 5+ -  4,151  -  7,386

 

 

 :مخاطر السيولة      (1)
أن تظهر مخاطر السيولة  يمكن. على توفير األموال الالزمة المجموعةإن مخاطر السيولة تنتج عن عدم مقدرة 

ً ماني والذي قد يسئتمن تقلبات السوق أو التدهور اال مفصرلة  إلفصراحات. بب جفاف بعض موارد التمويل فوريا
مرن " السريولةمخراطر  –إدارة المخراطر ( " ) 5الرجروع إلرى اإليضراح رقرم السريولة يمكرن عن إدارة مخراطر 
 .كفاية رأس المالمعيار لاإلفصاحات العامة 

 

سرتحقاقات التعاقديرة وقد تم تحديد اال. المجموعةستحقاق لموجودات ومطلوبات اليلخص الجدول أدناه نمط ا - أ
وحترى تراريخ  المجمرع بيران المركرز المراليسراس الفتررة المتبقيرة مرن تراريخ اللموجودات والمطلوبات علرى 

مردى وسرتبقاء الودائرع استحقاقات الفعلية المترتبة علرى تواريخ اال عتبارستحقاق التعاقدي وال يأخذ في االاال
سرتحقاقات موجوداتهرا ومطلوباتهرا حيرث اجميرع المجموعرة من غير المعتاد أن ترربط . توفر األموال السائلة

ومرع ذلرك ، فران اإلدارة تراقرب بشركل . وذات طبيعرة مختلفرة ةأن كثيراً من المعامالت ذات أجل غير محدد
 .ى السيولة الكافية في كل األوقاتاقي للتأكد من الحفاظ علستحقحثيث نمطها اال
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  ألـف دينار كويتي

  المجموع
 أكثر من 

  6132ديسمبر  13كما في  حتى شهر   أشهر 1 – 3  أشهر 2 – 1  شهرا 36 – 2  سنة

 :موجودات ال           
 نقد وأرصدة قصيرة األجل 222,565   -  -  -  -  222,565 
 سندات الخزانة والبنك المركزي 165,152   142   45   -  -  165,221 
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 311,218   628,682   22,318   -  83,522   826,124 
 قروض وسلفيات  388,286   814,323   132,831   125,822   523,245   6,621,824 
 استثمارات في أوراق مالية 162,386   22   61   -  22,332   151,118 
 عقارات ومعدات -  -  -  -  65,815   65,815 
 موجودات غير ملموسة -  -  -  -  1,212   1,212 
 موجودات أخرى 35,351   6,661   3,151   -  22,825   45,522 

 8,362,645   3,341,322   125,822   126,282   232,121   3,822,416  
            

 : المطلوبات           
 المستحق إلى البنوك  615,426   22,313   25,135   31,111   -  122,526 
 المالية األخرى إلى المؤسساتالمستحق  51,222   316,853   532   623,262   132,352   416,442 
 العمالءودائع  3,152,182   141,121   182,252   45,612   31,661   6,663,216 
 أموال مقترضة أخرى 11,211   -  -  -  -  11,211 
 مطلوبات أخرى 21,421   4,462   2,122   1,886   64,464   311,161 

 1,263,886   122,684   128,126  863,312   254,241   3,241,512  

 السيولةصافي فجوة  (111,311)  332,651   (84,123)  32,158   461,562   211,482 

 
  ألـف دينار كويتي

  المجموع
 أكثر من 
 6135ديسمبر  13كما في  حتى شهر   أشهر 1 – 3  أشهر 2 – 1  شهرا 36 – 2  سنة

 :الموجودات            
 نقد وأرصدة قصيرة األجل 286,329   -  -  -  -  286,329 
 والبنك المركزيسندات الخزانة  116,613   669   336   -  -  116,575 
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 71,317   33,728   96,938   63,621   11,695   625,283 
 قروض وسلفيات  615,565   311,759   613,173   398,231   985,373   6,697,322 
 مالية استثمارات في أوراق 677,313   332   357   3,311   59,383   118,888 
 عقارات ومعدات -  -  -  -  11,613   11,613 
 موجودات غير ملموسة -  -  -  -  9,819   9,819 
 موجودات أخرى 33,632   621   891   59   27,798   81,669 

 3,117,153   3,385,788   563,126   698,783   339,325   3,583,955  
            

 : المطلوبات           
 المستحق إلى البنوك  336,511   32,613   8,371   -  -  322,913 
 المالية األخرى إلى المؤسساتالمستحق  319,196   38,312   375,912   662,563   17,573   267,616 
 العمالءودائع  3,529,397   251,131   661,638   53,387   38,938   6,532,321 
 مطلوبات أخرى 31,125   3,838   3,857   3,325   22,366   361,167 

 1,321,262   356,933   685,372   319,383   766,328   3,893,387  

 صافي فجوة السيولة (119,616)  (676,711)  (331,311)  612,382   3,116,873   572,765 

 
    :االنتهاء التعاقدية عن طريق االستحقاق  فترات -ب 

  ألـف دينار كويتي

  المجموع
 أكثر من 

  6132ديسمبر  13كما في  حتى شهر   أشهر 1 – 3  أشهر 2 – 1  شهرا 36 – 2  سنة

            
 المطلوبات المحتملة 332,452   682,312   341,311   611,453   226,388   3,232,312 

 6135ديسمبر  13كما في            
            
 المطلوبات المحتملة 833   -  -  323,182   3,111,372   3,398,171 

 
 : عن طريق االستحقاقة ضمخفالغير  فترات االسترداد التعاقدية لاللتزامات - جـ
 

  ألـف دينار كويتي

  المجموع
 أكثر من 

  6132ديسمبر  13كما في  حتى شهر   أشهر 1 – 3  أشهر 2 – 1  شهرا 36 – 2  سنة

 122,221  -   31,313   25,121   22,344   615,443 

 : غير مخفضةالالمطلوبات 
 المستحق إلى البنوك 

 المؤسسات المالية األخرىالمستحق إلي  51,226   311,122   561   622,628   162,421   432,225 
 ودائع العمالء 3,152,311   141,422   182,612   51,681   31,833   6,668,421 
 أموال مقترضة أخرى 11,222   -  -  -  -  11,222 
 مطلوبات أخرى 21,421   4,462   2,122   1,886   64,464   311,161 

 1,281,121   122,156   121,142   866,422   255,582   3,243,153  

            

 6135ديسمبر  13كما في            

 322,939  -  -   8,388   32,615   336,552 

 :غير مخفضة الالمطلوبات 
 المستحق إلى البنوك 

 المؤسسات المالية األخرىالمستحق إلي  319,618   38,617   377,366   669,233   18,153   216,569 
 ودائع العمالء 3,529,593   251,891   661,882   53,773   51,533   6,539,256 
 مطلوبات أخرى 31,125   3,838   3,857   3,325   22,366   361,167 

 1,329,357   355,687   688,537   333,151   761,351   3,893,361  

 
  



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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 :مخاطر العمليات  - 66

بنك مة العمليات الداخلية ، والعاملين وأنظمة الءإن مخاطر العمليات هي مخاطر الخسائر الناتجة عن إخفاق أو عدم مال
 .للعمليات أو من أحداث خارجية

 
تتحمل وحدات الدعم والعمليات مسؤولية رئيسية في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر العمليات الخاصة بها ، حيث تستعمل 

أساليب رقابة داخلية لتخفيض احتمالية حدوث أو تأثير تلك المخاطر إلى الحدود المسموح بها في نطاق سياسات 
 .ريق التأمينوعندما يكون ذلك مناسبا ، يتم تخفيض تلك المخاطر عن ط .البنكمخاطر 

 

 –إدارة المخاطر ( "هـ) 5الرجوع إلى اإليضاح رقم  يمكنإلفصاحات نوعية مفصلة عن إدارة مخاطر العمليات 
 .ت العامة لمعيار كفاية رأس المالمن اإلفصاحا" مخاطر العمليات

 

 تحليل القطاعات  - 61
 :والتي تنقسم بين البنكية  بنكية وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار هالمجموعة أنشطتمارس 

كات محليرة خدمات بنكية شركات وأفراد مع مدى كامل من اإلقراض واإليرداع وخردمات بنكيرة تجزئرة لشرر  -أ 
 .ودولية وأشخاص منفردين

، سرندات الخزانرة ، إدارة صررف العمرالت األجنبيرة ، سروق المرال من االستثمار المصرفي وتتألف الخزانة  -ب
 .ة الماليةوخدمات الوساط

 
علرى أسراس مؤشرررات تراقرب اإلدارة النترائج التشرغيلية لهرذه القطاعرات منفصررلة ، لغررض إتخراذ القررارات 

 .األداء الرئيسية
  ألف دينار كويتي

  خدمات بنكية شركات وأفراد  خزينة وإستثمار بنكي  المجموع

 

 البنود خارج الميزانية العمومية - 68
 

 :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية  -أ  
بتروفير ائتمران للعمرالء ، وتمثرل المبرالغ التعاقديرة لهرذه في التزامات المجموعة دخل تضمن دورة العمل الطبيعية ، 

ن أيرا مرن الضرمانات ال أااللتزامات المخاطر االئتمانيرة المترتبرة علرى افترراض أن المبرالغ سريتم تقرديمها بالكامرل و
فري  هأنر حيرثإن اجمالي المبرالغ التعاقديرة لاللتزامرات ال تعكرس بالضررورة المتطلبرات النقديرة المسرتقبلية . قيمة لها

 . الت تنتهي هذه العقود بدون تمويلكثير من الحا
 

 :مطالبات قانونية  - ب
مخصرص حتسراب ا، وقد ترم المجموعة بعض المطالبات القانونية ضد  المجمع بيان المركز المالييوجد في تاريخ 

 .(ألف دينار كويتي 3,973 : 6135)ألف دينار كويتي  122لها بمبلغ 
 
 

 كفاية رأس المال – 62
عررن بنررك الكويررت المركررزي مررن خررالل تعمرريم بنررك الكويررت  ادرالصرركفايررة رأس المررال بمعيررار إن اإلفصرراحات المتعلقررة 

اإلفصاحات العامة من معيار كفاية متضمنة في بند  6133يونيو  63بتاريخ  BS/IBS/336/20146/المركزي رقم 
 .ضمن التقرير السنويرأس المال 

6135  6132   6135  6132   6135  6132   

 صافي إيرادات الفوائد 22,346   72,135   4,221   2,921   48,222   81,115 
 إيرادات غير الفوائد 86,816   31,353   31,322   36,328   22,245   56,939 

 التشغيلإيرادات  334,238   332,792   63,211   39,368   381,188   312,663 
 القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض (22,422)  (39,933)  34,664   (3,191)  (84,262)  (53,113)
 السنة صافي ربح 64,134   33,125   66,148   3,785   21,816   32,351 

            
 الموجوداتإجمالي  6,122,152   6,316,158   3,225,358   3,213,991   8,362,645   3,117,153 

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 3,216,132   3,588,521   6,266,521   6,338,788   8,362,645   3,117,153 




