
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 وشركته التابعة بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.

 دولة الكويت
 

 المجمعة المكثفةالمعلومات الماليـة المرحلية 

 )غير مدققة( 2017يونيو  30

 

 

 

 

 



 وشركته التابعة الدولي ش.م.ك.ع.بنك الكويت 
 دولة الكويـت

 

 المحتويات

 صفحة 

 المجمعة المكثفة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةمراقبي الحسابات المستقلين حول تقرير 
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 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

2 

 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

3 

 المكثف المجمع )غير مدقق( بيان المركز المالي المرحلي
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
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 وشركته التابعة بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.
 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(بيان الربح أو الخسارة 

 2017يونيو  30فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2 

 ألف دينار كويتي  

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في  

 إيضاح 

يونيو  30

2017 

يونيو  30

2016  

يونيو  30

2017 

يونيو  30

2016 

       

 34,277 34,722  17,581 17,964  إيرادات تمويل 

 (10,167) (11,724)  (4,996) (6,203) 3 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 24,110 22,998  12,585 11,761  صافي إيرادات التمويل

       

 4,553 4,529  1,804 2,076  إيرادات أتعا  وعموالت

 393 461  141 272  صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 1,340 2,533  920 564  استثماراتإيرادات 

 1,023 155  459 104  إيرادات أخرى
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 31,419 30,676  15,909 14,777  مجموع إيرادات التشغيل
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
       

 (7,460) (8,235)  (3,825) (4,240)  تكاليف موظفين

 (5,402) (6,145)  (3,097) (3,844)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (996) (873)  (486) (435)  استهالك
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 (13,858) (15,253)  (7,408) (8,519)  مصروفات التشغيلمجموع 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
       

 17,561 15,423  8,501 6,258  الربح من العمليات قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

       

 (5,043) (3,950)  (2,999) (2,747)  المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 12,518 11,473  5,502 3,511  الربح الناتج من العمليات
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
       

       لـ:مخصص 

 (114) (105)  (50) (33)  يحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم

 (293) (289)  (145) (92)  حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (122) (112)  (55) (35)  حصة الزكاة
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  

 11,989 10,967  5,252 3,351  ربح الفترة

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

       العائد إلى:

 11,976 10,915  5,246 3,328  مساهمي البنك 

 13 52  6 23  الحصص غير المسيطرة 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
  3,351 5,252  10,967 11,989 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

 فلس 12.83 فلس11.69    فلس 5.62 فلس3.56  4 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 



 وشركته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 )غير مدقق( المجمعالمكثف المرحلي والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة  بيان

 2017يونيو  30فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

3 

 ألف دينار كويتي 

 أشهر المنتهية فيالستة   الثالثة أشهر المنتهية في 

 
يونيو  30

2017 

يونيو  30

2016  

يونيو  30

2017 

يونيو  30

2016 

      

 11,989 10,967  5,252 3,351 ربح الفترة
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

      )الخسارة الشاملة األخرى(/ الدخل الشامل اآلخر 

      تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع في الفترات الالحقة سيعادبنود 

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 (2,906) 124  (2,548) 2 التغير في القيم العادلة -

 منالمحول إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع  -

 95 626  - 626 االنخفاض في القيمة

 273 (321)  (28) - بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع من البيعالمحول إلى  -
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 (2,538) 429  (2,576) 628 للفترة )الخسارة الشاملة األخرى(/  الدخل الشامل اآلخر
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 9,451 11,396  2,676 3,979 مجموع الدخل الشامل للفترة

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

      

      العائد إلى:

 9,437 11,345  2,665 3,968 مساهمي البنك 

 14 51  11 11 الحصص غير المسيطرة 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 9,451 11,396  2,676 3,979 مجموع الدخل الشامل للفترة

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
 

 

 

 

 

 





 وشركته التابعة .ع.م.كبنك الكويت الدولي ش.
 )غير مدقق( المجمعالمكثف التغيرات في حقوق الملكية المرحلي بيان 

 2017يونيو  30فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

5 

 ألف دينار كويتي  

 مجموع   العائد إلى مساهمي البنك                                    

 حقوق

 الملكية

    احتياطيات أخرى    

 

 رأس 

 المال

عالوة 

 إصدار 

 أسهم

 أسهم 

 نةيخز

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 اختياري

احتياطي 

 أسهم

 خزينة

 أرباح

 محتفظ

 بها

احتياطي 

القيمة 

 العادلة

 فائض

 إعادة

 تقييم

مجموع 

االحتياطيات 

 األخرى

 الحصص  المجموع

غير 

 المسيطرة

               

 254,995 3,214  251,781 143,803 16,283 13,498 49,751 4,846 26,671 32,754 (45,234) 49,480 103,732  2017يناير  1الرصيد كما في 

 10,967 52  10,915 10,915 - - 10,915 - - - - - - ربح الفترة 

   429   (1)   430 430 - 430  - - - - - - - / )الخسارة الشاملة اآلخرى( الدخل الشامل اآلخر
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 

 11,396 51  11,345 11,345 - 430  10,915 - - - - - - مجموع الدخل الشامل

 (9,337) -  (9,337) (9,337) - -  (9,337) - - - - - - (7إيضاح ) أرباح توزيعات
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 

 257,054 3,265  253,789 145,811 16,283 13,928 51,329 4,846 26,671 32,754 (45,234) 49,480 103,732 2017يونيو  30الرصيد كما في 
 ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ 

               

 247,804 3,151  244,653 136,675 16,914 16,093 43,305 4,846 24,717 30,800 (45,234) 49,480 103,732  2016يناير  1الرصيد كما في 

 11,989 13  11,976 11,976 - - 11,976 - - - - - - ربح الفترة 

 (2,538)  1  (2,539) (2,539) - (2,539) - - - - - - - / الدخل الشامل اآلخر( الخسارة الشاملة اآلخرى)
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 

 9,451 14  9,437 9,437 - (2,539) 11,976 - - - - - - مجموع الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( 

 (8,403) -  (8,403) (8,403) - - (8,403) - - - - - - (7إيضاح ) أرباح توزيعات
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 

 248,852 3,165  245,687 137,709 16,914 13,554 46,878 4,846 24,717 30,800 (45,234) 49,480 103,732 2016يونيو  30الرصيد كما في 
 ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 



 وشركته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 )غير مدقق( المجمعالمكثف التدفقات النقدية المرحلي  بيان

 2017يونيو  30فترة المنتهية في ال
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

6 

 ر كويتيادين ألف  

 أشهر المنتهية فيستة ال  

 
 إيضاح

يونيو  30

2017 

يونيو  30 

2016 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 11,989  10,967  ربح الفترة

     تسويات لـ: 

 (393)  (461)  صرف العمالت األجنبية منصافي الربح الناتج 

 (954)  (602)  إيرادات توزيعات

 233  (1,633)  المحققة من بيع استثمارات في أوراق ماليةالخسائر  ( /األرباح)

 (648)  (625)  إيرادات تأجير ناتجة من عقارات استثمارية

 (7)  -  ربح من بيع شركة زميلة

 996  873  استهالك

 5,043  3,950  المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

  12,469  16,259 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 22,749  (20,811)  المستحق من بنوك

 (39,884)  (64,349)  مدينو تمويل

 (2,569)  (4,600)  موجودات أخرى

 (61,980)  6,494  المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

 99,856  40,895  حسابات المودعين

 (696)  2,600  أخرىمطلوبات 
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

 33,735  (27,302)  الناتج من األنشطة التشغيلية / )المستخدم في( صافي النقد
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (25,286)  (49,725)  في أوراق ماليةشراء استثمارات 

 16,442  54,753   المحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية

 (838)  (1,479)  شراء ممتلكات ومعدات

 954  602  إيرادات توزيعات مستلمة

 648  625  إيرادات تأجير مستلمة
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

 (8,080)  4,776  األنشطة االستثمارية )المستخدم في / (الناتج من صافي النقد
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (8,225)  (9,035)  توزيعات مدفوعة
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

 (8,225)  (9,035)  المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد 
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

     

 17,430  (31,561)  الزيادة في النقد والنقد المعادل/ )النقص(  صافي

 396,877  385,463  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  

 414,307  353,902 8 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
  ═══════  ═══════ 
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 التأسيس واألنشطة األساسية .1

، كبنك 1973مايو  13عامة تأسست في الكويت في  كويتية )"البنك"( هو شركة مساهمة ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك.

 الكويت. بورصةإن أسهم البنك مدرجة لدى المركزي.  الكويت متخصص وتم تسجيله لدى بنك
 

، أصدر بنك الكويت المركزي رخصة للبنك للعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء وذلك اعتباراً من 2007في يونيو 

يتم ممارستها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء كما يتم ، ومنذ ذلك التاريخ فإن جميع أنشطة البنك 2007يوليو  1

  إقرارها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك.
 

إن النشاط الرئيسي للبنك هو تقديم الخدمات البنكية اإلسالمية، شراء وبيع وتأجير العقارات وأنشطة تجارية أخرى. يتم القيام 

ساس شراء البضائع المختلفة وبيعها بالمرابحة بهامش ربح متفق عليه ويتم سدادها نقداً أو على باألنشطة التجارية على أ

 أقساط.
 

 ، الكويت. 13089 الصفاة ،22822.   . ،المشترك مجمع البنوك –ك في البرج الغربي يقع المركز الرئيسي للبن
 

التكافلي ش.م.ك.م )رتاج( الكويت. تعمل شركة رتاج في من رأس المال المصدر لشركة رتاج للتأمين  %73.6يمتلك البنك 

 مجال تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.
 

 

 تم الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك وشركته التابعة )يشار أليهما معاً 

 .2017يوليو  5، من قبل مجلس ادارة البنك في 2017يو يون 30بـ "المجموعة"( للفترة المنتهية في 

 والسياسات المحاسبية الهامة عدادس اإلاأس .2

" المعلومات المالية المرحلية"  34أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 باستثناء ما هو موضح أدناه:
 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد 

التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما  2016ديسمبر  31البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

دولة الكويت على المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق هي مطبقة في 

حول مخصص انخفاض القيمة المجمع  39كافة المعايير الدولية للتقارير المالية، باستثناء متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

 تكوين حد أدنى للمخصص العام.والتي تحل محلها متطلبات بنك الكويت المركزي حول 
 

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للبنك وشركة رتاج مع 

 تقريب كافة القيم إلى أقر  ألف دينار كويتي، ما لم يذكر غير ذلك.
 

تضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية مجمعة كاملة إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال ت

معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة 

ت التي تتكون من االستحقاقات العادية المتكررة . وترى اإلدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديال2016ديسمبر  31المنتهية في 

ال تعبر بالضرورة عن  2017يونيو  30ن نتائج الفترة المنتهية في إرية لعرض عادل. إضافة إلى ذلك، فوالتي تعتبر ضرو

 .2017ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 
 

يناير  1ولية للتقارير المالية التي تسري على الفترات المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباراً لم يكن للتعديالت على المعايير الد

 أي أثر مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة. 2017
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 التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين اليفتك .3

 أشهر المنتهية في استناداً إلى نتائج فترة الستة قدرت إدارة البنك التوزيعات للمودعين والربح الخا  بمساهمي البنك

إن التوزيعات الفعلية للمودعين فيما يخص حسابات التوفير والودائع التي تزيد عن ستة أشهر قد تختلف عن  .2017يونيو  30

المبالغ المدرجة في بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع. إن الربح الفعلي الذي سيتم توزيعه على المودعين سوف 

 ظام األساسي للبنك، استناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة التي تنتهي فييتم تحديده من قبل مجلس إدارة البنك وفقاً للن

 .2017ديسمبر  31

 ربحية السهم األساسية والمخففة .4

ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح الفترة العائد لمساهمي البنك علـى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  تحتسب

 كما يلي: أسهم الخزينة خالل الفترة، ناقصاً 
 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو  30 

2017 

يونيو  30

2016  

يونيو  30

2017 

يونيو  30

2016 

      

 11,976 10,915  5,246 3,328 ربح الفترة العائد لمساهمي البنك )ألف دينار كويتي(
 ══════ ══════  ══════ ═══════ 

 933,689 933,689  933,689 933,689 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم(

 ══════ ══════  ══════ ═══════ 

 فلس 12.83 فلس11.69   فلس 5.62 فلس3.56  ربحية السهم األساسية والمخففة
 ══════ ══════  ═══════ ═══════ 

 المستحق من بنوك .5

 لف دينار كويتيأ 

 يونيو 30 

2017 

ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(

 يونيو 30

2016 

    

 274,266 284,629 293,401 وديون حكومية معامالت توّرق مع بنك الكويت المركزي

 111,118 82,694 47,255 يوم أو أقل( 90تمويل مرابحات لدى بنوك )تستحق تعاقدياً خالل 

 53,877 25,973 46,784 يوم( 90أكثر من تمويل مرابحات لدى بنوك )تستحق تعاقدياً بعد 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 387,440 393,296 439,261 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 بنوك ومؤسسات ماليةلل المستحق .6

 لف دينار كويتيأ 

 يونيو 30 

2017 

ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(

 يونيو 30

2016 

    

 298,683 125,439 101,557 مرابحات مستحقة إلى البنوك

 114,762 281,960 311,409 مرابحات مستحقة إلى مؤسسات مالية 

 8,533 10,678 11,605 حسابات جارية وتحت الطلب
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 424,571 418,077 421,978 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 توزيعات األرباح .7

 2016مارس  18تم الموافقة على توزيعات أرباح نقدية في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك المنعقد في 

فلس  9: 2015ديسمبر  31) 2016ديسمبر  31ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في  9,337فلس لكل سهم بمبلغ  10بقيمة 

 ألف دينار كويتي(. 8,403لكل سهم بمبلغ 
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 النقد والنقد المعادل .8

 لف دينار كويتيأ 

 يونيو 30 

2017 

ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(

 يونيو 30

2016 

    

 28,923 18,140 13,246 النقد واألرصدة لدى البنوك

 274,266 284,629 293,401 وديون حكومية معامالت توّرق مع بنك الكويت المركزي

 111,118 82,694 47,255 يوم أو أقل( 90تمويل مرابحات لدى بنوك )تستحق تعاقدياً خالل 
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 353,902 385,463 414,307 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 أطراف ذات صلةالمعامالت مع  .9

 الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي تتم تلك المعامالت مع بعض األطراف ذات الصلة )المساهمين الرئيسيين والشركات

بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والشركات التي يمتلكون فيها حصص جوهرية أو التي تمكنهم من مزاولة  اإلدارة العليا

تأثير جوهري عليها( الذين تعاملوا مع المجموعة كعمالء ضمن النشاط الطبيعي لألعمال. إن مثل تلك المعامالت قد تم القيام 

في وقت المعامالت مقارنة بعمليات مماثلة تمت مع أطراف غير ذات صلة، ولم تتضمن  بها بنفس الشروط األساسية السائدة

 أكثر من القدر الطبيعي من المخاطر. تم استبعاد المعامالت مع الشركة التابعة بالكامل وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها.
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة:فيما يلي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة والمتضمنة في 
 

 ألف دينار كويتي 

 المجموع    

 
 المساهمين

 رئيسيينال

شركات 

 زميلة

 أعضاء

مجلس اإلدارة 

 واإلدارة العليا

يونيو  30

2017 

ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(

يونيو  30

2016 

       األرصدة

 75,176 75,632 58,456 26,782 - 31,674 مدينو تمويل

 29 35 46 46 - - بطاقات إئتمانية

 5,538 11,472 4,706 3,190 7 1,509 ودائع

 5,626 4,428 14,599 10,754 - 3,845 التزامات

 140,699 148,386 128,558 62,528 - 66,030 ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية

       

       المعامالت

 985 891 1,051 232 - 819 ايرادات تمويل 

 10 18 17 17 - - توزيعات للمودعين
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 المعامالت مع أطراف ذات صلة )تتمة( .9

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 )مدققة(

 2016يونيو  30 

 

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

وموظفي 

  المبلغ  اإلدارة العليا

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

وموظفي 

  المبلغ  اإلدارة العليا

أعضاء عدد 

مجلس اإلدارة 

 موظفيو

 المبلغ  العليا اإلدارة

 ألف د.ك    ألف د.ك    لف د.كأ   

            عضاء مجلس اإلدارةأ

 44,118  5  44,285  4  26,676  4 مدينو تمويل 

 3,769  7  10,307  7  2,843  7 ودائع

ضمانات مقابل تسهيالت 

 68,374  5  77,991  4  62,510  3 إئتمانية

            

            العلياموظفو اإلدارة 

 40  2  56  6  106  9 مدينو تمويل 

 25  6  35  7  46  9 بطاقات إئتمانية

 107  15  210  15  347  19 ودائع

ضمانات مقابل تسهيالت 

 9  3  22  5  18  5 إئتمانية

 :مزايا موظفي اإلدارة العليا

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة .10

 لف دينار كويتيأ 

 يونيو  30 

2017 

ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(

يونيو  30

2016 

 37,709 20,673 23,773 قبوالت

 18,695 12,858 14,662 اعتمادات مستندية

 224,298 240,911 242,920 خطابات ضمان
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 
 281,355 274,442 280,702 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 207,286: 2016ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 161,938قابلة لإللغاء بمبلغ  نقدية لدى المجموعة التزامات بمنح تسهيالت

 ألف دينار كويتي(. 265,287: 2016يونيو  30ألف دينار كويتي، 

 

 

 

 لف دينار كويتيأ 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

 
يونيو  30

2017 

يونيو  30

2016 

يونيو  30 

2017 

يونيو  30

2016 

      
 588 697  307 345 قصيرة األجل مزايا

 48 47  25 23 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة
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 األساسيةالمعلومات القطاعية  .11

يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية استناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي وذلك الستخدامها في 

القرارات االستراتيجية. إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة هذه 

فصل حيث إنه لدى كل منها طبيعة مختلفة من حيث المنتجات والخدمات وفئات العمالء وكذلك القطاعات بشكل من

 االستراتيجيات التسويقية.
 

 إن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي:
 

يقوم القطاع بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات  -   قطاع الخدمات المصرفية التجارية والدولية

االستثمارية للشركات، كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع 

 والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.

الخدمات المصرفية والمنتجات ويشتمل على مجموعة من  - قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

االستثمارية لألفراد كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات 

 وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.

وتشتمل على إدارة السيولة والبنوك المراسلة والمقاصة والمرابحات  - قطاع الخزينة وإدارة األموال والخدمات المصرفية للمؤسسات

 ة واستبدال الودائع مع البنوك والمؤسسات المالية.االستثماري

وتشتمل على استثمار في شركات زميلة واستثمارات أخرى،  - إدارة االستثمار

 متضمنة العقارات االستثمارية.

وتشمل على كل ما لم يذكر ضمن القطاعات الموضحة أعاله  - أخرى

 باإلضافة الى البنود المتعلقة بالشركة التابعة.
 

 تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات األعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم األداء.
 

 ل اإلدارة ونظام إعداد التقارير.إيرادات ونتائج القطاع من خالقياس بقياس أداء قطاعات األعمال من خالل المجموعة قوم ت
 

 الموجودات وتتكون مطلوبات القطاع من جميع المطلوبات الخاصة بالقطاع.تتكون موجودات القطاع بشكل أساسي من جميع 
 

يبين الجدول التالي معلومات عن اإليرادات التشغيلية ونتائج الفترة ومجموع الموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات 

 المجموعة التي يتم إعداد تقارير حولها.

 لف دينار كويتيأ 
الخدمات  

المصرفية 
التجارية 
 والدولية

الخدمات 
المصرفية 
 لألفراد

إدارة الخزينة 
والصناديق 
والخدمات 
المصرفية 
 للمؤسسات

إدارة 
 االستثمار

 المجمــوع أخرى

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
       :2017يونيو  30

 30,676 1,254 2,755 (3,063) 4,358 25,372 تشغيل القطاع /)خسائر( إيرادات
       

 10,967 (3,635) 361 1,520 644 12,077 نتائج القطاع
       

 1,897,816 41,088 103,407 395,784 223,406 1,134,131 موجودات القطاع
       

 1,640,762 46,614 - 746,696 588,520 258,932 مطلوبات القطاع
       

       :2016يونيو  30
 31,419 1,937 1,754 (3,105) 5,013 25,820 تشغيل القطاع إيرادات /)خسائر(

       

 11,989 (1,970) (380) 1,618 1,410 11,311 نتائج القطاع
       

 1,827,907 36,713 102,725 439,423 209,425 1,039,621 موجودات القطاع
       

 1,579,055 35,885 - 790,154 463,735 289,281 مطلوبات القطاع
       

 تعمل المجموعة في دولة الكويت فقط.



 وشركته التابعة بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.
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تعرف القيمة العادلة على أنها السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو سداده لنقل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين في 

 السوق كما في تاريخ القياس.
 

 التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة: الهرمي تستخدم المجموعة التسلسل
 

 األسعار المعلنة في األسواق النشطة ألداة مماثلة؛ : 1المستوى 

أخرى والتي تستند فيها كافة المدخالت الهامة  تقييم أساليبالمسعرة في سوق نشط لألدوات المماثلة أو األسعار  : 2المستوى 

 و إلى معلومات سوق مقارنة؛

 ال تستند أي عوامل مدخالت هامة فيها إلى معلومات سوق مقارنة. تقييمأساليب  : 3المستوى 
 

 العادلة:المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة األدوات المالية يبين الجدول التالي تحليل 

 لف دينار كويتيأ 

 مجموع ال 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2017يونيو  30

     في أوراق ماليةاستثمارات 
     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 58 - - 58 أوراق مالية مسعرة 
     موجودات مالية متاحة للبيع:

 13,355 - - 13,355 أوراق مالية مسعرة 
 27,850 27,850 - - أوراق مالية غير مسعرة 

 41,152 737 - 40,415 صكوك
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
 53,828 - 28,587 82,415 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     2016ديسمبر  31
     في أوراق ماليةاستثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 58 - - 58 أوراق مالية مسعرة 

     موجودات مالية متاحة للبيع:
 13,087 - - 13,087 أوراق مالية مسعرة 

 28,935 28,935 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 43,927 984 - 42,943 صكوك
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
 56,088 - 29,919 86,007 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     2016يونيو  30
     في أوراق ماليةاستثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 52 - - 52 أوراق مالية مسعرة 

     موجودات مالية متاحة للبيع:
 13,049 - - 13,049 أوراق مالية مسعرة 

 29,068 29,068 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 27,481 1,652 - 25,829 صكوك
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 
 38,930 - 30,720 69,650 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

، لم يكن هناك 2017يونيو  30لم يحدث أي تغيير في أساليب التقييم مقارنة بالفترات السابقة. خالل الفترة المنتهية في 

 تحويالت بين المستويات.


