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 المجمع بيان الدخل

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 اتإيضـاح 

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 742,616 897,218 4 إيرادات فوائد

 223,762 330,882 5  مصروفات فوائد
  ───────── ───────── 

 518,854 566,336  صافي إيرادات الفوائد

 

 ───────── ───────── 

    

 155,903 186,089  إيرادات مرابحة وتمويل إسالمي أخرى 

 45,793 61,972  تكاليف تمويل وتوزيعات للمودعين 

 

 ───────── ───────── 

 110,110 124,117  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

 

 ───────── ───────── 

 628,964 690,453  صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

 

 ───────── ───────── 

 138,556 150,176 6 تعاب والعموالتاألصافي 

 19,818 2,140 7 صافي إيرادات االستثمارات

 33,735 39,026   صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

 1,600 1,424  إيرادات تشغيل أخرى
 

 ───────── ───────── 

 193,709 192,766  إيرادات غير الفوائد

 

 ───────── ───────── 

 822,673 883,219  إيرادات التشغيلصافي 
  ───────── ───────── 

 154,472 159,984  مصروفات موظفين

 92,731 98,555  مصروفات إدارية أخرى

 15,121 14,703  اسـتهالك مباخي ومعدات

 3,121 3,096 15 إطفاء موجودات غير ملموسة
  ───────── ───────── 

 265,445 276,338   مصروفات التشغيل
  ───────── ───────── 

 557,228 606,881  ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

    

 188,219 179,692 8 مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة
  ───────── ───────── 

 369,009 427,189  ربح التشغيل قبل الضرائب
    

 26,704 33,240 9 ضرائب
  ───────── ───────── 

 342,305 393,949  ربح السنة 

  ═════════ ═════════ 

    الخاص بـ:

 322,362 370,709  مساهمي البنك 

 19,943 23,240  الحصص غير المسيطرة
  ───────── ───────── 

  393,949 342,305 
  ═════════ ═════════ 

 فلس 50 فلس 58 10 ربحية السهم األساسية الخاصة بمساهمي البنك 
  ═════════ ═════════ 
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 المجمع الشامل بيان الدخل

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي

    

 342,305 393,949  ربح السنة 
  

───────── ───────── 

    شاملة أخرى:إيرادات 
    

    استثمارات متاحة للبيع:

 13,633 -      صافي التغير في القيمة العادلة

 (13,450) -      صافي المحول إلى بيان الدخل المجمع 
    

استثمار في أوراق دين مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

    األخرى:

 -     (31,214)  القيمة العادلةصافي التغير في 

 -     119  صافي التحويل إلى بيان الدخل المجمع
 

 ───────── ───────── 
 

 (31,095) 183 

    

 246 (282)  اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة)الخسائر( الحصة في 

 2,919 (4,265)  فروق تحويل عمالت أجنبية خاتجة من تحويل عمليات أجنبية

 فروق تحويل عمالت أجنبية محولة إلى بيان الدخل المجمع من استبعاد شركات زميلة  
 11,978     - 

 
 ───────── ───────── 

 شاملة اخرى للسنة سوف يتم اعادة تصنيفها إلى إيرادات  (خسائر)

 بيان الدخل المجمع في سنوات الحقة 
 

 
(23,664) 

 
3,348 

    

من استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة وفقا  للقيمة العادلة من  الخسارة صافي

خالل اإليرادات الشاملة األخرى )ال يمكن إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في 

 فترات الحقة(
 (891)     - 

    

    

  ───────── ───────── 

 )خسائر( إيرادات شاملة أخرى للسنة 
 (24,555) 3,348 

  ═════════ ═════════ 

 345,653 369,394  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  ═════════ ═════════ 

 الخاص بـ: 
   

 مساهمي البنك 
 347,886 326,144 

 الحصص غير المسيطرة
 21,508 19,509 

  ───────── ───────── 

  369,394 345,653 
  ═════════ ═════════ 
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 المجمع الماليبيان المركز 

 2018ديسمبر  31في كما 

 اتإيضـاح  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي

    الموجودات

 2,743,640 2,966,707 11  خقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل 

 655,591 809,871 13 سندات بنك الكويت المركزي

 1,076,211 872,042 13 سندات خزاخة حكومة الكويت

 2,488,188 2,364,242  ودائع لدى البنوك 

 14,502,609 15,503,402 12  قرو  وسلف وتمويل إسالمي للعمالء

 3,348,996 3,678,032 13 استثمارات في أوراق مالية

 63,187 31,425 14 استثمار في شركات زميلة 

 324,277 362,801   أراضي ومباخي ومعدات 

 581,906 578,973 15 غير الملموسةالشهرة والموجودات األخرى 

 249,996 260,445 16 موجودات أخرى
  ────────── ────────── 

 26,034,601  27,427,940  مجموع الموجودات
  ══════════ ══════════ 

    

    المطلوبات

 7,469,303 8,090,484   المالية األخرىمبالغ مستحقة للبنوك والمؤسسات 

 13,779,607 14,388,836   ودائع العمالء 

 490,835 451,128  شهادات إيداع مصدرة

 221,173 220,124 17 أوراق دولية متوسطة األجل

 124,734 124,768 18 2 الشريحة -سندات مساخدة 

 387,848 451,290 19 مطلوبات أخرى
  ────────── ────────── 

 22,473,500 23,726,630  إجمالي المطلوبات
  ────────── ────────── 

    حقوق الملكية 

 591,744 621,332 20 رأس المال 

 29,588 31,067 21 أسهم منحة مقترح إصدارها 

 295,872 310,666 20 قاخوخياحتياطي 

 803,028 803,028 20 حساب عالوة إصدار أسهم

 (77,799) (65,425) 20 أسهم خزينة 

 13,994 14,010 20 احتياطي أسهم خزينة

 1,372,964 1,448,579 20 احتياطيات أخرى 
  ────────── ────────── 

 3,029,391 3,163,257  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك 

 210,700 210,700 22 1الشريحة  –األوراق المالية المستدامة 

 321,010 327,353 26 الحصص غير المسيطرة 
  ────────── ────────── 

 3,561,101 3,701,310  إجمالي حقوق الملكية
  ────────── ────────── 

 26,034,601 27,427,940  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
  ══════════ ══════════ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 الساير ناصر مساعد عبدهللا

  رئيس مجلس اإلدارة

 عصام جاسم الصقر

 الرئيس التنفيذي للمجموعة
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 بيان التدفقات النقدية المجمع

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات 

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي

 أنشطة التشغيل 
   

 342,305 393,949  ربح السنة

    تعديالت لـ:

 (19,818) (2,140) 7 إيرادات االستثماراتصافي 

 15,121 14,703  استهالك مباخي ومعدات

 3,121 3,096 15 إطفاء موجودات غير ملموسة

 188,219 179,692 8 محمل وخسائر اخخفا  القيمة مخصص خسائر ائتمان

 358 48  احتياطي المدفوعات باألسهم

 26,704 33,240 9 الضرائب

 
 ───────── ───────── 

 556,010 622,588  ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

    

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 93,298 (154,280)  سندات بنك الكويت المركزي

 (583,110) 204,169   سندات خزاخة حكومة الكويت 

 (80,273) 123,946   ودائع لدى البنوك

 (1,065,748) (1,167,224)   قرو  وسلف وتمويل إسالمي للعمالء

 (48,581) (10,449)  موجودات أخرى

 121,500 621,181  مستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,171,515 609,229   ودائع العمالء

 74,846 (39,707)  شهادات إيداع مصدرة

 45,472 56,694  مطلوبات أخرى

 (28,133) (25,819)  مدفوعة ضريبة

. 
 ───────── ───────── 

 256,796 840,328  صافي النقد الناتج من أخشطة التشغيل 

. 
 ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار 

 (1,782,370) (1,737,758)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 1,627,148 1,371,050  متحصالت من بيع/ استرداد استثمارات في أوراق مالية

 3,143 2,658 7 إيرادات توزيعات أرباح

 34 236  توزيعات أرباح من شركات زميلة

 4,970 2,794  متحصالت من بيع أراضي ومباخي ومعدات

 (89,282) (56,021)  شراء أراضي ومباخي ومعدات

 -     (136)  استثمار في شركة زميلة

 (707) (13,744)  حيازة حصص غير مسيطرة

. 
 ───────── ───────── 

 (237,064) (430,921)  أخشطة االستثمار صافي النقد المستخدم في

. 
 ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل

 225,880 -     17 أوراق دولية متوسطة األجلمتحصالت من إصدار صافي ال

 -     12,390  من بيع أسهم خزينة متحصالت

 (166,184) (174,883)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (12,232) (12,151)  1الشريحة  –فوائد مدفوعة من إصدار األوراق المالية المستدامة 

 (5,119) (5,108)   من قبل شركة تابعة  1توزيعات أرباح من صكوك مستدامة الشريحة 

 (5,400) (6,588)  المسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى الحصص غير 

 
 ───────── ───────── 

 36,945 (186,340)  الناتج من أخشطة التمويل)المستخدم في( صافي النقد 

 
 ───────── ───────── 

 56,677 223,067  الزيادة في النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل 

    

 2,686,963 2,743,640  النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في بداية السنة 

 
 ───────── ───────── 

 2,743,640 2,966,707 11 النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة 

 
 ═════════ ═════════ 
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 عالتغيرات في حقوق الملكية المجم بيان
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ألف دينار كويتي   

    حقوق مساهمي البنك  

 
 رأس

 المال  

 أسهم 
منحة مقترح 

 إصدارها
 احتياطي
 قانوني

حساب 
 عالوة 

 إصدار أسهم
 أسهم 
 خزينة

احتياطي 
 أسهم خزينة

احتياطيات 
)إيضاح  أخرى
 اإلجمالي هـ( 20

األوراق 
المالية 

 – المستدامة
 1الشريحة 

 الحصص 
 غير

 المسيطرة

 إجمالي 
حقوق 
 الملكية 

            

 3,561,101 321,010 210,700 3,029,391 1,372,964 13,994 (77,799) 803,028 295,872 29,588 591,744 2017ديسمبر  31الرصيد في 
يناير  1في  9أثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (29,149) (104)     - (29,045) (29,045)     -     -     -     -     -     - (24)راجع إيضاح  2018

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

 3,531,952 320,906 210,700 3,000,346 1,343,919 13,994 (77,799) 803,028 295,872 29,588 591,744 2018يناير  1رصيد معاد إدراجه كما في 

 393,949 23,240     - 370,709 370,709     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (24,555) (1,732)     - (22,823) (22,823)     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى خسائر

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

 369,394 21,508     - 347,886 347,886     -     -     -     -     -     - إجمالي اإليرادات الشاملة

     -     -     -     - (14,794)     -     -     - 14,794     -     - (ب 20)إيضاح  القاخوخيالمحول إلى االحتياطي 

     -     -     -     -     -     -     -     -     - (29,588) 29,588 (أ 20إصدار أسهم منحة )إيضاح 

 12,390     -     - 12,390     - 16 12,374     -     -     -     - بيع أسهم خزينة

 (174,883)     -     - (174,883) (174,883)     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح مدفوعة 

 (12,151)     -     - (12,151) (12,151)     -     -     -     -     -     -  1الشريحة  –فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالية مستدامة 

 48 20     - 28 28     -     -     -     -     -     - مدفوعات باألسهم في شركة تابعة 

توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة الى الحصص 

 (6,588) (6,588)     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة 

من قبل شركة  1الشريحة  -توزيع ربح صكوك مستدامة 

 (5,108) (2,075)  (3,033) (3,033)       تابعة 

     -     -     -     - (31,067)     -     -     -     - 31,067     - (21أسهم منحة مقترح إصدارها )إيضاح 

 (13,744) (6,418)     - (7,326) (7,326)     -     -     -     -     -     - حيازة حصص غير مسيطرة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,701,310 327,353 210,700 3,163,257 1,448,579 14,010 (65,425) 803,028 310,666 31,067 621,332 2018ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 كويتي ألف دينار  حقوق مساهمي البنك  

            

 
 رأس
 المال  

 أسهم 
منحة مقترح 
 إصدارها

 احتياطي
 قاخوخي

حساب 
 عالوة 

 إصدار أسهم
 أسهم 
 خزينة

احتياطي 
 أسهم خزينة

احتياطيات 
 أخرى
 20)إيضاح 
 اإلجمالي هـ(

األوراق 
المالية 
 – المستدامة
 1الشريحة 

 الحصص 
 غير

 المسيطرة

 إجمالي 
حقوق 
 الملكية 

            

 3,404,732 309,469 210,700 2,884,563 1,271,813 13,994 (77,799) 803,028 281,783 28,178 563,566 2017يناير  1في 
 342,305 19,943     - 322,362 322,362     -     -     -     -     -      - ربح السنة 
 3,348 (434)     - 3,782 3,782     -     -     -     -     -      - شاملة أخرى (خسائرإيرادات )

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

 345,653 19,509     - 326,144 326,144     -     -     -     -     -     - الشاملة إجمالي اإليرادات
     -     -     -     - (14,089)     -     -     - 14,089     -     - (ب 20)إيضاح  القاخوخيالمحول إلى االحتياطي 

     -     -     -     -     -     -     -     -     - (28,178) 28,178 (أ 20إصدار أسهم منحة )إيضاح 
 (166,184)     -     - (166,184) (166,184)     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح مدفوعة 

 –فوائد مدفوعة من إصدار األوراق المالية المستدامة 

 (12,232)     -     - (12,232) (12,232)     -     -     -     -     -     - 1الشريحة 
 358 149     - 209 209     -     -     -     -     -     - شركة تابعة في المدفوعات باألسهم

توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى الحصص 

 (5,400) (5,400)     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة
من قبل  1توزيعات أرباح من صكوك مستدامة الشريحة 

 (5,119) (2,130)     - (2,989) (2,989)     -     -     -     -     -     -  شركة تابعة 
     -     -     -     - (29,588)     -     -     -     - 29,588     - (21أسهم منحة مقترح إصدارها )إيضاح 

 (707) (587)     - (120) (120)     -     -     -     -     -     - التغير في حصة الملكية الفعلية في شركات تابعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,561,101 321,010 210,700 3,029,391 1,372,964 13,994 (77,799) 803,028 295,872 29,588 591,744  2017ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 التأسيس والتسجيل  - 1
  

 ـب)"البنك"( وشركاته التابعة )يشار إليها معا   ع.تم التصريح بإصدار البياخات المالية المجمعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.
. إن الجمعية العامة السنوية 2019يناير  8وفقا  لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  2018ديسمبر  31"المجموعة"( للسنة المنتهية في 

عامة تأسست في الكويت في للمساهمين لها الحق في تعديل هذه البياخات المالية المجمعة بعد إصدارها. إن البنك شركة مساهمة 
( لدى بنك الكويت المركزي. يقع المكتب المسجل للبنك في شارع عبد 8490 –ومسجلة كمصرف )سجل تجاري رقم  1952عام 

 .3الكويت. إن األخشطة الرئيسية للبنك مفصح عنها في إيضاح  13001الصفاة  95هللا األحمد وعنواخه البريدي هو ص.ب. 
   

 اسبية الهامةالسياسات المح -2
 

  ساس اإلعدادأ 2.1
تم إعداد البياخات المالية المجمعة وفقا  لتعليمات المؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. 

 9المالية  ا  للمعيار الدولي للتقاريرمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتماخية وفقوتتطلب هذه التعليمات احتساب 
لتأثير الناتج االتزاما  بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أكبر؛ و

ر المحاسبة مجلس معايي تطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية للتقارير المالية االخرى الصادرة عنعلى اإلفصاحات ذات الصلة؛ و
 .الدولية

 

المقاسة ية الملمشتقات واالستثمارات في أوراق اتم إعداد البياخات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس 
دات أدخاه، فإن الموجو بالتفصيل. إضافة إلى ذلك، وكما هو موضح وفقا  للقيمة العادلة والعقارات االستثماريةبالقيمة العادلة 

 تم تغطيتها.يتغطية القيمة العادلة، تدرج بالقيمة العادلة في حدود المخاطر التي بعالقات والمطلوبات التي تم تغطيتها، فيما يتعلق 
 

 تغيرات في السياسات المحاسبية ال 2.2
الدولي  ة، باستثناء التغيرات الناتجة من تطبيق المعيارالسابق لسنةاإن السياسات المحاسبية المستخدمة مماثلة لتلك المستخدمة في 

 . 2018يناير  1" األدوات المالية" الذي يسري اعتبارا  من 9للتقارير المالية 
 

 : األدوات المالية9المالية  المعيار الدولي للتقاريرتطبيق 
لموجودات والمطلوبات المالية واخخفا  قيمة الموجودات المالية ل التحقق والقياسمتطلبات  9المعيار الدولي للتقارير المالية  يحدد

قامت المجموعة بتطبيق  األدوات المالية: التحقق والقياس.  39محل معيار المحاسبة الدولي  هذا المعيار . ويحلالتغطيةومحاسبة 
 .أدخاهوفقا  لما هو موضح  2018يناير  1األدوات المالية والذي يسري اعتبارا  من  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
وفقا لما تسمح به األحكام االختقالية للمعيار. وبالتالي، فإن المعلومات  2017لسنة  المقارخةبإعادة إدراج المعلومات  تقم المجموعةلم 

، وغير قابلة للمقارخة بالمعلومات المعروضة لسنة 9ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  2017المعروضة لسنة 
في األرباح  9لناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية . تم تسجيل الفروق في القيمة الدفترية للموجودات المالية وا2018

 . 24 اإليضاحعنها ، والمفصح 2018يناير  1واالحتياطيات كما في  المحتفظ بها
 

 :9الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  للمجموعةالمحاسبية فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات 
 

 وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية تصنيف
ثالث فئات أساسية لتصنيف الموجودات المالية: الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة  9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

و الخسائر. يستند تصنيف المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، وبالقيمة العادلة من خالل األرباح أ
بشكل عام الى خموذج االعمال الذي يتم من خالله إدارة األصل المالي  9الموجودات المالية وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 

جودات وفقا  فئات التصنيف السابقة للمو 9وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة به. استبعد المعيار الدولي للتقارير المالية 
كمحتفظ بها حتى االستحقاق، او قرو  ومدينين، او متاحة للبيع. وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية  39لمعيار المحاسبة الدولي 

، ال يتم أبدا  فصل المشتقات المتضمنة في العقود إذا كان العقد الرئيسي يمثل أصال  ماليا  يندرج ضمن خطاق المعيار. بدال  من 9
تصنيف وقياس فيما يتعلق ب للمجموعةذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل لغر  التصنيف. تم عر  السياسات المحاسبية 

 .  2.15 اإليضاحضمن  9الموجودات المالية طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

ات فيما يتعلق بالمطلوب للمجموعةلم يكن له أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية  9إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 المالية. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 

 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2
 

 )تتمة( األدوات المالية: 9المعيار الدولي للتقارير المالية تطبيق 
 :األخرى الموجودات الماليةالتسهيالت االئتماخية و اخخفا  قيمة

محل خموذج "الخسائر المتكبدة" ضمن معيار  9يحل خموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 
التسهيالت االئتماخية )القرو  والسلف  على المطبق من قبل المجموعة . ينطبق خموذج اخخفا  القيمة الجديد39المحاسبة الدولي 

التسهيالت االئتماخية( واالستثمارات في  بمنحوخطابات الضمان وااللتزامات  االعتمادوالتمويل اإلسالمي للعمالء وخطابات 
ت الشاملة األخرى واألرصدة والودائع لدى البنوك أوراق الدين المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادا

ائر احتساب مخصص لخسب أيضا   يتم مطالبة المجموعةولكن ال ينطبق على االستثمارات في أسهم.  المطفأة؛المقاسة بالتكلفة 
الت االئتماخية واحتساب التسهية عن بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بتصنيف روفقا للتعليمات الصاد االئتماخية للتسهيالتاالئتمان 
المالية ارير االئتمان المتوقعة وفقا  للمعيار الدولي للتق بقيمة خسائر خصصات. ينبغي تسجيل اخخفا  قيمة التسهيالت االئتماخيةالم
قد ما أعلى. هأي ،بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوب احتسابها وفقا  لتعليماتالكويت المركزي  بنك وطبقا  لتعليمات 9

 .2.9فيما يتعلق باخخفا  قيمة الموجودات المالية في االيضاح  للمجموعةالمحاسبية تم إيضاح السياسات 
 

 محاسبة التغطية: 
 المجموعة. يتطلب ذلك من 9الجديد ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  العامتطبيق خموذج محاسبة التغطية ت المجموعة اختار

لية خوعيا  يتسم برؤية مستقبالتحقق من توافق عالقات محاسبة التغطية مع أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر، وتطبيق توجها  
لم يعد النموذج الجديد يحدد المقاييس النوعية الختبار الفاعلية وختيجة لذلك تم استبدال خطاق يتراوح من    لتقييم فاعلية التغطية. 

باختبار قائم على األهداف يركز على العالقة االقتصادية بين البند المغطى  39قا  لمعيار المحاسبة الدولي وف %125إلى  80%
جوهريا   ا  لم يكن له تأثير 9وأداة التغطية وتأثير مخاطر االئتمان على العالقة االقتصادية. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 بمحاسبة التغطية. فيما يتعلقموعة على السياسات المحاسبية للمج
 

 اإليرادات الناتجة من عقود مع عمالء 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

يناير  1 اعتبارا  منويسري  اإليرادات الناتجة من عقود مع عمالء 15الدولي للتقارير المالية  قامت المجموعة بتطبيق المعيار

باإلضافة إلى  اإليرادات ،18اإلخشاء ومعيار المحاسبة الدولي  عقودو 11محل معيار المحاسبة الدولي  هذا المعيار. يحل 2018

 15وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  13تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

. يستبعد هذا المعيار الجديد 31وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  18ير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقار

األمور المتعلقة حاالت عدم التوافق وخقاط الضعف في متطلبات اإليرادات السابقة كما يطرح إطار عمل أكثر قوة لمعالجة 

 وأسواق وخطاقات االختصاصعات األعمال اإليرادات وتحسين جودة المقارخة لممارسات تحقق اإليرادات بين الشركات وقطاب

ات يكن له أي تأثير مادي على البياخ مالسياسات المحاسبية للمجموعة ول يؤدي إلى أي تغيير في متطبيق هذا المعيار لالمال. إن 

 .للمجموعة المالية المجمعة
 

أي  2018يناير  1ترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في لم يكن للتعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للف
 تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.

 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد: 

لم يتم التطبيق المبكر لعدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو 

اخات البيعلى  ا  جوهري ا  ، وليس من المتوقع أن يكون ألي منها تأثيرالمجمعة للمجوعة عند إعداد البياخات المالية 2019يناير  1بعد 

 باستثناء ما يلي:  لمجمعة للمجموعةالمالية ا
 

 عقود التأجير -16المعيار الدولي للتقارير المالية 
من تاريخ ويسري  2016في يناير  "عقود التأجير" 16أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية 

المحاسبة عن  ينمن المستأجر 16المعيار الدولي للتقارير المالية يتطلب  .2019يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  الفترات
معظم عقود التأجير ضمن خطاق هذا المعيار بنفس الطريقة المتبعة للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في الوقت الحالي ضمن 

االستخدام وااللتزام المالي المقابل  بتسجيل األصل الخاضع لحق. يقوم المستأجرون " عقود التأجير" 17معيار المحاسبة الدولي 
الميزاخية العمومية. ويتم إطفاء األصل على مدى طول عقد التأجير وااللتزام المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة. إن محاسبة  في

استنادا  إلى التقييم الكمي الذي تم إجراؤه من قبل المجموعة،  .17المؤجر لم تتعر  لتغييرات جوهرية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 
 .ماديا  ليس  على البياخات المالية المجمعة للمجموعة 16تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية فإن 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2

 

 أساس التجميع 2.3

ديسمبر من كل سنة وشركاته التابعة كما في ذلك التاريخ  31تتضمن البياخات المالية المجمعة كال  من البياخات المالية للبنك كما في 

يتم إعداد البياخات المالية للشركات التابعة والزميلة باستخدام سياسات  ديسمبر. 31بما ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل أو تاريخ 

يتم عند  .تلك المستخدمة من قبل المجموعة معة يويتم تعديلها، متى لزم ذلك، لكي تتوافق السياسات المحاسب محاسبية مماثلة

 بين الشركات بما في ذلك األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة. ما التجميع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت
 

 الشركات التابعة  .أ
له حقوق في،  ، أو يكونالبنكالشركات التابعة هي كافة الشركات التي يكون للبنك سيطرة عليها. وتتحقق السيطرة عندما يتعر  

العائدات المتغيرة من مشاركته في الشركة المستثمر فيها ويكون له القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرته على 

عيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها متى تشير الحقائق والظروف إلى وقوع وت الشركة المستثمر فيها.

المجموعة على السيطرة على تحصل أو أكثر من عوامل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما  عاملتغيرات في 

لمعرفة قائمة الشركات  26راجع إيضاح  ها على الشركة التابعة.الشركة التابعة وتتوقف السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرت

 وحصة ملكية المجموعة فيها. الرئيسيةالتابعة الرئيسية وأعمالها 
  

 الحصص غير المسيطرة   .ب
إن الحصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع كحصص غير 

بالتناسب مع الحصة في صافي الموجودات المحددة للشركة  همسيطرة. يتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشترا

ر المسيطرة حتى لو كاخت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير المسيطرة في . يتم توزيع الخسائر على الحصص غيهالمشترا

المجموعة. تدرج األرباح أو  حقوق الشركة التابعة. يتم معاملة المعامالت مع الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالكي

 السيطرة ضمن حقوق الملكية.الحصص غير المسيطرة بدون فقد  تغيرالخسائر من 
 

  الشركات الزميلة .ج
إن الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا  ملموسا  وليس سيطرة، وتملك فيها المجموعة بصفة 

من حقوق التصويت. يتم تسجيل االستثمار في أي شركة زميلة مبدئيا  بالتكلفة ويتم المحاسبة  %50و %20عامة حصة تتراوح بين 

يل حصة . ويتم تسجالحيازةية. إن استثمار المجموعة في شركات زميلة يتضمن الشهرة الناتجة عن عنه الحقا  بطريقة حقوق الملك

حركات الشركات الزميلة في بيان الدخل المجمع، كما أن حصة المجموعة من ما بعد الحيازة من المجموعة في أرباح أو خسائر 

في اإليرادات الشاملة األخرى تقيد ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تعديل الحركات المتراكمة فيما بعد  الحيازةبعد  ما

 الحيازة مقابل القيمة الدفترية لالستثمار.
  

في تاريخ كل تقارير مالية لغر  تحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على اخخفا  قيمة  اتجري المجموعة تقدير  

تثمار في الشركات الزميلة. فإذا ما توفر ذلك، تحتسب المجموعة مبلغ اخخفا  القيمة بالفرق بين القيمة التي يمكن استردادها االس

يلة، تقوم التأثير الملموس على الشركة الزم غ في بيان الدخل المجمع. عند فقدللشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل المبل

يل االستثمار المتبقي وفقا  لقيمته العادلة. يتم احتساب األرباح أو الخسائر من هذه المعاملة بالفرق بين القيمة المجموعة بقياس وتسج

الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس وإجمالي القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من البيع. ويتم إدراج 

 ذلك في بيان الدخل المجمع.
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 العمالت األجنبية  2.4

ا الذي يمثلتم عر  البياخات المالية المجمعة بالدينار الكويتي )آالف(   العملة الرئيسية للبنك. أيض 
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية تحويل .أ
الموجودات  حويلتيتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا  وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ المعاملة. يتم 

ة( إلى من صافي االستثمار في عملية أجنبي االنقدية والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية )خالف البنود النقدية التي تمثل جزء  

م . يتم إدراج أي أرباح أو خسائر في بيان الدخل المجمع. يتةالمالي التقاريروفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ  العملة الرئيسية

العمالت األجنبية الناتجة عن البنود النقدية التي تمثل جزءا  من صافي االستثمار في عملية أجنبية باستخدام  تحويلتحديد فروق 

عند  .جنبيةاألعمالت ال تحويلاحتياطي ت الشاملة األخرى وتعر  في حقوق الملكية ضمن في اإليراداأسعار اإلقفال وتدرج 

في بيان الدخل  بيةالعملية األجن بتلكالعمالت األجنبية المتعلق  تحويلاستبعاد عملية أجنبية، يتم إدراج المبلغ المتراكم في احتياطي 

يرات في القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات بالعملة المجمع. تدرج الشهرة والموجودات غير الملموسة وأي تغي

إلى العملة التي يتم عر  البياخات المالية بها وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  تحويلهاالرئيسية للعملية األجنبية ويتم 

فروق ال طياحتيا وفيخرى األشاملة اليرادات اإل جنبية فييتم إدراج كافة الفروق الناتجة من تحويل العمالت األ. ةالمالي التقارير

 تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية.المتراكمة من 
 

قدية عندما يتم قياس البنود غير النخرى األشاملة اليرادات اإلفي من تحويل البنود غير النقدية الناتجة تدرج األرباح أو الخسائر 

قاسة الم النقديةاألرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير وتدرج   .اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل المجمع.
 

 البياخات المالية للشركات األجنبية تحويل .ب
ختائج كافة شركات المجموعة ومراكزها المالية التي تختلف عملتها الرئيسية عن العملة التي يتم عر  البياخات المالية  تحويليتم 

 المجمعة بها إلى عملة عر  البياخات المالية كما يلي:
 

المصروفات بنود اإليرادات و تحويل. يتم ةالمالي التقاريرالموجودات والمطلوبات وفقا  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ  تحويليتم 

رى في اإليرادات الشاملة األخ الناتجة من تحويل العمالت األجنبية فروقالكافة  يتم إدراجلسنة. الصرف ل وفقا لمتوسط أسعار

وتدرج وفقا  لألصول المرعية في بيان الدخل  احتياطي الفروق المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكيةوفي 

 المجمع عند بيع العملية األجنبية.
 

 إيرادات ومصروفات الفوائد 2.5

المالية  األدواتتتحقق إيرادات ومصروفات الفوائد ضمن "إيرادات الفوائد" و"مصروفات الفوائد" في بيان الدخل المجمع لكافة 

لفعلية. إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو التزام باستخدام طريقة الفائدة ا التي تحمل فائدة

 مالي وتوزيع إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد على الفترة ذات الصلة. 
 

المتوقع  مرالعخالل المقدرة الدفعات أو التحصيالت النقدية المستقبلية  بدقةخصم يإن معدل الفائدة الفعلي هو ذلك المعدل الذي 

 ، متى كان ذلك مناسبا ، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي.ذلك العمر المتوقعلألدوات المالية أو فترة أقصر من 

صل أمتكامال  من العائد الفعلي لألصل المالي باستخدام طريقة العائد الفعلي. عند تخفيض  ااألتعاب التي تعتبر جزء   يتم تسجيل

مالية مماثلة ختيجة  لخسارة اخخفا  القيمة، تدرج إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة المستخدم  موجوداتمالي أو مجموعة 

 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغر  قياس اخخفا  القيمة. 
 

 سالمي األخرىاإلتمويل إيرادات الإيرادات المرابحة و 2.6

 القائمة.  االستثمارات صافي على اثابت   ادوري   اعائد   يعكس الموجودات المؤجرة بشكلوالمرابحة والوكالة  من اإليراداتتتحقق 
 

 والعموالت إيرادات األتعاب 2.7

إلى العمالء.   عليها المتفقتحويل الخدمة تدرج إيرادات األتعاب والعموالت عندما تستوفي المجموعة التزام األداء عن طريق 

تقوم المجموعة عند بداية العقد بتحديد ما إذا كاخت تستوفي التزام األداء على مدى فترة زمنية أو عند خقطة معينة خالل تلك الفترة.  

إن إيرادات األتعاب المكتسبة من تقديم الخدمات على مدى فترة زمنية تستحق على مدى فترة الخدمة. إن األتعاب والعموالت 

تجة من تقديم خدمة المعامالت تتحقق عند اكتمال المعاملة المتعلقة بها. تتحقق أتعاب استشارات وخدمات إدارة المحافظ وخدمات النا

اإلدارة األخرى على أساس عقود الخدمات ذات الصلة، ويكون ذلك عادة  على أساس توزيع خسبي زمني. تتحقق أتعاب إدارة 

تثمار على مدى الفترة التي تقدم فيها الخدمة. ويتم تطبيق خفس المبدأ على خدمات إدارة الثروات الموجودات المتعلقة بصناديق االس

 وخدمات األماخة التي يتم تقديمها بشكل مستمر على مدى فترة زمنية ممتدة. 

 

  



 مجموعة بنك الكويت الوطني 
 

 إيضاحات حول البياخات المالية المجمعة

 2018ديسمبر  31

 

 

17 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 إيرادات توزيعات أرباح  2.8

 الحق في استالم دفعات األرباح. عندما يثبتتتحقق إيرادات توزيعات األرباح 
 

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة  2.9
 

 :2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا  من 
 

تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 أو الخسائر:
 

  االئتمانالقرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء بما في ذلك التزامات  

   خطابات االعتماد وعقود الضمان المالي بما في ذلك االلتزام 

  االستثمار في أوراق الدين المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  .األرصدة والودائع لدى البنوك 
 

 ال تتعر  االستثمارات في األسهم لخسائر االئتمان المتوقعة. 
 

 انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية 

المجموعة القرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء وخطابات االعتماد وعقود الضمان  تمنحهاتشمل التسهيالت االئتماخية التي 

تسجيل اخخفا  قيمة التسهيالت االئتماخية في بيان المركز المالي المجمع  ينبغيالتسهيالت االئتماخية.  بمنحمات المالي وااللتزا

 بنك الكويت المركزي طبقا  لتعليمات 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  احتسابهابقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة التي يتم 

 احتسابها وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أعلى.المطلوب المخصصات أو 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية خالف التسهيالت االئتمانية 

يمة العادلة بالتكلفة المطفأة أو الق المالية المقاسةخسائر االئتمان المتوقعة على االستثمار في أوراق الدين  بتسجيلتقوم المجموعة 

الشاملة األخرى وكذلك على األرصدة والودائع لدى البنوك. ال تتعر  االستثمارات في األسهم لخسائر  من خالل اإليرادات

 المتوقعة.االئتمان 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة
 كما يلي:  طريقة مكوخة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة تطبق المجموعة

 
 شهرا   12مدار  : خسائر االئتمان المتوقعة على1المرحلة 

شهرا  من الموجودات المالية  12تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 

االئتمان منذ التحقق المبدئي أو حاالت التعر  للمخاطر التي تم التحديد بأخها تحتوي  مخاطرالتي لم يكن بها زيادة جوهرية في 

. تضع المجموعة في اعتبارها األصل المالي الذي البياخات المالية المجمعةفض من المخاطر االئتماخية في تاريخ على مستوى منخ

" الستثمارفئة ايحتوي على مستوى منخفض من المخاطر االئتماخية عندما يكون معدل تلك المخاطر االئتماخية يستوفي تعريف "

 المتعارف عليه دوليا .
 

 دون التعر  لالخخفا  في القيمة االئتماخية –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 2المرحلة 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة من الموجودات المالية 

 التحقق المبدئي ولكن لم تتعر  لخسائر االخخفا  في القيمة.االئتمان منذ  مخاطرزيادة جوهرية في  التي تتضمن

 

 في حالة التعر  لالخخفا  في القيمة االئتماخية –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 3المرحلة 

ة وجودات الماليتقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة من الم

 ويتم التحديد باخها تعرضت لالخخفا  في القيمة االئتماخية استنادا  إلى الدليل الموضوعي على االخخفا  في القيمة.
 

عمر األداة هي خسائر االئتمان التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة على مدار العمر  إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدار

شهرا  جزءا من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر  12المتوقع لألداة المالية. وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 

. ويتم احتساب كال من خسائر البياخات المالية المجمعةتاريخ شهر بعد  12األداة والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل 

شهرا  إما على أساس فردي أو مجمع باالعتماد  12االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدار 

 على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية.
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 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية  2.9
 

 )تتمة( خسائر االئتمان المتوقعة
 االئتمان المتوقعة خسائر تحديد مرحلة
، تقوم المجموعة أيضا  بتقييم ما إذا كاخت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتماخية منذ التحقق مجمعة مالية بياخاتفي تاريخ كل 

المجمعة  ةالماليالبياخات المبدئي من خالل مقارخة مخاطر التعثر التي حدثت على مدار العمر المتوقع المتبقي اعتبارا  من تاريخ 

المعايير الكمية المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتماخية تمثل مع مخاطر التعثر في تاريخ التحقق المبدئي. إن 

يوم تتضمن زيادة جوهرية  30الحدود النسبية والمجردة. ويتم اعتبار أن كافة الموجودات المالية متأخرة السداد لمدة  سلسلة من

حتى وإن لم تكن المعايير األخرى تشير إلى زيادة جوهرية  2حلة في المخاطر االئتماخية منذ التحقق المبدئي ويتم تحويلها إلى المر

 في المخاطر االئتماخية. 
 

بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان أصل مالي أو مجموعة مجودات مالية  ايضا   ، تقوم المجموعةمجمعة مالية بياخاتفي تاريخ كل 

صل المالي قد تعر  لالخخفا  في القيمة االئتماخية في حالة تعرضت لالخخفا  في القيمة االئتماخية. تعتبر المجموعة أن األ

وقوع حدث واحد أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو عندما تكون المدفوعات التعاقدية 

 3القيمة االئتماخية ضمن المرحلة  تصنف كافة الموجودات المالية التي تعرضت لالخخفا  في يوم. 90متأخرة السداد لمدة 

 يتضمن الدليل على االخخفا  االئتماخي لألصل المالي البياخات الملحوظة التالية:ألغرا  قياس خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

  صعوبة مالية جوهرية للمقتر  أو جهة اإلصدار 

 مخالفة بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد 

 علق تما لم يضع المقر  في اعتباره خالف ذلك، ألسباب اقتصادية وتعاقدية ت بمنح المقتر  حق امتياز،المقر   قيام

 بتعر  المقتر  لصعوبة مالية

 المالية خظرا  للصعوباتسوق خشط لألوراق المالية  تالشي وجود 

 شراء أصل مالي بمعدل خصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتوقعة 
 

البياخات المالية المجمعة، في حالة عدم زيادة مخاطر االئتمان ألصل مالي أو مجموعة موجودات مالية بشكل جوهري في تاريخ 

 .1 منذ التحقق المبدئي أو لم تتعر  لالخخفا  في القيمة االئتماخية، يتم تصنيف هذه الموجودات المالية ضمن المرحلة
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
 االئتمان المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتماخية على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة الحالية لكافةتتمثل خسائر 

حاالت العجز النقدية المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 

ت النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها. تتضمن العناصر األساسية في قياس الخسائر للمجموعة بموجب عقد والتدفقا

خماذج  ماالئتماخية المتوقعة احتمال التعثر والخسارة عند التعثر والتعر  لمخاطر التعثر. تقدر المجموعة تلك العناصر باستخدا

المخاطر االئتماخية المناسبة اخذا  في االعتبار المعدالت االئتماخية الداخلية والخارجية للموجودات وطبيعة وقيمة الضماخات 

 والسيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية الخ. 
 

 ادراج المعلومات المستقبلية 
ة المتوقع أن يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان والخسائر االئتماخية تأخذ المجموعة في اعتبارها المتغيرات االقتصادية الرئيسي

المتوقعة لغر  ادراج المعلومات المستقبلية ضمن خماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وتعكس تلك المتغيرات بصورة أساسية 

لعوامل يؤدي الى رفع درجة االحكام التقديرات المعقولة والمؤيدة للظروف االقتصادية الكبرى المستقبلية. إن مراعاة هذه ا

المستخدمة في تحديد الخسائر االئتماخية المتوقعة. وتقوم اإلدارة بمراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف 

  االقتصادية المستقبلية على أساس منتظم.
 

 تعديل القرو  والتمويل اإلسالمي للعمالء 
حيازة  ناءباستثالمقدمة إلى العمالء  الت اإلسالميةالتمويو هيكلة القرو مجموعة إلى إعادة السداد، تسعى الفي حاالت التعثر عن 

وفي  جديدة. تمويلأو  شروط قر واالتفاق على  الفائدة األساسي أووتخفيض المبلغ  الضمان. قد يتضمن ذلك مد ترتيبات السداد

 ختلفة بشكلمجديد ذات بنود وشروط  ائتماخي وتسجيل تسهيل االئتماخي بعاد التسهيلحالة أن تكون هذه التعديالت مادية، يتم است

شهر باستثناء  12استنادا  إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدار مخصص خسارة يتم قياسه  االئتماخي مادي. ويتضمن التسهيل

لقرو  ا. وتتولى اإلدارة باستمرار مراجعة االئتماخية ةمستحدث ومنخفض القيم االئتماخي التسهيلفيها اعتبار  التي بعض الحاالت

دارة بتقييم مدى م اإللضمان االلتزام بكافة المعايير واحتمالية سداد الدفعات المستقبلية. كما تقو اإلسالمي للعمالء والتمويلالمعدلة 

عندما يتم تعديل القرو   .3في مخاطر االئتمان أو وجوب تصنيف التسهيل االئتماخي ضمن المرحلة  زيادة جوهريةوجود أي 

والتمويل اإلسالمي للعمالء ولكن دون استبعادها، يتم قياس أي اخخفا  في القيمة باستخدام معدل الفائدة الفعلية األصلية الذي يتم 

 احتسابه قبل تعديل الشروط.
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 ية الهامة )تتمة(السياسات المحاسب -2
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية        2.9
 

 )تتمة( خسائر االئتمان المتوقعة

 الشطب 
عندما تقرر المجموعة أن المدينين ليس لديهم موجودات  (إما جزئيا  أو بالكامل) لألصل المالي إجمالي القيمة الدفترية يتم شطب

ع يتم شطبها ال تزال تخضأو مصادر دخل قد تؤدي إلى اختاج تدفقات خقدية كافية لسداد المبالغ. ولكن الموجودات المالية التي 

 السترداد المبالغ المستحقة. لاللتزام باإلجراءات التي تقوم المجموعة باتخاذهالتطبيق األخشطة 

 

 عر  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
وذلك  للموجودات المالية الدفتريةيتم عر  مخصصات الخسائر المرتبطة بخسائر االئتمان المتوقعة كاقتطاع من مجمل القيمة 

ات قا للقيمة العادلة من خالل اإليرادبالنسبة للموجودات المالية المدرجة وفقا  للتكلفة المطفأة. وفي حالة أدوات الدين المقاسة وف

ويتم تسجيل مبلغ مقابل ضمن بيان الدخل المجمع الشاملة األخرى، تسجل المجموعة مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في 

ائر يل خسيتم تسجو لألصل المالي في بيان المركز المالي المجمع. الدفتريةاإليرادات الشاملة األخرى دون أي تخفيض في القيمة 

االئتمان المتوقعة اللتزامات القرو  وخطابات االعتماد وعقود الضمان المالي ضمن المطلوبات األخرى. وعندما ال يكون 

بشكل منفصل عن الجزء المسحوب من  االئتمانبإمكان المجموعة تحديد خسائر االئتمان المتوقعة من الجزاء المتاح من التزامات 

 .لمجمع لخسائر االئتمان المتوقعة كاقتطاع من مجمل القيمة الدفترية للجزء المسحوبااللتزامات، يتم عر  المبلغ ا

 

 مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 

يتم مطالبة المجموعة باحتساب خسائر االئتمان من التسهيالت االئتماخية وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن 

 يتم استالم دفعة ال السداد عندماتصنيف التسهيالت االئتماخية واحتساب المخصصات. يتم تصنيف التسهيالت االئتماخية كمتأخرة 

ل االئتماخي التسهيعن حدود ما قبل االعتماد. ويتم تصنيف  التسهيل االئتماخيعاقد عليه أو في حالة زيادة ما في تاريخ سدادها المت

في  يوم وكذلك 90تزيد عن  السداد لمدة األساسي متأخرمبلغ الفائدة / الربح أو القسط  القيمة عندما يكون كمتأخر السداد ومنخفض

فضة ولكن غير منخ لتقديرية الممكن استردادها. يتم إدارة ورقابة القرو  متأخرة السدادحالة زيادة القيمة الدفترية عن قيمتها ا

القرو  متأخرة السداد ومنخفضة القيمة كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إلى أربعة فئات تستخدم بعد ذلك لتحديد القيمة و

 المخصصات: 
 

 المخصصات المحددة  المعيار  الفئة 
   

 - يوم  90 لمدة تزيد عنغير منتظمة  قيد المراقبة 

 %20 يوم  180-91غير منتظمة لمدة تتراوح بين  شبه قياسية 

 %50 يوم  365-181غير منتظمة لمدة تتراوح بين  مشكوك في تحصيلها 

 %100 يوم  365غير منتظمة لمدة تزيد عن  معدومة 
 

قد تقوم المجموعة ايضا  بإدراج التسهيل االئتماخي ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله استنادا  إلى أحكام اإلدارة بشأن الظروف 

 المالية و/أو الظروف غير المالية الخاصة بالعميل. 
 

 %0.5النقدية وخسبة كحد أدخى من المخصصات العامة للتسهيالت  %1إضافة إلى المخصصات المحددة، يتم احتساب خسبة 

خضع الحتساب ( والتي ال تالمحددة اتللتسهيالت غير النقدية وذلك لكافة التسهيالت االئتماخية )بالصافي بعد بعض فئات الضماخ

 المخصصات المحددة. 
 

  2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصال  مالي ا محدد ا أو مجموعة ب رير ماليتقوم المجموعة بتاريخ كل تق

يعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد اخخفضت قيمتها فقط إذا كان  من الموجودات المالية قد تنخفض قيمتها.

أو مجموعة أحداث بعد التحقق المبدئي لألصل )"حدث  هناك دليل موضوعي على االخخفا  في القيمة كنتيجة لوقوع حدث

خسارة" متكبدة( وأن يكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات 

خفا  القيمة في بيان الدخل إذا ما وجد هذا الدليل، يتم إدراج أية خسارة من اخ المالية والذي يمكن تقديره بصورة موثوق منها.

 المجمع.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية        2.9
 

 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة .أ
لمقدرة مخصومة ا اخخفا  القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبليةخسارة يقاس مبلغ 

. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ لألصل المالي بمعدل الفائدة الفعلي األصلي

الخسارة في بيان الدخل المجمع. في حالة اخخفا  خسارة االخخفا  في القيمة، في فترة الحقة، ويمكن ربط االخخفا  في 

وقع بعد تحقق االخخفا  في القيمة، يتم عكس خسارة االخخفا  في القيمة المحققة سابقا  من خالل  الخسارة موضوعيا  بحدث

تعديل حساب المخصص. ويدرج المبلغ الذي تم عكسه في بيان الدخل المجمع. إضافة إلى ذلك، ووفقا  لتعليمات بنك الكويت 

سهيالت االئتماخية )بالصافي بعد بعض فئات الضماخات( التي لم المركزي، يتم احتساب الحد األدخى للمخصص العام على كافة الت

 يتم احتساب مخصصات محددة لها.
 

 قرو  معاد التفاو  عليها
في حالة العجز، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة القرو  بدال  من تملك الضماخات المرهوخة مقابلها. قد يتضمن ذلك تمديد 

جديدة للقرو . عند إعادة التفاو  حول هذه البنود والشروط، تنطبق بنود وشروط الترتيبات  ترتيبات السداد واالتفاق على شروط

التعاقدية الجديدة في تحديد ما إذا كاخت هذه القرو  تبقى متأخرة الدفع. تراجع اإلدارة القرو  المعاد التفاو  عليها باستمرار 

القيمة على  لتقييم اخخفا  السداد المستقبلية. كما يستمر إخضاع القر  لضمان االلتزام بكافة المعايير وإمكاخية الوفاء بدفعات

 دي أو جماعي. أساس فر
 

 موجودات مصنفة كمتاحة للبيع .ب
ألصل ا والقيمة العادلة الحالية، خاقصا  أي خسائر من اخخفا  قيمة الحيازةاخخفا  القيمة بالفرق بين تكلفة خسارة يقاس مبلغ 

خخفا  خسارة االمبلغ في حالة اخخفا   يتم إدراج هذا المبلغ في بيان الدخل المجمع. مدرجة سابقا  في بيان الدخل المجمع. المالي

الدخل  بيان من خاللر االخخفا  في القيمة المحققة سابقا  ئ، في فترة الحقة، يتم عكس خساةيألدوات حقوق الملكفي القيمة 

بدال  من ذلك، تدرج كزيادة في احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة. وفي حالة زيادة القيمة العادلة ألدوات والمجمع، 

ل االخخفا  في القيمة في بيان الدخخسارة الدين المصنفة كمتاحة للبيع ويمكن ربط الزيادة موضوعيا  بحدث وقع بعد تحقق 

 القيمة من خالل بيان الدخل المجمع.  المجمع، يتم عكس خسارة االخخفا  في
 

 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة  2.10

 لغر  تحديد اخخفا محددة ويتم اختبارها سنويا  الغير ختاجية اإلعمار األال يتم إطفاء الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات 

أحداث أو تغيرات في الظروف تشير  وقوعالقيمة. يتم مراجعة الموجودات غير المالية األخرى لغر  تحديد اخخفا  القيمة عند 

إلى عدم إمكاخية استرداد القيمة الدفترية. تدرج خسارة اخخفا  القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن 

ه. إن المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل خاقصا  أي تكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر. داستردا

وجودات بالنسبة للم هذه الزيادة في اخخفا  القيمةمخصص كس في حالة اخخفا  خسائر اخخفا  القيمة المحققة سابقا ، يتم ع

 .هرةغير المالية خالف الش
 

 باألسهم المدفوعات 2.11

 حقوق الملكية  تسوية المكافآت باألسهم من خالل
يتم تسجيل القيمة العادلة لخدمات الموظفين المستلمة لقاء منح الخيارات أو األسهم كمصروفات وتسجل الزيادة المقابلة في حقوق 

 على مدى فترة االستحقاق بالرجوع إلى القيمة العادلة للخيارات اتالملكية. يتم تحديد المبلغ اإلجمالي الذي يتم تسجيله كمصروف

بمراجعة  تقارير ماليةبالك شولز. تقوم المجموعة بتاريخ كل  خموذجأو األسهم الممنوحة في تاريخ المنح ويتم احتسابها باستخدام 

ي بيان ، فجعة التقديرات األصلية، إن وجدراتقديراتها بشأن عدد الخيارات التي من المتوقع ممارستها. تسجل المجموعة تأثير م

 تعديل مماثل في حقوق الملكية. إجراء الدخل المجمع مع 

 

 تسوية المكافآت باألسهم المدفوعة خقدا  
يتم إدراج القيمة العادلة لخدمات الموظفين التي يتم الحصول عليها مقابل تسوية المكافآت باألسهم المدفوعة خقدا  كمصروفات مع 

لزيادة المقابلة لها ضمن المطلوبات. يتم تحديد إجمالي المبلغ الذي يتم اخفاقه على مدى فترة المنح بالرجوع إلى القيمة إدراج ا

تقارير  قياس االلتزام بالقيمة العادلة في تاريخ كلإعادة للخيارات التي يتم تحديدها باستخدام خموذج تقييم بالك شولز. ويتم  العادلة

 القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.  التغيرات فيمالية حتى تاريخ التسوية مع إدراج 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 مكافأة نهاية الخدمة 2.12

مقطوعة في إطار برامج المزايا المحددة للموظفين عند اخهاء تلتزم المجموعة بتقديم مساهمات محددة لبرامج الدولة ودفع مبالغ 

زايا المحددة الميتم تحديد القيمة الحالية اللتزام . الخدمة، وفقا  لقواخين الجهة التي يعملون بها. إن برخامج المزايا المحددة غير ممول

 يتضمن التقييم اإلكتواري وضع عدة افتراضات مثل .باستخدام طريقة االئتمان المقدر للوحدة تقييمات إكتواريةسنويا  من خالل 

 الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفيات. ويتم مراجعة هذه االفتراضات في تاريخ كل بياخات مالية.معدل 

 

 الضرائب 2.13

األرباح وفقا للوائح  فيهاتدرج ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة )"الضريبة الحالية"( كمصروفات في الفترة التي تتحقق 

المالية المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة. تتحقق الموجودات الضريبية المؤجلة عن الفروق المؤقتة القابلة 

األرباح ه توفر يصبح في ية غير المستخدمة، إلى الحد الذيللخصم، وترحيل اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريب

درج مطلوبات الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة الخاضعة للضريبة محمال  لالستفادة من تلك اإلعفاءات والخسائر. ت

 تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقواخين المطبقة بتاريخ التقارير المالية. للضريبة. 
 

 والمطلوبات الماليةية المالتحقق الموجودات  2.14

وفقا  بدئي ا موالمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة ويتم قياسها المالية  يتم تحقق الموجودات

 للقيمة العادلة. يتم إدراج تكاليف المعاملة فقط لتلك األدوات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 2.15

 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 

الذي تستخدمه إلدارة الموجودات المالية وخصائص  تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا  إلى خموذج األعمال

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

 

 تقييم خموذج االعمال 

تحدد المجموعة خموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية لتحقيق 

تقييم خموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على حدة وإخما يتم تقييمه على مستوى أعلى من  األغرا  من األعمال. وال يتم

 المحافظ المجمعة ويستند إلى عدد العوامل الملحوظة. تتضمن المعلومات ذات الصلة ما يلي: 

 

 .السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتنفيذ تلك السياسات المعمول بها 
  المخاطر التي تؤثر على أداء خموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن خموذج األعمال( وكيفية إدارة تلك

 المخاطر؛ 

  معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات حول خشاط المبيعات
 في المستقبل.

 

يم خموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع خموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيناريو حاالت يستند تقي

الضغط" في االعتبار. في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، لن 

المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن خموذج األعمال، ولكنها ستدرج هذه المعلومات عند تغير المجموعة من تصنيف الموجودات 

 مؤخرا  في الفترات الالحقة.  ات المالية المستحدثة أو المشتراهتقييم الموجود

 
وعات المبلغ األساسي دفتحديد ما إذا كاخت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد فحسب )اختبار تحقيق م

 والفوائد فحسب(
تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كاخت تستوفي اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي 

لتحقق المبدئي عند ا والفوائد فحسب. يتم تعريف " المبلغ األساسي" لغر  هذا االختبار على أخه يمثل القيمة العادلة لألصل المالي
وقد تتغير على مدى عمر األصل المالي. ويتم تعريف الفوائد على أخها تمثل مقابل القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان المتعلقة 
بالمبلغ األساسي وكذلك مقابل مخاطر االقرا  األساسية األخرى والتكاليف إلى جاخب هامش الربح. وعند تحديد ما إذا كاخت 

لتدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات المبلغ األساسي أو الفوائد فحسب، تضع المجموعة في اعتبارها ما إذا كان األصل المالي ا
يتضمن شرط تعاقدي من شأخه أن يؤدي إلى تغيير في توقيت وقيمة التدفقات النقدية التعاقدية بما قد يؤدي إلى عدم استيفاء ذلك 

 عة بمراعاة ما يلي:الشرط. وتقوم المجمو
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية 2.15

تحديد ما إذا كاخت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد فحسب )اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي 
 )تتمة( والفوائد فحسب(

 

     االحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛ 

     خصائص معدل الرفع؛ 

     السداد والتمديد؛ شرط 

     ( أي، ترتيبات عدم الشروط التي تحد من حق المجموعة في المطالبة بالتدفقات النقدية الناتجة من الموجودات المحددة

 الرجوع على األصل(؛ و

     .الخصائص التي تؤدي إلى تعديل مقابل القيمة الزمنية لألموال، أي التحديد الدوري المسبق لمعدالت الفائدة 
 

إن الشروط التعاقدية التي تقدم خطاق أوسع من مجرد الحد من التعر  للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية التي 

تؤدي إلى التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفوائد ال تتعلق بترتيب اإلقرا  األساسي ال 

 فحسب. وفي مثل تلك الحاالت، يتم قياس األصل المالي وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

 تقوم المجموع بتصنيف موجوداتها المالية عند التحقق المبدئي إلى الفئات التالية: 
 

     .موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 

     موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

     موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة:
 

 يدرج األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشرطين التاليين: 
 

     أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن "خموذج أعمال" الغر  منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

      أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات خقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية والفوائد

 فحسب على المبلغ األساسي القائم.
 

. ويتم تحقق إيرادات يةيتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة طريقة الفائدة الفعل

الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالخخفا  في القيمة في بيان الدخل المجمع. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر 

 خاتجة عن عدم التحقق في بيان الدخل المجمع.
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 

 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمةأوراق الدين المالية المقاسة  (1)
 

 وفقا  للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة استيفائه للشرطين التاليين:  تدرج أوراق الدين المالية
 

  كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن خموذج أعمال يكون الغر  منه تحصيل

 المالية، و

  أن تؤدي الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة إلى تدفقات خقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية والفوائد فحسب

 على المبلغ األساسي القائم.
 

اإليرادات الشاملة األخرى الحقا  وفقا للقيمة العادلة. ويتم احتساب إيرادات يتم قياس أوراق الدين المالية بالقيمة العادلة من خالل 

الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، مع إدراج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االخخفا  في القيمة 

 تمثل جزءا في عالقة تغطية فعالة ضمن اإليرادات ضمن بيان الدخل المجمع. ويتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة التي ال

الشاملة األخرى وتعر  ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كجزء من حقوق الملكية حتى يتم عدم تحقق األصل أو إعادة 

ات سبقا  ضمن اإليرادتصنيفه. وفي حالة عدم تحقق األصل المالي، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة م

 الشاملة األخرى من حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 

 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية 2.15
 

 )تتمة( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 

 وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات في األسهم  (2)

عند التحقق المبدئي، قد تختار المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على خحو غير قابل لإللغاء كاستثمارات في 

الدولي  قا لمعيار المحاسبةاألسهم وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طب

ن إ األدوات المالية: العر  وال يتم االحتفاظ بها لغر  المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 32

لعادلة. ويتم ا االستثمارات في األسهم المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى سيتم قياسها الحقا  وفقا للقيمة

تحقق التغيرات في القيمة العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وعرضها ضمن 

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة كجزء من حقوق الملكية. ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة سابقا ضمن 

ة األخرى إلى األرباح المرحلة عند االستبعاد، وال يتم تحققها في بيان الدخل المجمع. وبالنسبة إليرادات توزيعات اإليرادات الشامل

األرباح من االستثمارات في األسهم المقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، فيتم تحققها في بيان الدخل 

 وال تخضع االستثمارات في األسهم المقاسة وفقا للقيمة العادلةتردادا  لجزء من تكلفة االستثمار. اسالمجمع ما لم تمثل بشكل واضح 

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى لتقييم اخخفا  القيمة.  
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
الموجودات التي يتم تصنيفها من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي أو ينبغي قياسها على خحو إن الموجودات في هذه الفئة هي تلك 

. قد تقوم اإلدارة بتصنيف األداة وفقا  للقيمة العادلة من خالل 9إلزامي وفقا  للقيمة العادلة طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 

سها وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا األرباح أو الخسائر والتي تستوفي متطلبات قيا

كان من شأخها أن تستبعد أو تحد بصورة ملحوظة من أي عدم تطابق محاسبي قد يطرأ. وينبغي قياس الموجودات المالية ذات 

ل األرباح ة والفوائد على خحو الزامي وفقا للقيمة العادلة من خالالتدفقات النقدية التعاقدية التي ال تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسي

 أو الخسائر.
 

 يتم الحقا  قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا  للقيمة العادلة. يتم تسجيل التغيرات

ادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. وتدرج إيرادات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل المجمع. ويتم تسجيل إير

توزيعات األرباح من االستثمارات في األسهم المقاسة وفقا  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل المجمع 

 عندما يثبت الحق في السداد.
 

 كما يلي: لدى المجموعة تصنيف وقياس الموجودات المالية تم

 

 النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل

لدى  النقد في الحسابات تحت الطلبفي الصندوق والحسابات الجارية و يشتمل النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل على النقد

 صيرة األجلق بإشعاراتوالودائع النقد إدراج و تصنيف ويتمالبنوك األخرى والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سبعة أيام. 

 وفقا  للتكلفة المطفأة بواسطة معدل الربح الفعلي.
 

 البنوك ىودائع لد

الودائع لدى البنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تعديل القيمة الدفترية لتلك الموجودات  يتم تصنيف وإدراج

 التي يتم تغطيتها.  الخاصة بالمخاطر القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلةلتغيرات في مقابل االتي يتم تغطيتها بفاعلية 
 

 لعمالءلقروض وسلف 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تعديل القيمة الدفترية لتلك الموجودات التي يتم تغطيتها القرو  والسلف تدرج 

 التي يتم تغطيتها.  الخاصة بالمخاطر القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلةبفاعلية مقابل التغيرات في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية 2.15
 

 للعمالء إسالمية تمويالت

 ثابتة أو يمكن تحديدها وهي غير مدرجة في أية سوق خشطة.ذات مدفوعات تمثل التمويالت اإلسالمية للعمالء موجودات مالية 

 األساسية للتمويالت اإلسالمية فيما يلي: تتمثل المنتجات 
  

 المرابحة  .أ

 الذي بالسعر المشتري بإعالم البائع يقوم حيث عليه، متفق ربح هامش إليها مضافا   بالتكلفة السلع ببيع يتعلق اتفاق هي المرابحة

 المطفأة. بالتكلفة ويدرج المجموعة أخشأته مالي أصل هي المرابحة سيتحقق. إن الذي الربح مبلغ وكذلك المعاملةبه  تتموف س
 

 الوكالة .ب

 الموكل عن وكيال   األخير هذا الوكيل ليكون وهو اآلخر الطرف تعيين في يرغب الذي الموكل هما طرفين بين اتفاق هي الوكالة

 المطفأة. بالتكلفة ويدرج المجموعة أخشأته مالي أصل هي اإلسالمية. الوكالة الشريعة ألحكام وفقا   الموكل أموال يتعلق باستثمار فيما
 

 كمؤجر المجموعة- المؤجرة الموجودات .ج

 إلى الهامة للملكية والمزايا المخاطر كافة بتحويل التأجير شروط تقضي عندما تمويلي تأجير كعقود التأجير عقود تصنيف يتم

 بالتكلفة المطفأة المؤجرة األصول تدرج تشغيلي. تأجير كعقود األخرى التأجير وتصنف كافة عقود المستأجر.
 

 استثمارات مالية 

  األخرى.المجموعة من أوراق الدين المالية واالستثمارات في األسهم واالستثمارات  المالية لدىتتكون االستثمارات 
 

عمال إلى خموذج األ األخرى استنادا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  المالية إماالدين  تصنف أوراق

 .الذي يتم من خالله إدارة تلك األوراق المالية
 

ختارها االستثمارات المحددة التي ت ءأو الخسائر باستثنا حتدرج االستثمارات في األسهم بصفة عامة بالقيمة العادلة من خالل األربا

 المجموعة للتصنيف وفقا  للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
 

 تدرج االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

 النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل 

قد والودائع بإشعارات قصيرة األجل على النقد في الصندوق والحسابات الجارية والنقد في الحسابات تحت الطلب لدى يشتمل الن

 البنوك األخرى والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سبعة أيام. 
 

 ودائع لدى البنوك

ي القيمة. خاقصا  أية مبالغ مشطوبة ومخصص االخخفا  ف تدرج الودائع لدى البنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

 يتم تعديل القيمة الدفترية لتلك الموجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة

 التي يتم تغطيتها.  الخاصة بالمخاطر العادلة
 

 قروض وسلف للعمالء

  هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها وهي غير مدرجة في سوق خشطة.إن القرو  والسلف 

تدرج القرو  والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية خاقصا  أي مبالغ مشطوبة ومخصص اخخفا  القيمة. يتم 

القيمة  مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات فيتعديل القيمة الدفترية لتلك الموجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية 

 التي يتم تغطيتها. الخاصة بالمخاطرالعادلة 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية 2.15
 

 للعمالء إسالمية تمويالت

 ذات مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وهي غير مدرجة في أية سوق خشطة.تمثل التمويالت اإلسالمية للعمالء موجودات مالية 
  

 المرابحة  .أ
 الذي بالسعر المشتري بإعالم البائع يقوم حيث عليه، متفق ربح هامش إليها مضافا   بالتكلفة السلع ببيع يتعلق اتفاق هي المرابحة

 المطفأة بالتكلفة ويدرج المجموعة أخشأته مالي أصل هي المرابحة سيتحقق. إن الذي الربح مبلغ وكذلك به المعاملة سوف تتم

 القيمة. اخخفا  بالصافي بعد مخصص
 

 الوكالة .ب

 الموكل عن وكيال   األخير هذا الوكيل ليكون وهو اآلخر الطرف تعيين في يرغب الذي الموكل هما طرفين بين اتفاق هي الوكالة

 المطفأة بالتكلفة ويدرج المجموعة أخشأته مالي أصل هي اإلسالمية. الوكالة الشريعة ألحكام وفقا   الموكل أموال يتعلق باستثمار فيما

 القيمة. مخصص اخخفا  بالصافي بعد
 

 كمؤجر المجموعة- المؤجرة الموجودات .ج
 إلى للملكيةالهامة  والمزايا المخاطر كافة بتحويل التأجير شروط تقضي عندما تمويلي تأجير كعقود التأجير عقود تصنيف يتم

بالتكلفة المطفأة، بالصافي بعد  المؤجرة األصول تدرج تشغيلي. تأجير كعقود األخرى التأجير وتصنف كافة عقود المستأجر.

 القيمة. اخخفا  مخصص
 

 استثمارات مالية 
 

 الفئات التالية: ف المجموعة استثماراتها المالية ضمن تصن

 محتفظ بها حتى االستحقاق 

  متاحة للبيع 

  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

دلة اتقيد كافة االستثمارات، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، مبدئيا  بالتكلفة التي تمثل القيمة الع

 الماليةلعالوات والخصومات على االستثمارات تطفأ ا مباشرة.بها التي تتعلق المعامالت للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف 

 )باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل( باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي وتؤخذ إلى إيرادات الفوائد.
 

 محتفظ بها حتى االستحقاق 
والقدرة  ويكون لدى المجموعة النية قابلة لتحديدهاأو  إن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق هي استثمارات ذات دفعات ثابتة

اخخفا  ص مخصعلى االحتفاظ بها حتى االستحقاق. تقاس االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة خاقصا  

ئد من تسجيل إيرادات الفوا القيمة، إن وجد. تدرج الخسائر الناتجة من اخخفا  قيمة هذه االستثمارات في بيان الدخل المجمع. يتم

 أوراق الدين المالية المصنفة كمحتفظ بها حتى االستحقاق في إيرادات الفوائد.
 

 متاحة للبيع
تمثل االستثمارات المتاحة للبيع تلك االستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع أو االستثمارات غير المؤهلة ليتم تصنيفها كاستثمارات 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو محتفظ بها حتى االستحقاق أو قرو  وسلف. بعد التحقق المبدئي، فإن االستثمارات 

لبيع" يتم إعادة قياسها وفقا  للقيمة العادلة، ما لم يكن من غير الممكن تحديد قيمتها العادلة بصورة موثوق منها المصنفة كـ "متاحة ل

عالقة  القيمة العادلة التي ال تعتبر جزءا  منفي تغيرات الحيث يتم قياسها في هذه الحالة بالتكلفة خاقصا  اخخفا  القيمة. وتدرج 

تى يتم استبعاد حوتعر  في حقوق الملكية ضمن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  شاملة األخرىفي اإليرادات الفعلية  تغطية

كـ  سجيلهاتاالستثمار أو أن يتحدد اخخفا  قيمته. عند االستبعاد أو اخخفا  القيمة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة، التي سبق 

ق الملكية تدرج في بيان الدخل المجمع للفترة. في حالة عكس خسائر اخخفا  "تغيرات متراكمة في القيمة العادلة" ضمن حقو

المحققة سابقا ، فإن تلك التغيرات لن تدرج في بيان الدخل المجمع الحالي ولكن تسجل  أدوات حقوق الملكيةقيمة االستثمارات في 

ترة القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كمتاحة للبيع في ف كزيادة في احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة. في حالة زيادة

اخخفا  القيمة، يتم عكس خسارة اخخفا  القيمة من خسارة الحقة ويمكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث يقع بعد تسجيل 

ان الدخل مباشرة  في بي فعالةية تغطعالقة خالل بيان الدخل المجمع. يتم إدراج الجزء من أي تغيرات في القيمة العادلة والمتعلق ب

المجمع. يتم تسجيل إيرادات الفوائد من أوراق الدين المصنفة كمتاحة للبيع ضمن بند إيرادات الفوائد ويتم تسجيل إيرادات توزيعات 

 األرباح من األسهم ضمن بند إيرادات توزيعات األرباح. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( الموجودات الماليةتصنيف وقياس  2.15
 

 )تتمة( استثمارات مالية
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

صنفة مإذا كاخت محتفظ بها لغر  المتاجرة أو  تصنف االستثمارات كـ "استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل"
عند التحقق المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تصنف االستثمارات كـ "محتفظ بها ألغرا  المتاجرة" إذا تم 

ا بنية تحقيق أرباح على المدى القصير أو عندمأو إعادة الشراء على المدى القريب حيازتها بغر  البيع في المستقبل القريب 
تغطية فعالة. تصنف االستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان عمليات  يتم تصنيفها كجزء من تكون مشتقات مالية ال

الدخل إذا كان باإلمكان قياس القيمة العادلة لالستثمار بصورة موثوق منها ويكون التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 
. ويعاد قياس االستثمارات المصنفة كـ "استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الموثقة للمجموعة لالستراتيجيةالدخل وفقا  

إيرادات ي أبيان الدخل" وفقا  للقيمة العادلة مع تسجيل كافة التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل المجمع. يتم تسجيل 
مة العادلة من خالل بيان الدخل" كجزء من "إيرادات توزيعات توزيعات األرباح من األسهم المصنفة كـ " استثمارات مدرجة بالقيل

 األرباح".
 

 اعادة تصنيف االستثمارات المالية 
تيجة خحقاق في بعض الظروف المحددة فقط يتم اعادة تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع إلى استثمارات محتفظ بها حتى االست

االحتفاظ بها حتى االستحقاق. عند إجراء عملية إعادة التصنيف، تصبح القيمة العادلة  قدرة علىاللتغيير النية عندما تكون هناك 
التكلفة المطفأة الجديدة لهذه االستثمارات. ويتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة والمبلغ بمثابة في تاريخ اعادة التصنيف 
 إطفاء مبلغ ا  لتلك االستثمارات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم أيض على مدى العمر المتبقي المجمع المستحق في بيان الدخل
على مدى العمر المتبقي لهذه االستثمارات  المجمع المسجل مسبقا في االيرادات الشاملة األخرى في بيان الدخلالربح أو الخسارة 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 

 قياس القيمة العادلة 2.16
ن يالعادلة بأخها هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معامالت منتظمة بين طرفتعرف القيمة 

، التاريخ ذلكحق الدخول فيها في السوق األكثر فائدة التي يكون للمجموعة في السوق كما في تاريخ القياس، في وجود أو غياب 
 بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يتم عرضه أو تقديره بشكل مباشر باستخدام اسلوب تقييم آخر. الحالية وفقا  لظروف السوق

 

في  ةالمعروض األسعار، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المعروضة في سوق خشطة تمتى توفر
 مطلوبات بوتيرة وحجم كافيين لتقديم معلوماتالامالت للموجودات أو سوق خشطة لتلك األداة. تعتبر السوق خشطة عندما تتم المع

 .التسعير على أساس مستمر
 

حقق أقصى ت تتضمن استخدام خماذج التقييم التي عند عدم توفر أسعار معلنة في سوق خشطة، تستخدم المجموعة أساليب تقييم
افة العوامل المختارة ك . تتضمن أساليب التقييمالمعروضةذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير  المعروضةاستخدام للمدخالت 

ويتم أخذ المدخالت الخاصة بتلك النماذج من األسواق المعروضة كلما أمكن،  التي يحتسبها أطراف السوق عند تسعير معاملة ما.
يد القيمة العادلة. وتتضمن االحكام والتقديرات اعتبارات السيولة ومدخالت لتحد يلزم إجراء التقديرولكن في حالة عدم االمكان، 

  والعالقات والتقلبات. المتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان )الخاصة والمقابلة(، وتعديالت قيمة التمويل  النموذج
 

 العادلة، تقوم المجموعة بقياس الموجودات عند توفر أسعار عر  واسعار طلب للموجودات أو المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة
 بأسعار العر  والمطلوبات بأسعار الطلب.

 

 وفئة وقعميتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيمي عقارات يتمتعون بمؤهالت مهنية مالئمة وخبرة حديثة في 
ضل استخدام في أعلى وأف العقارإختاج منافع اقتصادية من خالل استخدام  إمكاخيةتم تقييمه، مع األخذ في الحسبان أيضا  العقار الذي 

 لها.
 

 اتفاقيات إعادة الشراء والبيع  2.17

( reposالتزام إعادة شراء ) –إن الموجودات المباعة مع التزام مقابل بإعادة الشراء في تاريخ محدد في المستقبل بسعر متفق عليه 

. وتعامل المبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات كمطلوبات تحمل فائدة ويتم معاملة المجمع تظل مدرجة في بيان المركز المالي –

مع  لمشتراهاالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي. ال يتم تسجيل الموجودات 

( في بيان reverse reposالتزام إعادة شراء عكسي ) –بسعر متفق عليه التزام مقابل بإعادة البيع في تاريخ محدد في المستقبل 

. إن المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات تدرج كموجودات تكتسب فائدة ويتم تسجيل الفرق بين سعر المجمع المركز المالي

 العائد الفعلي. الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال -2
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 2.18

والمطلوبات المالية فقط، ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع إذا كان هناك  المالية تتم المقاصة بين الموجودات

وتنوي المجموعة أما السداد على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق بند الموجودات  المحققة حق قاخوخي يلزم بمقاصة المبالغ

 وسداد بند المطلوبات في خفس الوقت.
 

 استبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية 2.19

 الموجودات المالية

 حيثما كان ذلك مناسبا ( عندما: مالية مماثلة موجوداتيستبعد األصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة 
 

 أو ستالم التدفقات النقدية من األصل؛ينقضي الحق في ا 

   امل دون تأخيربدفع التدفقات بالك اتحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ولكن بالمقابل تتحمل التزام 

 أو  ؛إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع" مادي

  )صل ألالهامة لمزايا المخاطر والبتحويل كافة  أن تقومتحول المجموعة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما )أ

 حولت السيطرة على هذا األصل. هاألصل ولكنلهامة لمزايا االمخاطر والأو )ب( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة 
  

لهامة مزايا االمخاطر والتالم التدفقات النقدية من األصل ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق اس

السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار المجموعة في السيطرة على األصل. يتم قياس السيطرة تحول ألصل أو ل

فترية األصلية لذلك األصل أو الحد األقصى للمقابل المطلوب المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الد

 سداده من المجموعة أيهما أقل.
 

  المطلوبات المالية

خر من آأو إلغاؤه أو اخقضاء أجله. عند استبدال التزام مالي ب من االلتزام المرتبط بالمطلوبات يستبعد االلتزام المالي عند اإلعفاء

جوهري، أو في حالة التعديل الجوهري في شروط االلتزام الحالي، يتم التعامل مع بشكل  مختلفةوفقا  لشروط وخفس جهة التمويل 

 اللتزام جديد.  وتحققأو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي  التبديلهذا 
 

 ومحاسبة التغطية األدوات المالية المشتقة 2.20

 لموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة. كما تتعامللتقوم المجموعة بالتعامل في مبادالت سعر الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة 

ج كافة . تدرلديها العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبية والتدفقات النقدية مبادلةالمجموعة في عقود 

لية المشتقة للمجموعة في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للمشتقات تعادل األرباح أو األدوات الما

بسعر السوق وذلك باستخدام معدالت أسعار السوق السائدة أو خماذج  ة األداة المشتقةالخسائر غير المحققة الناتجة من قياس قيم

د وجود لها عن المقاصةمة العادلة الموجبة والسالبة كموجودات ومطلوبات على التوالي ويتم إجراء تسعير داخلية. يتم إدراج القي

 النية للسداد بالصافي ووجود الحق القاخوخي للمقاصة.
 

غيرات في مخاطر التلألغرا  محاسبة التغطية تصنف معامالت التغطية إلى فئتين: )أ( تغطية القيمة العادلة التي توفر تغطية 

القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات محققة؛ و )ب( تغطية التدفقات النقدية التي توفر تغطية للتقلبات في التدفقات النقدية المرتبطة 

 .بشكل كبير أو بمعاملة متوقعة محققةمخاطرة معينة مقترخة بموجودات أو مطلوبات مالية بإما 
 

حاسبة متستوفي شروط التي بمعامالت تغطية القيمة العادلة  فيما يتعلقن إعادة قياس أداة التغطية خاتجة مإن أي ربح أو خسارة 

يمة العادلة المتعلقة لبنود المغطاة وفقا  لتغيرات القالقيمة الدفترية لتسجيلها على الفور في بيان الدخل المجمع. يتم تعديل يتم تغطية، ال

 بالمخاطر التي تتم تغطيتها، ويتم تسجيل الفرق في بيان الدخل المجمع. 
 

إن الربح أو الخسارة ألداة التغطية المتعلقة بمعامالت تغطية التدفقات النقدية والتي تستوفي شروط معاملتها محاسبيا  كمعاملة 

ا مبدئيا  في حقوق الملكية، ويسجل الجزء المتعلق بالتغطية غير الفعالة في بيان الدخل المجمع. يتم تحويل أرباح تغطية، يتم تسجيله

 أو خسائر عمليات تغطية التدفقات النقدية التي تم تسجيلها مبدئيا  في حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع في الفترة التي تؤثر فيها

ن الدخل المجمع. عندما ينتج عن معاملة التغطية تحقق الموجودات أو المطلوبات فإن األرباح أو الخسائر المعاملة المغطاة على بيا

التي كاخت قد سجلت مبدئيا  في حقوق الملكية يتم تضمينها في القياس األولي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها. أما 

روط معاملتها محاسبيا  كتغطية، فإن أي أرباح أو خسائر تنتج عن تغيرات القيمة بالنسبة لمعامالت التغطية التي ال تستوفي ش

 العادلة ألداة التغطية تؤخذ مباشرة إلى بيان الدخل المجمع. 
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 األدوات المالية المشتقة )تتمة( 2.20
يتم إيقاف محاسبة التغطية عندما تنتهي صالحية األداة أو تباع، أو تلغى أو تمارس، أو عندما ال تعود مستوفية لشروط المحاسبة 

عنها كمعاملة تغطية أو يتم إلغاؤها من قبل المجموعة. بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية، فإن أي ربح أو خسارة متراكمة على أداة 

في حقوق الملكية تبقى في حقوق الملكية إلى وقت حدوث المعاملة المتوقعة. وفي حالة تغطية القيمة العادلة التغطية المسجلة 

لألدوات المالية التي تحمل فائدة يتم إطفاء أي تعديل يتعلق بالتغطية على مدى الفترة المتبقية حتى االستحقاق. أما عندما ال يعود 

ل إلى بيان الدخ تحولفي حقوق الملكية  ةالمسجل المتراكمةن صافي الربح أو الخسارة من المتوقع حدوث معاملة التغطية، فإ

 المجمع. 
 

 المحاسبة بتواريخ المتاجرة والسداد 2.21

إن جميع المشتريات والمبيعات "بالطرق النظامية" للموجودات المالية يتم تسجيلها بتاريخ المتاجرة، أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه 

أو بيع األصل. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق النظامية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي  المجموعة بشراء

  في األسواق.السائد تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموما  بالتعليمات التنظيمية أو بالعرف 
 

  عقارات استثمارية 2.22

هما، ة أو كليالرأسمالي قيمتها ارتفاع من االستفادة أو/و تأجير إيرادات تحقيق بغر  بها محتفظ عقارات االستثمارية العقارات تمثل

يتم  .إداريةأو االستخدام في إختاج أو توريد بضاعة أو خدمات أو ألغرا   العادي لألعمالولكن ليس لغر  البيع في السياق 

ي بيان أي تغيرات من القياس ف إدراج قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة عند التحقق المبدئي وتقاس الحقا  بالقيمة العادلة مع

للعقارات  العادلة القيمة تحديد تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة  بحيازة العقارات االستثمارية. يتم الدخل المجمع.

تدرج أية يتم تقييمه.  الذي العقار وفئة موقع في حديثة وخبرة بها معترفمالئمة  مهنية مؤهالت لديهم مقيّمين قبل نم االستثمارية

أرباح أو خسائر من بيع العقارات االستثمارية )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية للبند( في بيان الدخل 

عادة إومعدات، فإن قيمته العادلة في تاريخ  كأراضي ومباخي هعند وجود تغيرات في استخدام عقار، مثل إعادة تصنيف المجمع.

 ي محاسبة الحقة.التصنيف تمثل تكلفته لغر  أ
 

 أراضي ومباني ومعدات 2.23

تهالك. التاريخية خاقصا  االس تمثل األراضي والمباخي بصفة أساسية الفروع والمكاتب. وتدرج كافة المباخي والمعدات بالتكلفة

 تتضمن التكلفة التاريخية المصروفات التي تتعلق مباشرة بحيازة بنود الموجودات.

 

تدرج المشاريع واألعمال قيد التنفيذ بالتكلفة خاقصا  االخخفا  في القيمة، إن وجدت. إن التكاليف هي تلك المصروفات التي تتكبدها 

شر بإيجاد األصل. عندما يكون األصل جاهزا  لالستخدام، يتم تحويل األعمال قيد التنفيذ إلى الفئة المجموعة والتي تتعلق بشكل مبا

 المناسبة ويتم استهالكه وفقا  لسياسات المجموعة.
 

تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لبند الموجودات أو تقيد كبند منفصل، حيثما يكون مناسبا ، فقط عندما يكون من 

لمجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق منها. تحمل كافة أعمال اقتصادية مستقبلية من هذا البند إلى امزايا  تدفقلمحتمل ا

 التصليح والصياخة األخرى على بيان الدخل المجمع خالل الفترة التي يتم فيها تكبدها. 
 

 للبنود األخرى من المباخي والمعدات بطريقة القسط الثابتستهالكها القابلة الال تستهلك األر . ويحتسب االستهالك على القيمة 

هي إجمالي القيمة الدفترية خاقصا  القيمة التخريدية المقدرة  القابلة الستهالكهالها. إن القيمة  المقدرة اإلختاجيةعلى مدى األعمار 

 كما يلي:هي ت المقدرة للمباخي والمعدا اإلختاجيةفي خهاية العمر الزمني. إن األعمار 
 

 سنة( 20على مدى فترة العقد )بحد أقصى    مبنى على أر  مستأجرة 

 سنة 50   مبنى على أر  ملك حر

 سنوات 10-3   تكنولوجيا المعلومات وأجهزةخظم 
 

يمة الدفترية . يتم مراجعة القتقارير ماليةللموجودات وتعديلها عند اللزوم بتاريخ كل  اإلختاجيةيتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار 

ها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة تقيم لغر  تحديد أي اخخفا  فيلألر  والمباخي والمعدات 

تدرج و بيع بنود الموجودات بمقارخة المبالغ المحصلة بالقيمة الدفترية،من الدفترية قد ال يمكن استردادها. يتم تحديد أرباح وخسائر 

 األرباح والخسائر في بيان الدخل المجمع.
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 دمج األعمال 2.24

القيمة بإجمالي المقابل المحول، الذي يقاس ب الحيازةالمحاسبية. تقاس تكلفة  الحيازةتتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة 

. تقاس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراهومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة  الحيازةالعادلة في تاريخ 

 الحيازةب. تحمل التكاليف المتكبدة األخرى المتعلقة المشتراهفي صافي الموجودات المحددة للشركة الحصة وفقا  لنسبة  المشتراه

 األخرى.  اإلداريةكمصروفات وتدرج ضمن المصروفات 
 

مراحل، يتم إعادة قياس حصة الملكية التي يحتفظ بها المشتري سابقا  وفقا  للقيمة العادلة  علىبالنسبة لعمليات دمج األعمال المحققة 

 . تدرج أي أرباح أو خسائر خاتجة في بيان الدخل المجمع. يتم قياس الموجوداتالحيازةوتدرج ضمن تكلفة  الحيازةفي تاريخ 

. لحيازةافي عملية دمج األعمال مبدئيا  بقيمتها العادلة كما في تاريخ  التي تم حيازتها المقدرةوالمطلوبات  زتهاحياتم المحددة التي 

عن القيمة العادلة لحصة البنك من صافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها يتم تسجيلها كشهرة. وإذا  الحيازةإن زيادة تكلفة 

لدخل ، يدرج الفرق مباشرة  في بيان احيازتهاة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم أقل من القيم الحيازةكاخت تكلفة 

 المجمع. 
 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة  2.25
 

  الشهرة (أ

وجودات عن صافي القيمة العادلة للم الحيازةفي دمج األعمال مبدئيا  بالتكلفة التي تمثل زيادة تكلفة  المشتراهيتم قياس الشهرة 

. بعد التسجيل المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة خاقصا  أي خسائر اخخفا  في القيمة. يتم المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات

وف ي الظرمراجعة الشهرة لغر  تحديد االخخفا  في القيمة سنويا  أو بصورة أكثر تكرارا  إذا كاخت األحداث أو التغيرات ف

اخخفا  في القيمة. تسجل الشهرة بالعملة الرئيسية للعملية األجنبية ويتم تحويلها إلى عملة عر  البياخات حدوث تشير إلى احتمال 

ر البيع . عندما يتم بيع الشركات التابعة فإن الفرق بين سعةالماليالتقارير المالية للمجموعة وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 في بيان الدخل المجمع. اوالشهرة يتم تسجيله ةالمتراكم التحويلق وافي الموجودات زائدا فروص
 

 الموجودات غير الملموسة  (ب

حقق تدمج األعمال. يتم عمليات الناتجة من بشكل منفصل و تتكون الموجودات غير الملموسة من البنود غير الملموسة المحددة

منه تقبلية مساألصل غير الملموس فقط عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية 

في دمج  تهاحيازإلى المجموعة. يتم قياس الموجودات غير الملموسة مبدئيا  بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة التي يتم 

. وبعد التسجيل المبدئي يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة خاقصا  أي الحيازةة كما في تاريخ األعمال هي القيمة العادل

 ةحددم إما على أخهاللموجودات غير الملموسة  اإلختاجيةإطفاء متراكم وأي خسائر اخخفا  في القيمة متراكمة. يتم تقدير األعمار 

غير الملموسة التي لها أعمار محددة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها  المدة أو غير محددة المدة. تطفأ الموجودات

أي اخخفا  في القيمة في حالة وجود ما اختبارها لغر  تحديد  سنة ويتم 15إلى  5فترة  التي تتراوح من اإلختاجيةاالقتصادية 

سة التي لها أعمار زمنية غير محددة ولكن يتم يشير إلى اخخفا  قيمة األصل غير الملموس. ال تطفأ الموجودات غير الملمو

احتمال اخخفا  قيمة األصل. إذا كاخت القيمة الدفترية  علىاختبارها سنويا  لغر  تحديد أي اخخفا  في القيمة أو وجود مؤشرات 

المبلغ  خفضه إلىلألصل غير الملموس أكبر من المبلغ الممكن استرداده، فإن األصل غير الملموس يعتبر منخفض القيمة ويتم 

الممكن استرداده. يتم إدراج الزيادة في القيمة الدفترية عن المبلغ الممكن استرداده في بيان الدخل المجمع. يتم عكس خسائر 

في بيان الدخل المجمع للفترات السابقة عند حدوث زيادة في المبلغ الممكن  المدرجة اخخفا  قيمة الموجودات غير الملموسة

 استرداده. 
 

 عقار تمت حيازته من تسوية دين  2.26

يهما أ الموجودات أو القيمة العادلة الحالية لهذه يدرج العقار الذي تم حيازته من تسوية دين بقيمة القرو  والسلف ذات الصلة

 . المجمع أقل. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من البيع وخسائر إعادة التقييم في بيان الدخل
 

 وشهادات اإليداع المصدرة والمؤسسات المالية وودائع العمالء البنوكودائع لدى  2.27

دة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائوشهادات اإليداع المصدرة والمؤسسات المالية وودائع العمالء تدرج الودائع لدى البنوك 

عادلة في حدود التغيرات التغيرات في القيمة ال مقابليتم تعديل القيمة الدفترية لتلك المطلوبات التي يتم تغطيتها بصورة فعالة  .الفعلية

 في القيمة العادلة التي يتم تغطيتها. 
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 ودائع العمالء اإلسالمية 2.28

 مارية والحسابات غير االستثمارية.الحسابات االستثتتكون ودائع العمالء اإلسالمية من 
  

 االستثمارية الحسابات

 يقدم لم ما الفترة لنفس االستحقاق عند تلقائيا   وتجدد محددة لفترات تسري استثمارية ودائع شكل االستثمارية الحسابات تأخذ قد

 فإن الحاالت، كافة وفي .محددة غير لفترات االستثمارية التوفير حسابات شكل تأخذ أو ذلك، بعكس خطية إخطارات المودعون

 المستحق. الربح زائدا   بالتكلفة وتدرج الخسارة، من حصة وتتحمل األرباح من جزءا   االستثمارية تستحق الحسابات
 

 االستثمارية غير الحسابات

 هذه تستحق وال ،للمجموعة المودعين من الحسن القر -اإلسالمية الشريعة حكامأل وفق ا- االستثمارية غير الحسابات تمثل

 الحسن القر  استثمار ويتم بها. المتعلق الرصيد دفع مجموعةال يضمن حيث خسارة مخاطر أي تتحمل وال أي ربح الحسابات

 االستثمارية غير الحسابات تدرج .المجموعة لمساهمي األمر خهاية في االستثمارات هذه مثل وتعود ختائج المجموعة لقرار وفقا  

 بالتكلفة. 
 

 وأوراق دولية متوسطة األجل 2الشريحة  – مساندةسندات  2.29

 لالتي تمثبالقيمة العادلة مبدئيا   ويتم إدراجهاطلوبات مالية م واألوراق الدولية متوسطة األجل 2الشريحة  –سندات مساخدة  مثلت

يتم  .ةبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي الحقا  ويتم قياسها  ةتكاليف المعاملبالصافي بعد اإلصدار  متحصالت

دلة التي بفعالية للتغيرات في القيمة العادلة إلى حد التغيرات في القيمة العاتغطيتها الدفترية لهذه المطلوبات والتي يتم  ةتعديل القيم

 يتم تغطيتها.
 

 الضمانات المالية 2.30
ضماخات مالية تتكون من خطابات االعتماد والضماخات والحواالت المقبولة. يتم قيد  العادي تقدم المجموعة في سياق أعمالها

يتم قيد  المحصل، في المطلوبات األخرى. كما القسطالضماخات المالية في البياخات المالية المجمعة مبدئيا  بالقيمة العادلة التي تمثل 
عموالت" على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. التعاب واأل في بيان الدخل المجمع ضمن بند "صافي القسط المحصل

يتم الحقا  قيد مطلوبات الضمان وفقا  للقياس المبدئي خاقصا  اإلطفاء. عندما يصبح السداد بموجب الضمان محتمال ، يتم تحميل القيمة 
 المجمع.  على بيان الدخل القسط غير المطفأالحالية لصافي الدفعات المتوقعة خاقصا  

 

 أسهم خزينة  2.31
يتم المحاسبة عن حصة البنك من أسهمه الخاصة كأسهم خزينة وتدرج بمبلغ الشراء بما في ذلك التكاليف المتعلقة مباشرة  بالمعاملة. 
عند بيع أسهم الخزينة، تقيد األرباح في حساب منفصل في حقوق الملكية )احتياطي أسهم خزينة( وهي غير قابلة للتوزيع. تحمل 

حساب خفسه في حدود الرصيد الدائن المتوفر في ذلك الحساب، بينما تحمل أية خسائر تزيد عن الرصيد أي خسائر محققة على ال
 مقاصةلالدائن على األرباح المحتفظ بها ثم على االحتياطيات. أما األرباح المحققة الحقا  من بيع أسهم الخزينة فيتم استخدامها أوال  

يات، ثم األرباح المحتفظ بها ثم حساب احتياطي أسهم الخزينة على التوالي. ال تستحق أي خسائر تم تسجيلها سابقا  إلى االحتياط
أسهم الخزينة أي توزيعات أرباح خقدية وفي حالة إصدار أسهم المنحة فإن ذلك يزيد في عدد األسهم خسبيا  ويخفض متوسط التكلفة 

 لكل سهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. 
 

 موجودات األمانة  2.32
ال تعتبر الموجودات والودائع المتعلقة بها التي تحتفظ بها المجموعة بصفة الوكالة أو األماخة من موجودات ومطلوبات المجموعة 

 وبالتالي ال يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع.
 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  2.33
 تقديرات لتحديد المبالغ المدرجة في البياخات ووضعبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام تطبيق السياسات المحاس في إطار

 : لألحكام والتقديرات االستخدامات الجوهرية أهم فيما يليالمالية المجمعة. 
 

 األحكام المحاسبية 
 

  2018يناير  1المطبق اعتبارا من  -المالية الموجوداتتصنيف 
تقوم المجموعة بتحديد تصنيف الموجودات المالية بناءا على تقييم خموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل من خالله، وتقييم ما 

عند تحديد  األحكام وضعوالفوائد على أصل المبلغ القائم. ينبغي إذا كاخت الشروط التعاقدية لألصل المالي تتعلق فقط بأصل المبلغ 

يعكس بصورة أفضل إجمالي مجموعة أو محفظة الموجودات اللتين يتم إدارتهما معا  لتحقيق  بمستوى مناسبخموذج األعمال 

تغيير في خموذج األعمال في الظروف التي  كان هناكأحكام لتقييم ما إذا  أيضا  بتطبيقالهدف المحدد من األعمال. تقوم المجموعة 

 2.15األصلية. يرجى الرجوع إلى االيضاح  مختلف عن التوقعات بشكلاألعمال ضمن خموذج  تسجيل الموجوداتيتم فيها 

 تصنيف الموجودات المالية للمزيد من المعلومات. 
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 )تتمة( األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة       2.33
 

  )تتمة( األحكام المحاسبية
 2018يناير  1المطبق قبل  –المالية  الموجوداتتصنيف 

كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  39تصنف الموجودات المالية ضمن خطاق معيار المحاسبة الدولي 
الخسائر أو قرو  ومدينين أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع أو مشتقات مصنفة كأدوات 

  في تغطية فعالة، متى كان ذلك مناسبا . تحدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند التحقق المبدئي. تغطية
 

  2018يناير  1المطبق قبل  –اخخفا  قيمة االستثمارات في األسهم المتاحة للبيع 
صل إذا كان هناك اخخفا  كبير أو متوا تقوم المجموعة بمعاملة موجودات األسهم المالية المتاحة للبيع كاستثمارات اخخفضت قيمتها

في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر بوجود اخخفا  في القيمة. وتتطلب عملية تحديد 
ا هامة.  االخخفا  "الكبير" أو "المتواصل" أحكام 

 

 عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات 
لتقارير الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ االمصادر الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية وإن االفتراضات 

تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل التسبب في إجراء تؤدي إلى  جوهريةالمالية والتي لها مخاطر 
 السنة المالية الالحقة مبيّنة أدخاه: 

 

  2018يناير  1المطبق اعتبارا  من  –خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية 
المدرجة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل ودات المالية تقوم المجموعة بتقدير خسائر االئتمان المتوقعة لكافة الموج

 اإليرادات الشاملة األخرى باستثناء أدوات حقوق الملكية. 

 

 ينبغي وضع أحكام جوهرية عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة مثل: 

  تحديد المعايير الخاصة بالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتماخية 

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة 

  ؛وأوزاخها النسبية لكل خوع من المنتج / السوق والخسائر االئتماخية المتوقعة ذات الصلةتحديد عدد السيناريوهات المستقبلية 

 و

  المماثلة لغر  قياس خسائر االئتمان المتوقعة.  الموجوداتتحديد مجموعة 

 

 ة. السابقتوضيح للمعلومات حول األحكام والتقديرات الجوهرية التي وضعتها المجموعة في المجاالت  30.1.1يتضمن اإليضاح 
 

 مخصص خسائر االئتمان 
تقوم المجموعة بمراجعة القرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء بمعدل ربع سنوي لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص 
فقات دلقاء خسائر االئتمان في بيان الدخل المجمع. وبصفة خاصة يجب اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة بالنسبة لتحديد مبلغ وتوقيت الت

النقدية المستقبلية لتحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تستند تلك التقديرات بالضرورة إلى االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن 
 درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات.

 

 اخخفا  قيمة الشهرة
تقوم المجموعة على األقل مرة واحدة سنويا  بتحديد ما إذا كاخت الشهرة قد اخخفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير للقيمة أثناء 

االستخدام يتطلب من المجموعة عمل تقدير  أثناءاالستخدام لوحدات إختاج النقد التي تتوزع عليها الشهرة. كما أن تقدير القيمة 
بلية المتوقعة من وحدة إختاج النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات للتدفقات النقدية المستق

 النقدية.
 

 اخخفا  االستثمار في الشركات الزميلة
كان هناك  اتحتسب المجموعة مبلغ اخخفا  القيمة بالفرق بين القيمة التي يمكن استردادها للشركات الزميلة وقيمتها الدفترية إذ

أي دليل موضوعي على اخخفا  قيمة االستثمار في الشركات الزميلة. إن تقدير القيمة الممكن استردادها يتطلب من المجموعة 
 إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة واختيار المدخالت المناسبة للتقييم.

 

 الموجودات غير الملموسةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات متضمنة  

إن تقدير القيمة العادلة للموجودات متضمنة  الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إختاجية محددة وغير محددة والمطلوبات 

 التي تم حيازتها كنتيجة لدمج األعمال يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام هامة. المحتملةوالمطلوبات 
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 هامة )تتمة(السياسات المحاسبية ال -2
 

 )تتمة( األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة       2.33
 

 )تتمة( التأكد من التقديرات واالفتراضاتعدم 
 

 المدفوعات باألسهم
تقوم المجموعة بقياس تكلفة معامالت التسوية باألسهم مع الموظفين بالرجوع للقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية. يتطلب تقدير 

األكثر  أيضا  تحديد المدخالتمة. ويتطلب هذا التقدير تحديد خموذج التقييم األكثر مالء العادلة لمعامالت المدفوعات باألسهمالقيمة 

فتراضات ا ووضعمة لنموذج التقييم بما في ذلك األعمار المتوقعة لخيارات األسهم وتقلبات السوق وعائدات توزيعات األرباح مالء

ذه االفتراضات والنماذج المستخدمة في تقدير القيمة العادلة لمعامالت المدفوعات باألسهم مفصح عنها خيارات. إن هتلك الحول 

 .23في إيضاح 
 

 تقييم الموجودات المالية غير المسعرة
. تؤخذ ةيتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية غير المسعرة باستخدام أساليب تقييم تشمل خموذج التدفقات النقدية المخصوم

مدخالت هذه النماذج من السوق المعروضة إن أمكن، ولكن إن لم يكن ذلك ممكنا ، يتم استخدام درجة من األحكام عند تحديد القيمة 

اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات السوق. يمكن أن تؤثر التغيرات في  األحكامالعادلة. تتضمن 

هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم يتطلب االفتراضات حول 

ا اتقدير    .هام 

 

 تحليل القطاعات  -3
 

تقوم المجموعة بتنظيم وإدارة عملياتها وفقا  للموقع الجغرافي في المقام األول، وبصفة أساسية على المستوى المحلي والدولي. 

تقوم المجموعة ضمن عملياتها المحلية، بتقسيم أعمالها إلى الخدمات المصرفية االستهالكية والخاصة والخدمات المصرفية 

وإدارة األصول والخدمات المصرفية اإلسالمية ومركز المجموعة. يتم تصنيف جميع  يةستثماراال والخدمات المصرفيةللشركات 

 ،القرار لقطاعات بصورة منفصلة ألغرا  اتخاذهذه اعمليات مع اإلدارة  تتعاملالعمليات خارج الكويت إلى القطاع الدولي. 

 وتخصيص الموارد وتقييم األداء.
  

 الخدمات المصرفية االستهالكية والخاصة 

توفر الخدمات المصرفية االستهالكية مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد. ويشمل خطاقها القرو  االستهالكية 

جموعة م. تقدم الخدمات المصرفية الخاصة بالفروعوبطاقات االئتمان والودائع والعمالت األجنبية، والخدمات األخرى المتعلقة 

 شاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة والمخصصة للعمالء ذوي المالءة المالية العالية من األفراد والمؤسسات. 
 

 الخدمات المصرفية للشركات 

شاملة لرجال األعمال والشركات وتشمل القرو  والودائع والتمويل وخدمات  تقدم الخدمات المصرفية للشركات منتجات

 ت األجنبية والخدمات االستشارية. التجاري، والعمال
 

 الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول

توفر الخدمات المصرفية االستثمارية مجموعة كاملة من الخدمات االستشارية والتنفيذية في أسواق المال. إن أخشطة إدارة األصول 

 .واألبحاثلمالية تشتمل على إدارة الثروات وإدارة األصول، واألماخات، والوساطة ا
 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية 

شركة تابعة للمجموعة تعمل في مجال الخدمات وهي ، .علبنك بوبيان ش.م.ك. الماليةنتائج التمثل الخدمات المصرفية اإلسالمية 

 المصرفية اإلسالمية. 
 

 مركز المجموعة

الكويت وأخشطة المجموعة المحددة األخرى. توفر الخزينة  يضم مركز المجموعة كل من أخشطة أعمال الخزينة واالستثمارات في

مجموعة شاملة من خدمات ومنتجات الخزينة لعمالئها، وهي مسئولة أيضا عن إدارة السيولة ومخاطر السوق بالبنك. يشمل مركز 

 المجموعة أي قيم متبقية فيما يتعلق بسعر التحويل والتوزيعات فيما بين القطاعات.
 

 الدوليالقطاع 
 الكويت. دولة الدولي كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزميلة خارجالقطاع يضم 

 

سنة إيرادات التشغيل وربح الإيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل اإلسالمي وصافي يوضح الجدول التالي معلومات صافي 
 :المجموعة أعمالالمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات  ومجموعالموجودات  ومجموع
 



 مجموعة بنك الكويت الوطني 
 

 إيضاحات حول البياخات المالية المجمعة

 2018ديسمبر  31

 

 

33 
 

 )تتمة( تحليل القطاعات  -3

 2018        

 

الخدمات 
المصرفية 

االستهالكية 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
 االستثمارية

 وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفية 
 اإلسالمية

 مركز 
 ةالمجموع

 القطاع 
 الدولي

 

 المجموع

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 كويتيدينار 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

        

صافي إيرادات الفوائد 

وصافي إيرادات 

 690,453 170,526 52,553 124,117 624 134,980 207,653 التمويل اإلسالمي 
        

صافي إيرادات 

 883,219 209,260 42,051 144,740 26,675 182,090 278,403  التشغيل
        

 393,949 112,723 (4,752) 56,210 14,715 48,347 166,706 السنة )خسارة( ربح
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 27,427,940 9,772,815 3,603,704 4,344,778 61,639 5,017,769 4,627,235 مجموع الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 23,726,630 10,773,661 1,606,956 3,858,818 8,588 2,481,949 4,996,658 مجموع المطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

2017        

 

الخدمات 
المصرفية 
االستهالكية 
 والخاصة 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
االستثمارية 
 وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفية 
 اإلسالمية 

 مركز 
 المجموعة

 القطاع 
 الدولي

 

 المجموع

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

        

صافي إيرادات الفوائد 

وصافي إيرادات 

 628,964 143,811 36,635 110,110 352 143,346 194,710 التمويل اإلسالمي 

        

صافي إيرادات 

 822,673 180,588 36,387 129,928 27,300 189,278 259,192  التشغيل

        

 342,305 94,695 (74,689) 47,672 14,662 110,605 149,360 السنة )خسارة( ربح
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 26,034,601 9,088,729 3,251,132 3,970,396 125,946 5,199,932 4,398,466 مجموع الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 22,473,500 10,131,188 1,620,005 3,518,039 73,609 2,526,691 4,603,968 مجموع المطلوبات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 المعلومات الجغرافية 

 للمجموعة بناء  على موقع المنشآت التشغيلية.يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي إليرادات التشغيل 
 

 2018 2017 

 ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   صافي إيرادات التشغيل 

 642,085 673,959 الكويت 

 129,582 153,484 دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى

 28,710 33,211 أوروبا  

 22,296 22,565 أخرى  
 ────────── ────────── 
 883,219 822,673 
 ══════════ ══════════ 
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 تحليل القطاعات )تتمة( - 3
 

 )تتمة(المعلومات الجغرافية 
 

 يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للموجودات غير المتداولة للمجموعة بناء  على موقع المنشآت التشغيلية.
   

 2018 2017 

 ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   موجودات غير متداولة

 960,011 943,608 الكويت 

 23,397 26,808 دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى

 9,586 9,499 أوروبا  

 623 542 أخرى  
 ────────── ────────── 
 980,457 993,617 
 ══════════ ══════════ 
 

األراضي والمباخي والمعدات والشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى والعقارات تتكون الموجودات غير المتداولة من 
 االستثمارية والعقارات التي تم حيازتها من تسوية ديون.

 

 إيرادات فوائد - 4

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 57,624 85,039  ودائع لدى البنوك 

 534,490 622,288  قرو  وسلف للعمالء

 122,481 148,106  استثمارات في أوراق دين مالية

 28,021 41,785  سندات خزاخة حكومة الكويت وسندات بنك الكويت المركزي
  ────────── ────────── 
  897,218 742,616 
  ══════════ ══════════ 
 

 مصروفات فوائد  - 5
  

2018 
 ألف

كويتيدينار   

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 86,576 121,661  مبالغ مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 120,738 183,405  ودائع العمالء

 7,103 12,092  شهادات إيداع مصدرة

 3,180 7,344  أوراق دولية متوسطة االجل

 6,165 6,380  2الشريحة  -سندات مساخدة 
  ────────── ────────── 
  330,882 223,762 
  ══════════ ══════════ 

 
 صافي األتعاب والعموالت  - 6

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 167,697 184,198  إيرادات األتعاب والعموالت

 (29,141) (34,022)  مصروفات متعلقة باألتعاب والعموالت
  ────────── ────────── 

 138,556 150,176  صافي األتعاب والعموالت
  ══════════ ══════════ 
  

ألف دينار كويتي(  30,926: 2017ألف دينار كويتي ) 33,483تتضمن إيرادات األتعاب والعموالت أتعاب إدارة األصول بمبلغ 
 المكتسبة من أخشطة األماخة التي تحتفظ فيها المجموعة أو تستثمر الموجودات خيابة  عن عمالئها.
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 ستثمار  االإيرادات صافي  - 7
 2018 

 ألف
 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
   

 13,968 435 بيع االستثمارات من رباح المحققة صافي األ

 1,050 2,776 صافي األرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 3,143 2,658 إيرادات توزيعات أرباح 

 1,016 2,413 حصة في ختائج شركات زميلة

 -     (5,376) (14خسارة من استبعاد شركات زميلة )إيضاح 

 641 (766) من عقارات استثمارية األرباح  (الخسائر) صافي
 ────────── ────────── 
 2,140 19,818 
 ══════════ ══════════ 

  
 مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة  -8

 2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
   

 174,951 169,318 مخصص خسائر االئتمان

 في أوراق الدين المالية  مقابل االستثمارخسائر االئتمان المتوقعة األفراج عن 
 -     (74) (13)إيضاح   

 -     417 المالية األخرى لموجوداتلخسائر االئتمان المتوقعة لالمحمل 

 518 -     خسائر اخخفا  قيمة استثمار في أوراق مالية 

 12,750 10,031 (14زميلة )إيضاح  اتخسائر اخخفا  قيمة شرك
 ────────── ────────── 

 179,692 188,219 
 ══════════ ══════════ 

 

 الضرائب  -9

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 8,176 9,281  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 3,566 4,103  زكاة 

 2,955 3,419  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

 12,007 16,437  ضرائب خارجية
  ────────── ────────── 
  33,240 26,704 
  ══════════ ══════════ 

 

 ربحية السهم  -10
 

على  دفوعةواألرباح الم فائدةالبالمعدل )مساهمي البنك الخاص بربح السنة  تقسيمعن طريق يتم احتساب ربحية السهم األساسية 
 ال. خزينةالأسهم بعد صافي الب على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة( 1الشريحة  – األوراق المالية المستدامة
 يمكن تحويلها إلى أسهم.توجد أسهم مخففة محتملة 

 2018 2017 

 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

   

 322,362 370,709 ربح السنة الخاص بمساهمي البنك

 (12,232) (12,151) 1الشريحة  –خاقصا : الفائدة المدفوعة على األوراق المالية المستدامة 

قبل شركة تابعة الخاصة  من 1خاقصا : توزيعات األرباح على صكوك مستدامة الشريحة 
 (2,989)  (3,033)  بمساهمي البنك

 ────────── ────────── 

 355,525 307,141 
 ══════════ ══════════ 

 6,107,250 6,121,118 الخزينة )ألف( أسهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة، بالصافي بعد 
 

══════════ ══════════ 

 فلس 50 فلس 58 ربحية السهم األساسية 
 ══════════ ══════════ 

 

 .2018ليراعي أسهم المنحة التي تم إصدارها في  2017تم تعديل احتساب ربحية السهم لسنة 
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 نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل -11

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 195,249 216,987  خقد في الصندوق

 1,264,834 1,074,270  حسابات جارية لدى بنوك أخرى

 183,985 394,274  أمـوال تحت الطلب 

 84,207 157,481  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي 

 1,015,365 1,124,295  ودائع ومرابحات لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام 

  ────────── ────────── 

  2,967,307 2,743,640 

 -     (600)  خسائر االئتمان المتوقعة
  ────────── ────────── 
  2,966,707 2,743,640 
  ══════════ ══════════ 

 
 قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء  -12

 

2018 
 الشرق األوسط 

 أمريكا الشمالية أفريقياوشمال 
 

 أوروبا 
 

 آسيا
 

 أخرى
 

 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 10,694,324 274,166 271,185      445,329 270,815 9,432,829 شركات

 5,314,786 -     -     1,226 -     5,313,560 أفراد
 

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

القرو  والسلف والتمويل 

 اإلسالمي للعمالء
        

14,746,389 
             

270,815 
                

446,555 
 

271,185 
 

274,166 
      

16,009,110 

      مخصص خسائر االئتمان
     

(505,708) 

 

     ─────── 

      15,503,402 

 

     ═══════ 

       

2017 
 الشرق األوسط 
 أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا

 
 أوروبا 

 
 آسيا

 
 أخرى

 
 المجموع

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 10,126,012 244,556 170,231 409,750 294,887 9,006,588 شركات

 4,992,110 -     -     2,179 134 4,989,797 أفراد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

القرو  والسلف والتمويل 

 15,118,122 244,556 170,231 411,929 295,021 13,996,385 اإلسالمي للعمالء

 (615,513)      خسائر االئتمانمخصص 

 
     ─────── 

      14,502,609 
      ═══════ 

 

لحد اأصدر بنك الكويت المركزي تعميما لتعديل أساس احتساب المخصصات العامة على التسهيالت لتغيير  2007في مارس 

للتسهيالت غير النقدية. إن المعدالت المطلوبة أصبحت سارية  %0.5للتسهيالت النقدية و %1إلى  %2لمعدل من األدخى ل

على صافي الزيادة في التسهيالت، بالصافي بعد بعض فئات الضماخات المحددة خالل فترة  2007يناير  1المفعول اعتبارا  من 

ن المعدل ع بنك الكويت المركزي، تم االحتفاظ بالزيادة في المخصص العام المالية. وحتى يتم إصدار توجيه آخر من البياخات

 بالنسبة للتسهيالت غير النقدية كمخصص عام.  %0.5بالنسبة للتسهيالت النقدية وخسبة  %1بنسبة 

 

ألف  408,086بمبلغ  9تقدر خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتماخية التي تم تحديدها وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 . 2018ديسمبر  31دينار كويتي كما في 
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 قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء )تتمة(  -12
 

 مخصصات خسائر االئتمان للتسهيالت النقدية:فيما يلي 
 

 المجموع  عـــام  محدد 
 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 668,254 615,513  566,868 505,887    101,386 109,626 الرصيد في بداية السنة

 174,630 166,431 84,821 3,079      89,809 163,352    المحمل خالل السنة 

      -      - (145,800) (124,000) 145,800 124,000    المحول

مبالغ مشطوبة، بالصافي 

العمالت  اتبعد حرك

 (227,371) (276,236) (2) 2 (227,369) (276,238) األجنبية 
 

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

 615,513 505,708 505,887 384,968   109,626 120,740 الرصيد في خهاية السنة
 

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

 

 :دة استنادا  إلى فئة الموجودات الماليةللمخصصات المحد التفصيلي التحليل فيما يلي
 

 المجموع  أفراد  شركات 
 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

       

 101,386 109,626 57,138 66,138 44,248 43,488 الرصيد في بداية السنة

 89,809 163,352 20,314 24,464 69,495 138,888 المحمل خالل السنة 

 145,800 124,000      -      - 145,800 124,000 المحول

مبالغ مشطوبة، بالصافي 

بعد حركات العمالت 

 (227,369) (276,238) (11,314) (20,737) (216,055) (255,501) األجنبية 
 

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

 109,626 120,740 66,138 69,865 43,488 50,875 الرصيد في خهاية السنة
 

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

 فيما يلي تحليل إجمالي المخصص المحمل لخسائر االئتمان:
 

 المجموع  عـــام  محدد 
 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 
       

 174,630 166,431 84,821 3,079 89,809 163,352 تسهيالت خقدية 

 321 2,887 301 1,271 20 1,616 تسهيالت غير خقدية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

مخصص محمل لخسائر 

 174,951 169,318 85,122 4,350 89,829 164,968 ائتمان
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ألف دينار كويتي( مدرج  29,591: 2017ألف دينار كويتي ) 32,478إن المخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية والبالغ 

 (.19ضمن مطلوبات أخرى )إيضاح 
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 للعمالء )تتمة(قروض وسلف وتمويل إسالمي   -12
 

 للعمالء والمخصصات المتعلقة بها هي كما يلي: متعثر السداد إن القرو  والسلف غير المنتظمة والتمويل اإلسالمي
 

 2018 2017 

 ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 214,092 221,694 القرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء

 104,476 112,024 مخصصات
 

 إن القيمة العادلة للضماخات التي تحتفظ بها المجموعة فيما يتعلق بالقرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء التي تم تحديدها

ألف دينار  85,643: 2017) 2018ديسمبر  31في ألف دينار كويتي  72,063 تبلغ متعثرة األداءكقرو   فرديعلى خحو 

  واألوراق المالية وخطابات الضماخات البنكية والعقارات.كويتي(. يتكون الضمان من النقد 

 

 االستثمارات المالية -13
 

 يبين الجدول أدخاه تفاصيل تصنيف االستثمارات المالية: 
 

2018 

 التكلفة المطفأة 

مدرجة بالقيمة 

 العادلة من خالل 

اإليراد ات الشاملة 

 األخرى

بالقيمة مدرجة 

 العادلة من خالل 

 اإلجمالي بيان الدخل

 ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

     استثمارات في أوراق مالية

 2,146,241      -    1,271,827 874,414 )غير كويتية( حكومية-أوراق دين مالية 

 1,371,165      -    1,371,165      -    حكومية غير-أوراق دين مالية 

 86,574 24,575 61,999      -    أسهم

 99,655 99,655      -         -    استثمارات أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,703,635 124,230 2,704,991 874,414 خسائر االئتمان المتوقعة
 (25,603)    -         -      (25,603) 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 848,811 2,704,991 124,230 3,678,032 
     

 809,871      -         -    809,871 سندات بنك الكويت المركزي
     

 872,042      -         -    872,042 سندات خزانة حكومة الكويت
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,530,724 2,704,991 124,230 5,359,945 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 االستثمارات المالية )تتمة( -13

2017 

 محتفظ 

حتى بها 

 االستحقاق

 متاحة

 للبيع 

مدرجة بالقيمة 

 العادلة من خالل 

 اإلجمالي بيان الدخل

 
 ألف ألف ألف ألف

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     استثمارات في أوراق مالية

 1,883,965 -     1,745,472 138,493 )غير كويتية( حكومية -أوراق دين مالية 

 1,217,376 -     1,217,376 -     حكومية غير -أوراق دين مالية 

 65,935 3,477 62,458 -     أسهم

 181,720 35,931 145,789 -     استثمارات أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 138,493 3,171,095 39,408 3,348,996 

     

 655,591 -     -     655,591 سندات بنك الكويت المركزي

     

 1,076,211 -     156,993 919,218 سندات خزاخة حكومة الكويت
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,713,302 3,328,088 39,408 5,080,798 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

مقابل االستثمارات  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ألف دينار كويتي 518لقد تم احتساب خسارة اخخفا  في القيمة بمبلغ 

 في القيمة. كبير أو متواصل المصنفة كمتاحة للبيع التي يوجد فيها اخخفا 
 

ال تتعر  سندات بنك الكويت المركزي وسندات خزاخة  تتعر  االستثمارات في أوراق دين مالية لخسائر االئتمان المتوقعة.

فيما يلي تحليل التغيرات في مجمل القيمة الدفترية وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة  حكومة الكويت لخسائر االئتمان المتوقعة.

 فيما يتعلق باالستثمار في أوراق الدين المالية: 

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2018

 
 ألف ألف ألف ألف

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     

 3,101,268      - 727,609 2,373,659 2018يناير  1القيمة الدفترية كما في مجمل 

 –الموجودات التي تم شرائها/ استبعادها خالل السنة 

 473,271      - (111,959) 585,230 بالصافي

      -      - 33,769 (33,769) المحول بين المراحل

 (57,133)      - 232 (57,365) القيمة العادلة والحركات في تحويل العمالت األجنبية 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,517,406      - 649,651 2,867,755 2018ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 33,303      - 27,249 6,054 2018يناير  1مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

 795      - (329) 1,124 التأثير ختيجة الشراء / االستبعاد 

 60      - 169 (109) التأثير ختيجة التحويل بين المراحل 

 (929)      - (466) (463) إعادة قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (74)      - (626) 552 صافي المحمل )المفرج عنه( في بيان الدخل المجمع 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 33,229      - 26,623 6,606 2018ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 االستثمارات المالية )تتمة( -13
 

قامت المجموعة بتصنيف بعض االستثمارات في األسهم غير المسعرة وفقا  للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

على أساس أن هذه االستثمارات غير محتفظ بها للمتاجرة.  تقدر توزيعات األرباح المستلمة من هذه االستثمارات خالل سنة 

. خالل السنة، قامت المجموعة ببيع االستثمارات في األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من ألف دينار كويتي 1,782بمبلغ  2018

 ألف دينار كويتي.  39من البيع  ةالمحقق الخسارة تألف دينار كويتي وبلغ 501خالل اإليرادات الشاملة األخرى بقيمة دفترية تبلغ 
 

 استثمار في شركات زميلة  -14
  

 للمجموعة:الشركات الزميلة 

 القيمة الدفترية  

  

2018 

 ألف

 دينار كويتي

2017 

 ألف

 دينار كويتي
    

 20,326      -      بنك سياريا معامالت اخدوخيسيا

 31,777 26,614  بنك لندن والشرق األوسط

 4,762 2,079  البنك التركي ش.م.

  أخرى 

2,732 6,322 
  ───────── ───────── 

  31,425 63,187 
  ═════════ ═════════ 

 
 حصة الملكية % األنشطة الرئيسية بلد التأسيس 

   2018 2017 
     

 30.5              -   الخدمات المصرفية اخدوخيسيا  بنك سياريا معامالت اخدوخيسيا

 26.4          26.4          الخدمات المصرفية المملكة المتحدة بنك لندن والشرق األوسط

 34.3          34.3 الخدمات المصرفية تركيا البنك التركي ش.م.
 

ألف دينار  34: 2017ألف دينار كويتي من شركات زميلة ) 236قامت المجموعة خالل السنة باستالم توزيعات أرباح بمبلغ 

 كويتي(.
 

فيما  (دينار كويتي ألف 12,750: 2017) دينار كويتي ألف 10,031مخصص بمبلغ  خالل السنة، قامت المجموعة باحتساب

لقيمة العادلة خاقصا  بالفرق بين ا بالشركات الزميلة فيما يتعلقاحتساب اخخفا  القيمة  يتمشركاتها الزميلة. باخخفا  قيمة  يتعلق

 .السوق تاحتى البيع باستخدام مضاعف التكلفة حتى البيع والقيمة الدفترية. يتم تحديد القيمة العادلة خاقصا  التكلفة
 

يه عند تي بي ك سياريا معامالت اخدوخيسيافيما يتعلق ببنك  عن األسهمخالل السنة، قامت المجموعة بخصم طريقة المحاسبة 

يتم إدراج  ".تصنيف االستثمار إلى " استثمار بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الملموس وإعادةفقدان التأثير 

ل ضمن صافي إيرادات االستثمار في بيان الدخفي خسارة من استبعاد شركات زميلة صافي الخسائر الناتجة من إعادة التصنيف 

 المجمع.
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 الشهرة والموجودات األخرى غير الملموسة  -15

 الشهرة 
 موجودات

 المجموع غير ملموسة

 ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    التكلفة

 616,328 218,425 397,903 2018يناير  1في 

 194 41 153 تعديالت أسعار تحويل عمالت أجنبية
 ───────── ───────── ───────── 

 616,522 218,466 398,056 2018ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    اإلطفاء المتراكم وانخفاض القيمة

 34,422 34,422     -            2018يناير  1في 

 3,096 3,096     -            اإلطفاء المحمل للسنة 

 31 31     -            تعديالت أسعار تحويل عمالت أجنبية
 ───────── ───────── ───────── 

 37,549 37,549     -            2018ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    صافي القيمة الدفترية
 ───────── ───────── ───────── 

 578,973 180,917 398,056 2018ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

 الشهرة 
 موجودات
 المجموع غير ملموسة

 ألف ألف ألف 

 دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 

    التكلفة

 612,473 217,659 394,814 2017يناير  1في 

 3,855 766 3,089 تعديالت أسعار تحويل عمالت أجنبية
 ───────── ───────── ───────── 

 616,328 218,425 397,903 2017ديسمبر  31في 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

    اإلطفاء المتراكم وخسائر اخخفا  القيمة 

 30,633 30,633     -            2017يناير  1في 

 3,121 3,121     -            اإلطفاء المحمل للسنة 

 668 668     -            تعديالت أسعار تحويل عمالت أجنبية

 ───────── ───────── ───────── 

 34,422 34,422     -            2017ديسمبر  31في 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

    صافي القيمة الدفترية
 ───────── ───────── ───────── 

 581,906 184,003 397,903 2017ديسمبر  31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(الشهرة والموجودات األخرى غير الملموسة  -15
 

ألف  334,531: 2017) 2018ديسمبر  31كما في ألف دينار كويتي  334,531صافي القيمة الدفترية للشهرة مبلغ يتضمن 

بنك ألف دينار كويتي( يتعلق ب 60,483: 2017ألف دينار كويتي ) 60,622ومبلغ  .( يتعلق ببنك بوبيان ش.م.ك.عدينار كويتي

بمصرف االئتمان  ألف دينار كويتي( يتعلق 2,889: 2017ألف دينار كويتي ) 2,903ش.م.م. ومبلغ  مصر -الكويت الوطني 

  .العراقي ش.م.خ
 

تراخيص أخشطة بنكية وعالمات تجارية  2018ديسمبر  31صافـي القيمـة الدفترية للموجودات غير الملموسـة كمـا في يتضمن 

ألف  14,311بمبلغ  أساسيةدينار كويتي( وعالقات بالعمالء وودائع  ألف 161,163: 2017ألف دينار كويتي ) 159,896بمبلغ 

ألف دينار  6,710: 2017ألف دينار كويتي ) 6,710ألف دينار كويتي( وتراخيص وساطة بمبلغ  16,130: 2017دينار كويتي )

: 2017ألف دينار كويتي ) 165,333المحددة هي بمبلغ  اإلختاجية غيركويتي(. والموجودات غير الملموسة ذات األعمار 

ألف دينار  15,584المحددة بمبلغ اإلختاجية الموجودات غير الملموسة ذات األعمار  يتم إطفاء. ألف دينار كويتي( 165,333

  سنة. 15إلى  5دينار كويتي( على مدى فترة تتراوح من ألف  18,670: 2017كويتي )
  

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة

يتم اختبار القيمة الدفترية للشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلختاجية غير المحددة لغر  تحديد اخخفا  القيمة 

ا من ذلك عند وجود دليل على أن الشهرة والموجودات غير الملموسة قد تنخفض  على أساس سنوي )أو بصورة أكثر تكرار 

قيمتها(، وذلك من خالل تقدير القيمة الممكن استردادها من وحدة إختاج النقد التي يتم توزيع هذه البنود إليها باستخدام عمليات 

ا لم تكن القيمة العادلة التي تستند إلى السعر في سوق خشط أعلى من القيمة الدفترية لوحدة إختاج احتساب القيمة أثناء االستخدام م

 لالنقد. تستخدم حسابات القيمة أثناء االستخدام تنبؤات للتدفقات النقدية قبل الضرائب استنادا  إلى الموازخات المالية المعتمدة من قب

و خهائي ذي صلة. ويتم بعد ذلك خصم هذه التدفقات النقدية للوصول إلى صافي القيمة سنوات ومعدل خم 5اإلدارة على مدى فترة 

الحالية الذي ستتم مقارخته بالقيمة الدفترية. إن معدل الخصم المستخدم هو قبل الضرائب ويعكس المخاطر المحددة المتعلقة بوحدة 

 إختاج النقد ذات الصلة.
 

تزيد عن قيمتها الدفترية، ال يوجد مؤشر على أن  بوبيان ش.م.ك.عنك المجموعة في بخظرا  ألن القيمة العادلة لحصة ملكية 

تساب ويتم اح اإلختاجية غير المحددة تتعر  لالخخفا  في القيمة. األعمارالشهرة ذات الصلة أو الموجودات غير الملموسة ذات 

والموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلختاجية غير المحددة باستخدام طريقة  األخرى المبلغ الممكن استرداده للشهرة

ـم توزيعها إلى ش.م.م. ت مصر-ببنك الكويت الوطني القيمة أثناء االستخدام التي تستند إلى المدخالت التالية. إن الشهـرة المتعلقـة 

ـودات محـددة بما في ذلك الموجـودات غـير الملموسـة للبنك الوطني وحـدة فردية إلختاج النقد والتي تتكـون مـن صافـي موج

( لتقدير %5: 2017) %5( ومعدل خمو خهائي بنسبة %17: 2017) %17يتـم استخـدام معـدل خصـم بنسبة المصـري ش.م.م. 

 خهائي( ومعدل خمو %9.25: 2017) %10يتم استخدام معدل خصم بنسبة . القيمـة الممكـن استردادها لوحدة إختاج النقد هذه

( لتقدير القيمة الممكن استردادها لرخصة الوساطة في الكويت. كما قامت المجموعة بإجراء تحليل %3: 2017) %3بنسبة 

ال توجد مؤشرات على أن الشهرة أو  استنادا  إلى ذلك التحليل،الحساسية بتنويع عوامل المدخالت من خالل هامش معقول. 

 الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلختاجية غير المحددة قد تعرضت لالخخفا  في القيمة.
 

 موجودات أخرى  -16
  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
  

  

 78,303 100,477  فوائد مدينة

 27,680 56,403  (28القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 

 39,586 41,227  مدينون متنوعون ومدفوعات مقدما  

 53,572 24,036  عقارات استثمارية 

 33,862 14,647  عقارات تمت حيازتها من تسوية ديون 

 16,993 23,655  أخرى
  ────────── ────────── 
  260,445 249,996 
  ══════════ ══════════ 
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 أوراق دولية متوسطة األجل     -17
 

األوراق "برخامج ) ر أمريكيالمليارات دو 3جل بقيمة ألاأوراق دولية متوسطة ، قام البنك بإخشاء برخامج 2017سنة  خالل
  خاص مملوكة اغرذات أل شركة المن خو األوراق الدوليةبموجب برخامج  ،، أصدر البنك2017مايو  30. في ("الدولية
دار إص تم. وقد 2022في مايو  تستحقر أمريكي الألف دو 750,000غير مضموخة بقيمة  أوراق من الدرجة األولى ،بالكامل
ف صسنويا تستحق على أساس خ %2.75ثابت بنسبة بمعدل حمل فائدة تسمية وألمن القيمة ا %99.491بنسبة  األوراقهذه 
 سنوي.

 

 2الشريحة  - مساندةسندات  -18
 

ألف دينار كويتي بفترة  125,000بالدينار الكويتي المقومة بمبلغ  2 الشريحة-، أصدر البنك سندات مساخدة 2015خوفمبر  18في 
سنوات، وهي تتضمن شرائح متساوية من سندات تحمل معدالت فائدة ثابتة وسندات تحمل معدالت فائدة  10استحقاق حتى 

على  فترات خصف سنوية آجلة سنويا ، تستحق على %4.75متغيرة. تحمل السندات ذات معدالت الفائدة الثابتة معدل فائدة بنسبة 
فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك  %2.75مدى السنوات الخمس األولى، وسوف يتم إعادة تحديدها للفترة الالحقة بمعدل 

الكويت المركزي )في التاريخ السنوي للسنة الخامسة من تاريخ اإلصدار(. وتحمل السندات ذات معدالت الفائدة المتغيرة معدل 
سنويا  فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي يتم تحديدها بشكل خصف سنوي، ويخضع  %2.50نسبة فائدة ب

ه . إن هذفترات خصف سنوية آجلةفوق المعدل السائد للسندات ذات المعدل الثابت، وتستحق على  %1ذلك لحد أقصى بنسبة 
سنوات من تاريخ اإلصدار، وذلك بموجب  5جزئيا  وفقا  الختيار البنك بعد السندات غير مكفولة بضمان ويمكن استدعائها كليا  أو 

 شروط محددة والموافقات الرقابية.
 

 مطلوبات أخرى -19

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 97,852 124,622  فوائد دائنة
 35,082 36,001  إيرادات مستلمة مقدما  

 19,176 26,598  الضرائب 
 29,591 32,478  (12مخصص التسهيالت غير النقدية )إيضاح 

 36,645 38,737  مصروفات مستحقة
 54,123 39,610  (28القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 

 34,114 37,802  مكافأة خهاية الخدمة 
 81,265 115,442  أخرى

  ────────── ────────── 
  451,290 387,848 
  ══════════ ══════════ 

 

 مكافأة نهاية الخدمة
استخدام التقييمات االكتوارية ب من خالل والسابقةالمحددة وتكلفة خهاية الخدمة الحالية  المزايا اللتزاماتتحديد القيمة الحالية تم 

وزيادات  %5معدل خصم بنسبة  هيوحدة. إن المدخالت الجوهرية المستخدمة في التقييم االكتواري ن المقدر للئتمااالطريقة 
 حاالت معدالتل واالفتراضات الديمغرافية ةالمتوقع ةاالستهالكي األسعارضخم في معدل التالرواتب المستقبلية بما يتوافق مع 

 واإلعاقة. واالخسحاب والتقاعد الوفاة
 

 مكافأة خهاية الخدمة: فيما يلي الحرة في

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 30,653 34,114  يناير  1الرصيد في 
 12,981 7,256  صافي التغير خالل السنة 
 (9,520) (3,568)  المدفوع خالل السنة 

  ────────── ────────── 
 34,114 37,802  ديسمبر  31الرصيد في 

  ══════════ ══════════ 
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 رأس المال واالحتياطيات -20
 

 رأس المال (أ
لكل  دينار كويتي 0.100بقيمة ( سهم، 6,000,000,000: 2017) 7,500,000,000من يتكون راس مال البنك المصرح به 

مارس  10العادية للمساهمين المنعقدة في  العمومية غيرالمصرح به من قبل الجمعية  الزيادة في رأس المالتم اعتماد . سهم
2018 . 

 

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
 المصدر والمدفوع خقدا :

  

 ( سهم قيمة كل منها 5,917,447,518: 2017) 6,213,319,893
 591,744 621,332 دينار كويتي 0.100  
 ══════════ ══════════ 

 

: 2017) دينار كويتي ألف 29,588زيادة بمبلغ على  2018مارس  10وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في 
: 2017) 295,872,375في رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل وذلك من خالل إصدار  ألف دينار كويتي( 28,178

من رأس المال. وبذلك زاد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ  %5 سهم منحة بما يمثل خسبة (281,783,215
دينار كويتي، وقد تم تسجيل التغيير في رأس المال في السجل  621,331,989,300دينار كويتي إلى مبلغ  591,744,751.800
 .2018مارس  18التجاري بتاريخ 

 
 كما يلي: هيإن الحركة في األسهم العادية المصدرة خالل السنة 

  2018 2017 

    

 5,635,664,303 5,917,447,518  يناير 1عدد األسهم المصدرة كما في 

 281,783,215 295,872,375  إصدار أسهم منحة
  ─────────── ─────────── 

 5,917,447,518 6,213,319,893  ديسمبر 31عدد األسهم المصدرة كما في 
  ═══════════ ═══════════ 

 

 قاخوخياحتياطي   (ب
 

. ويتم قاخوخيالألف دينار كويتي( إلى االحتياطي  14,089: 2017ألف دينار كويتي ) 14,794مجلس اإلدارة بتحويل مبلغ  اقترح

من ربح السنة  %10ذلك وفقا  للنظام األساسي للبنك وقاخون الشركات والتعديالت الالحقة له الذي يتطلب بحد أدخى تحويل خسبة 

 قاخوخيلاالخاص بمساهمي البنك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي 

االحتياطي من رأس مال البنك المصدر. وبالتالي، فإن التحويل إلى  %50تى يعادل رصيد االحتياطي خسبة غير القابل للتوزيع ح

من رأسمال البنك  %50خسبة  االحتياطي القاخوخيمن ربح السنة، هو المبلغ المطلوب ليبلغ  %10، بما يقل عن خسبة القاخوخي

 المصدر.
 

من رأس المال في السنوات التي ال تسمح فيها  %5وب لدفع توزيعات أرباح بنسبة إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطل

 األرباح المتراكمة بتأمين هذا الحد. 
 

 حساب عالوة إصدار األسهم   ج(
 

 إن رصيد حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع.
 

 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة    د(
 

 نك أسهم الخزينة التالية:البفي خهاية السنة كان لدى 
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 )تتمة( رأس المال واالحتياطيات -20
  2018 2017 

    

 101,018,981 89,200,000  عدد أسهم الخزينة 

 %1.7 %1.4  أسهم الخزينة كنسبة من إجمالي األسهم قيد اإلصدار

 77,799 65,425  تكلفة أسهم الخزينة )ألف دينار كويتي( 

 73,542 74,393  القيمة السوقية لسهم الخزينة )ألف دينار كويتي( 

 718 784  المتوسط المرجح للقيمة السوقية ألسهم الخزينة )فلس(
 

 كما يلي:  هيإن الحركة في أسهم الخزينة 
 عدد األسهم  
  2018 2017 
    

 96,208,554 101,018,981  يناير  1الرصيد كما في 

 4,810,427 4,399,954  إصدار أسهم منحة 

      -    (16,218,935)  مبيعات
  ────────── ────────── 

 101,018,981 89,200,000  ديسمبر 31الرصيد كما في 
  ══════════ ══════════ 

 

زينة من سهم الخأيعادل تكلفة بما مبلغ  إنإضافة  إلى ذلك، ف إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع.

 سهم الخزينة. أب االحتفاظخالل فترة االحتياطي العام غير متاح للتوزيع 
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 )تتمة( رأس المال واالحتياطيات -20
 

 هـ( احتياطيات أخرى
 

 ألف دينار كويتي  

 
 احتياطي 

 عام
 أرباح
 مرحلة

 احتياطي 
 تحويل 
 عمالت 
 أجنبية

 التغيرات 
 المتراكمة 
 في القيمة 

 العادلة

 احتياطي 
 المدفوعات 

 باألسهم

 توزيعات 
 أرباح نقدية

 مقترحة

مجموع 
االحتياطيات 

 األخرى
        

 1,372,964 174,493 14,381 49,479 (234,491) 1,252,044 117,058 2018يناير  1في 

يناير  1كما في  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (29,045)     -     - (4,618)     - (24,427)     - (24)راجع اإليضاح  2018

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

 1,343,919 174,493 14,381 44,861 (234,491) 1,227,617 117,058 2018يناير  1الرصيد ذي الصلة كما في 

 370,709     -     -     -     - 370,709     - ربح السنة

 (22,823)     -     - (31,589) 8,766     -     - شاملة أخرى )خسائر( إيرادات
 

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

 347,886     -     - (31,589) 8,766 370,709     - الشاملة )الخسائر(  إجمالي اإليرادات
 

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

 (14,794)     -     -     -     - (14,794)     - ب( 20)إيضاح  القاخوخيالمحول إلى االحتياطي 

 (174,883) (174,883)     -     -     -     -     - توزيعات أرباح مدفوعة

     - 390     -     -     - (390)     - توزيعات أرباح من أسهم خزاخة مباعة

 (12,151)     -     -     -     - (12,151)     - 1 الشريحة-فوائد مدفوعة على األوراق المالية المستدامة 

خسائر محققة من استثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من 

     -     -     - 39     - (39)     - خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 28     - 28     -     -     -     - مدفوعات باألسهم في شركة تابعة

من قبل شركة  1على صكوك مستدامة الشريحة  توزيعات أرباح

 (3,033)     -     -     -     - (3,033)     - تابعة

 (31,067)     -     -     -     - (31,067)     - (21أسهم منحة مقترح إصدارها )إيضاح 

     - 214,344     -     -     - (214,344)     - (21فلس للسهم )إيضاح  35توزيعات أرباح خقدية مقترحة بقيمة 

 (7,326)     -     -     -     - (7,326)     - حيازة حصص غير مسيطرة
 

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

 1,448,579 214,344 14,409 13,311 (225,725) 1,315,182 117,058  2018ديسمبر  31في 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ 
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 رأس المال واالحتياطيات )تتمة( -20
 

 )تتمة( هـ( احتياطيات أخرى
 ألف دينار كويتي  

 
 احتياطي 
 عام

 أرباح
 محتفظ بها

 احتياطي 
 تحويل 
 عمالت 
 أجنبية

 التغيرات 
 المتراكمة 
 في القيمة 
 العادلة

 احتياطي 
 المدفوعات 
 باألسهم

 توزيعات 
 أرباح خقدية
 ةمقترح

مجموع 
االحتياطيات 
 األخرى

        

 1,271,813 166,184 14,172 49,121 (237,915) 1,163,193 117,058 2017يناير  1في 

 322,362     -     -     -     - 322,362     - ربح السنة

 3,782     -     - 358 3,424    -     - شاملة أخرى إيرادات
 

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

 326,144     -     - 358 3,424 322,362     - الشاملة  إجمالي اإليرادات 
 

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

 (14,089)     -     -     -     - (14,089)     - ب( 20)إيضاح  القاخوخيالمحول إلى االحتياطي 

 (166,184) (166,184)     -     -     -     -     - توزيعات أرباح مدفوعة

 (12,232)     -     -     -     - (12,232)     - 1 الشريحة-فوائد مدفوعة على األوراق المالية المستدامة 

 209     - 209     -     -     -     - باألسهم في شركة تابعةمدفوعات 

من قبل شركة  1توزيعات أرباح على صكوك مستدامة الشريحة 

 (2,989)     -     -     -     - (2,989)     - تابعة

 (29,588)     -     -     -     - (29,588)     - (21أسهم منحة مقترح إصدارها )إيضاح 

   - 174,493     -     -     - (174,493)     - (21فلس للسهم )إيضاح  30توزيعات أرباح خقدية مقترحة بقيمة 

 (120)     -     -     -     - (120)     - التغير في حصة الملكية الفعلية في شركات تابعة

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

 1,372,964 174,493 14,381 49,479 (234,491) 1,252,044 117,058  2017ديسمبر  31في 

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

 

  تم تكوين االحتياطي العام وفقا  للنظام األساسي للبنك ويمكن توزيعه دون قيود، باستثناء المبلغ بما يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة.
 

لقيمة موجودات غير الملموسة وأي تغييرات في ايتضمن احتياطي تحويل العمالت األجنبية فروق التحويل عند تحويل النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة بما في ذلك الشهرة وال

 ات المالية. العادلة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات من عمالتها الرئيسية إلى عملة عر  البياخ
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 أرباح نقدية مقترح توزيعها -21
 

 %5سهم( وأسهم منحة بنسبة كل فلسا  ل 30: 2017فلسا  للسهم ) فلس 35أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح خقدية بقيمة 

أسهم المنحة، إذا ما تم و تستحق توزيعات األرباح النقدية .2018ديسمبر  31( من األسهم القائمة كما في 5%: 2017)

بعد الحصول على الموافقات الضرورية من اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، التوزيع على المساهمين 

 الجهات الرقابية.
 

 1الشريحة  – األوراق المالية المستدامة -22
 

 الشريحة-، أصدر البنك، من خالل شركة ذات أغرا  خاصة مملوكة بالكامل، األوراق المالية المستدامة 2015في أبريل 

ألف دوالر أمريكي وهي مؤهلة للتصنيف ضمن حقوق الملكية وفقا   700,000)"األرواق المالية المستدامة"( بمبلغ  1

. إن هذه األوراق المالية المستدامة مساخدة وغير مكفولة بضمان العر -: األدوات المالية 32المحاسبة الدولي لمعيار 

سنويا  وتستحق على فترات خصف سنوية آجلة حتى تاريخ االستدعاء األول في أبريل  %5.75وتحمل معدل فائدة بنسبة 

المالية المستدامة )كليا  أو جزئيا ( وفقا  لقرار البنك على أساس غير . يجوز إلغاء مدفوعات الفوائد المتعلقة باألوراق 2021

تأخرا  عن السداد. ويتم معالجة مدفوعات الفوائد كتخفيض من حقوق الملكية. إن هذه األوراق  أي إلغاءمتراكم. وال يعتبر 

لبنك ( بالقيمة األسمية وفقا  الختيار االمالية المستدامة ليس لها تاريخ استحقاق ويمكن استدعائها )كليا  ولكن ليس جزئيا  

 وفي كل تاريخ سداد للفوائد فيما بعد، وذلك بموجب شروط محددة. 2021بتاريخ االستدعاء األول في أبريل 
 

 المدفوعات باألسهم -23
 

تم منح هذه الخيارات في ويالتنفيذيين.  للموظفينالمدفوعة خقدا  بالنسبة يقوم البنك بتطبيق برخامج تسوية المكافئات باألسهم 

حالة استمرار الموظفين بالخدمة لفترة ثالث سنوات ويتم تسويتها بالدفع خقدا  استنادا  إلى القيمة السوقية ألسهم البنك في 

 تاريخ المنح.   
 

 دينار 0.768ت إن القيمة العادلة للخيارات الممنوحة خالل السنة والتي تم تحديدها باستخدام خموذج تقييم بالك شولز بلغ

 في تاريخ القياسدينار كويتي  0.834. إن المدخالت الجوهرية للنموذج كاخت سعر السهم بمبلغ كما في خهاية السنةكويتي 

 السنوي وفترة الخيار الموضحة أعاله ومعدل الفائدة %26.28 ائدات سعر السهم المتوقعـة بنسبةواالخحراف المعياري لع

. إن التقلب الذي يتم قياسه وفقا  لالخحراف المعياري لعائدات سعر السهم المتوقعة يستند %3بنسبة  الذي ال يحمل مخاطر

 إلى التحليل اإلحصائي ألسعار األسهم اليومية على مدى الثالثة سنوات األخيرة. 
 

 يوضح الجدول التالي الحركة في عدد خيارات األسهم خالل السنة: 
 

 2018  2017 
 

 عدد خيارات األسهم  األسهمعدد خيارات  
 

    

 6,051,992  6,952,359  يناير 1القائمة في 

 3,237,108  2,952,392  الممنوحة خالل السنة

 (2,091,184)  (1,670,591)  الممارسة خالل السنة

 (245,557)  (305,793)  المنتهية خالل السنة
  ─────────  ───────── 

 6,952,359  7,928,367  ديسمبر 31في القائمة 
  ═════════  ═════════ 

 

 يطبق بنك بوبيان أيضا  برخامج للمدفوعات باألسهم وخيارات األسهم الممنوحة إلى موظفيه التنفيذيين. 
 

 1,909: 2017كويتي )ألف دينار  2,476باألسهم للسنة تبلغ  التعويضاتإن المصروفات المستحقة على حساب برخامج 

 دينار كويتي( وهي مدرجة ضمن مصروفات الموظفين.  ألف
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  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  - 24
 

للموجودات المالية لدى المجموعة  9وفئات التصنيف والقياس الجديدة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  39يوضح الجدول التالي مطابقة فئات التصنيف والقياس األصلية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 
 .2018يناير  1باستثناء قرو  وسلف وتمويل إسالمي للعمالء كما في 

 

 

ف األصلي طبقا التصني

لمعيار المحاسبة الدولي 

39 

التصنيف الجديد طبقا للمعيار 

9الدولي للتقارير المالية   

 الدفتريةالقيمة األصلية 

طبقا لمعيار المحاسبة 

39الدولي   

إعادة قياس خسائر 

/ قياس إعادة تصنيف االئتمان المتوقعة   

 الدفتريةالقيمة الجديدة 

طبقا للمعيار الدولي 

9للتقارير المالية   

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي    

       

       موجودات مالية 

 2,743,245      - (395) 2,743,640 بالتكلفة المطفأة  قرو  ومدينين خقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل 

 2,487,697      - (491) 2,488,188 بالتكلفة المطفأة قرو  ومدينين ودائع لدى البنوك 

 655,591      -      - 655,591 بالتكلفة المطفأة محتفظ بها حتى االستحقاق سندات بنك الكويت المركزي 

 919,218      -      - 919,218 بالتكلفة المطفأة محتفظ بها حتى االستحقاق سندات خزاخة حكومة الكويت

 156,008 (985)      - 156,993 بالتكلفة المطفأة متاحة للبيع  سندات خزاخة حكومة الكويت

       استثمارات في أسهم

 متاحة للبيع  أوراق دين مالية  

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 2,167,749      -      - 2,167,749 اإليرادات الشاملة األخرى

 770,435 (73) (24,591) 795,099 بالتكلفة المطفأة متاحة للبيع  أوراق دين مالية  

 136,853      - (1,640) 138,493 بالتكلفة المطفأة محتفظ بها حتى االستحقاق أوراق دين مالية  

 متاحة للبيع أسهم

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 36,275      -      - 36,275 اإليرادات الشاملة األخرى

 أسهم
مدرجة بالقيمة العادلة من  

 خالل األرباح أو الخسائر

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 3,477      -      - 3,477 اإليرادات الشاملة األخرى

 متاحة للبيع استثمارات أخرىأوراق مالية و

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 170,998 (974)      - 171,972 األرباح أو الخسائر

 استثمارات أخرىأوراق مالية و
مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل األرباح أو الخسائر

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 35,931      -      - 35,931 األرباح أو الخسائر

 موجودات مشتقة
مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل األرباح أو الخسائر

من خالل مدرجة بالقيمة العادلة 

 27,680      -      - 27,680 األرباح أو الخسائر

 134,882      -      - 134,882 بالتكلفة المطفأة  قرو  ومدينين موجودات مالية أخرى  
   ──────── ──────── ───────── ──────── 

   10,475,188 (27,117) (2,032) 10,446,039 
   ════════ ════════ ═══════ ════════ 
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 )تتمة( 9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  - 24
 

إلى أي تغيير في تصنيف وقياس القرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء  9لم يؤد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
القرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية  ويتم تصنيف وإدراج

المحتسب الخخفا  القيمة.  يستند المخصص المحتسب الخخفا  القيمة إلى متطلبات  خاقصا  أي مبالغ مشطوبة والمخصص
  .2.9كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح  بنك الكويت المركزي الحتساب المخصصات

 

 ييطابق الجدول التالي مخصصات اخخفا  القيمة الختامية للموجودات المالية باستثناء القرو  والسلف والتمويل اإلسالم
مع مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة  2017ديسمبر  31كما في  39للعمالء والمحددة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

 .2018يناير  1كما في  9االفتتاحية المحددة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 

مخصصات انخفاض 
القيمة وفقا لمعيار 
 39المحاسبة الدولي 

ديسمبر  31في 
 إعادة القياس   2017

خسائر االئتمان المتوقعة 
وفقا للمعيار الدولي 

 1في  9للتقارير المالية 
 2018يناير 

 ألف ألف ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 26,231 26,231      - استثمارات في أوراق دين مالية مقاسة بالتكلفة لمطفأة 
مالية مقاسة بالقيمة العادلة من استثمارات في أوراق دين 

 7,072 7,072      - خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 886 886      - موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

 ────────── ────────── ────────── 

 34,189 34,189      - إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 على االحتياطيات واألرباح المرحلة 9يحلل الجدول التالي التأثير عند االختقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة 

 
 

 األرباح 
 المرحلة 

حقوق الملكية 
الخاصة 

 بالمساهمين
 الحصص  

 غير المسيطرة 
 إجمالي 

 حقوق الملكية 

 ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

الرصيد الختامي وفقا لمعيار المحاسبة 

 3,561,101 321,010 3,029,391 1,252,044 49,479 (2017ديسمبر  31) 39الدولي 

      

      إعادة التصنيف

أوراق دين مالية من استثمارات في 

المتاحة للبيع إلى المدرجة بالتكلفة 

 (1,058) (11) (1,047)     - (1,047) المطفأة

أسهم واستثمارات أخرى من المتاحة 

للبيع إلى المدرجة بالقيمة العادلة من 

 (2,513) خالل األرباح أو الخسائر
 

1,539 (974) -     (974) 

المدرجة أسهم من المتاحة للبيع إلى 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

     -     -     - 8,022 (8,022) الشاملة األخرى

تحقق خسائر االئتمان المتوقعة وفقا  

 (27,117)  (93)  (27,024)  (33,988) 6,964 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

تطبيق المعيار الدولي التأثير عند 

 (29,149) (104) (29,045) (24,427) (4,618) 9للتقارير المالية 
 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

الرصيد االفتتاحي وفقا  للمعيار الدولي 

 3,531,952 320,906 3,000,346 1,227,617 44,861 (2018يناير  1) 9للتقارير المالية 
 ═════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -25
 

تستند القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتداولة في أسواق خشطة على أسعار السوق المعروضة أو األسعار 

التي يحددها المتداولين في عرو  األسعار. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تحدد المجموعة القيمة العادلة باستخدام 

 أساليب التقييم. 
 

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة باستخدام الجدول الهرمي التالي لقياسات القيمة العادلة، الذي يعكس أهمية المدخالت 

 المستخدمة في تحديد هذه القياسات: 
 

 : أسعار )غير معدلة( معلنة في سوق خشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى 

وهي معلنة إما بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو  1معلنة المدرجة ضمن المستوى : مدخالت بخالف األسعار ال2المستوى 

بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. تتضمن هذه الفئة األدوات التي تم تقييمها باستخدام األسعار المعلنة لموجودات 

رى يكون جميع مدخالتها ملحوظة من ومطلوبات مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر غير خشط إلى حد ما أو أساليب تقييم أخ

بياخات السوق. تتضمن أوراق الدين المالية المتضمنة في هذه الفئة أدوات الدين السيادية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا. 

بياخات ل: األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى ا3المستوى 

 المعروضة في السوق.
 

تتضمن أساليب التقييم خماذج التدفقات النقدية المخصومة، والمقارخة مع أدوات مماثلة يكون لها أسعار سوقية معلنة ومعلومات 

المعامالت الحديثة وصافي قيمة الموجودات. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في التقييم أسعار الفائدة الخالية 

المخاطر والقياسية ومعدالت االئتمان والعالوات األخرى المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم  من

ثار المترتبة عليها. إن الغر  من أساليب التقييم هو ومعدالت تحويل العمالت األجنبية وتقلبات األسعار المتوقعة واآل

كس السعر المستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يع

 المتداولين في السوق في تاريخ القياس. 
 

تقوم المجموعة في خهاية كل فترة تقارير مالية بتحديد ما إذا كان قد تمت التحويالت بين مستويات الجدول الهرمي من خالل 

هاية كل فترة في خ أدخى مستوى للمدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل(إعادة تقييم التصنيف )على أساس 

 .مالية بياخات

 

 : لألدوات المالية للمجموعة المسجلة بالقيمة العادلةيبين الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة 

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2018

 ألف 
 كويتي دينار

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

     

 2,642,992 14,000 460,505 2,168,487 أوراق دين مالية

 186,229 83,787 57,463 44,979 أسهم واستثمارات أخرى
 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,213,466 517,968 97,787 2,829,221 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 16,793 -     16,793 -     (28مشتقات األدوات المالية )إيضاح 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

    

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2017

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

     

 3,119,841 14,377 1,030,534 2,074,930 أوراق دين مالية

 247,160 65,487 122,844 58,829 أسهم واستثمارات أخرى
 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,133,759 1,153,378 79,864 3,367,001 
 

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

 (26,443)      -      (26,443)      -       (28مشتقات األدوات المالية )إيضاح 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( -25
 

 المحققة خالل السنة:  زيعات األرباح واألرباح المحققة(واإليرادات )الفوائد وتو 3يحلل الجدول التالي الحركة في المستوى 
 

 

 في 
 يناير 1

2018 

 التغير 
في القيمة 

 إضافات العادلة
 بيع / 

 استرداد

 الحركات
في سعر 
صرف 
العمالت 
 األجنبية

 في 
 ديسمبر 31

2018 

 صافي
 )الخسائر(األرباح

في بيان الدخل 
 المجمع

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

        

 960 14,000 2 (379) -      -      14,377 ماليةأوراق دين 

أسهم واستثمارات 

 أخرى
 

65,487 
 

(6,470) 
 

28,342 
 

(4,287) 
 

715 
 

83,787 
 

(1,522) 
 

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

 79,864 (6,470) 28,342 (4,666) 717 97,787 (562) 
 

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

 

       

 

 في 
 يناير 1

2017 
 التغير في 
 إضافات القيمة العادلة

 بيع / 

 استرداد

 الحركات
في سعر 
صرف 
العمالت 
 األجنبية

 في 
 ديسمبر 31
2017 

صافي األرباح في 
بيان الدخل 
 المجمع

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

        

 999 14,377 (11) (377) -      -      14,765 أوراق دين مالية

أسهم واستثمارات 

 6,679 65,487 (617)  (11,420)  1,732 4,010 71,782 أخرى
 

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

 86,547 4,010 1,732 (11,797) (628) 79,864 7,678 
 

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

تتكون أوراق الدين المالية المدرجة ضمن هذه الفئة من سندات الشركات غير المسعرة الصادرة عن البنوك والمؤسسات 

 %4نسبة بالمالية. يتم تقدير القيمة العادلة لهذه السندات باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل ائتمان 

 االستثمارات في واألوراق المالية األخرى المدرجة ضمن هذه الفئة بصورة رئيسية من تتضمن األسهم (4% :2017)

األسهم االستراتيجية وصناديق األسهم الخاصة غير المتداولة في سوق خشط. يتم تقدير القيمة العادلة لهذه االستثمارات 

 فقات النقدية المخصومة ومعلومات السوقباستخدام أساليب تقييم مناسبة للظروف. تتضمن أساليب التقييم خماذج التد

المعروضة للشركات المقارخة ومعلومات المعامالت الحديثة وصافي قيمة الموجودات. تتضمن المدخالت الهامة غير 

المعروضة المستخدمة في أساليب التقييم بصورة رئيسية معدل الخصم ومعدل النمو النهائي واإليرادات وتقديرات األرباح 

ه ذسوق كالسعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الربحية على سبيل المثال. وخظرا  للطبيعة التنافسية لهومضاعف ال

 ليس من العملي اإلفصاح عن معدل المدخالت الهامة غير المعروضة. االستثمارات، 
 

ا العادلة بصورة جوهرية عن قيمته تدرج الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، وال تختلف القيمة الدفترية

حيث إن غالبية هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استنادا  إلى 

ة فة المطفأالمدرجة بالتكل المتبقيةيتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية حركة معدالت الفائدة في السوق. 

المناسبة ان مثل معدالت االئتمفتراضات اال خماذج التدفقات النقدية المخصومة التي تتضمن بعضباستخدام بصورة رئيسية 

 للظروف. 
 

أثير ت، إلى أي من خالل تغيير عوامل هذه المدخالت بهامش مناسبعلى تقديرات القيمة العادلة، تحليل الحساسية  لم يشير

 جوهري على بيان المركز المالي المجمع أو بيان الدخل المجمع.  
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 الشركات التابعة -26
 

 الشركات التابعة الرئيسية العاملة:

 نسبة الملكية % النشاط األساسي  بلد التأسيس  اسم الشركة 

   2018 2017 

 الكويت  بنك بوبيان ش.م.ك.ع

أعمال مصرفية 

 58.4 59.5 إسالمية 

مصر ش.م.م. )سابقا  البنك  –بنك الكويت الوطني 

 98.5 98.5 أعمال مصرفية مصر ش.م.م.( –الوطني المصري 

 99.9 99.9 شركة استثمار الكويت شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة( 

 100.0 100.0 أعمال مصرفية المملكة المتحدة بي.إل. سي.  إخترخاشيوخال(بنك الكويت الوطني )

 - 100.0 أعمال مصرفية  فرخسا  بنك الكويت الوطني فرخسا اس ايه 

 100.0 100.0 إدارة استثمار  سويسرا بنك الكويت الوطني بنك بريفي )سويسرا( إس. إيه. 

 85.5 85.5 أعمال مصرفية   لبنان بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. 

 84.3 84.3 مصرفيةأعمال  العراق مصرف االئتمان العراقي ش.م.خ.

 100.0 100.0 شركة استثمار جزر كايمان خاشيوخال إخفستورز جروب هولدخجز ليمتد 

 - 100.0 إدارة استثمار  السعودية  شركة الوطني إلدارة الثروات

 93.3 93.3 وساطة الكويت شركة الوطني للوساطة المالية ش.م.ك.)مقفلة( 
 

( من حصة المجموعة في بنك الكويت الوطني )لبنان( %38.1: 2017) %38.1، كاخت خسبة 2018ديسمبر  31في 

 ش.م.ل.  )لبنان(ش.م.ل. مملوكة لشركة قابضة وسيطة، بنك الكويت الوطني هولدخغ 
 

في فرخسا وهي بنك الكويت الوطني فرخسا اس إيه  %100قامت المجموعة خالل السنة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بنسبة 

فرخسا  الكويت الوطني باألعمال القائمة بفرع باريس لبنك الكويت الوطني )الدولي( بي.ال.سي. في بنكوقامت بالمساهمة 

وهي شركة الوطني إلدارة الثروات  %100اس إيه. كما قامت المجموعة خالل السنة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بنسبة 

 في المملكة العربية السعودية بغر  إدارة صندوق استثماري وإدارة محفظة والخدمات ذات الصلة.
 

في بعض الشركات ذات األغرا  الخاصة التي تم تأسيسها إلدارة يوجد لدى البنك أيضا  رأس مال ذي حقوق تصويت 

الصناديق وموجودات األماخة خيابة عن عمالء البنك. ليس للبنك أي ملكية اختفاع في موجودات هذه الشركات. إن المعلومات 

 .32عن أخشطة إدارة أموال المجموعة قد تم بياخها في إيضاح 
 

 وهرية في بنك بوبيان ش.م.ك.ع:فيما يلي الحصص غير المسيطرة الج

 2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي

   

 304,112 309,800 األرصدة المتراكمة للحصص غير المسيطرة 

 19,137 22,330 الربح الخاص بالحصص غير المسيطرة
 

 فيما يلي المعلومات المالية الموجزة عن بنك بوبيان ش.م.ك.ع:

 2018  موجزةمعلومات مالية 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
     

 3,970,396 4,344,778   الموجودات

 3,518,039 3,858,818   المطلوبات

 125,567 139,721   صافي إيرادات التشغيل

 47,672 56,210   النتائج للسنة

 (17) (1,755)   الخسائر الشاملة األخرى للسنة 
 

 2018  التدفقات النقدية معلومات موجزة عن
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
     

 175,394 174,224   التدفقات النقدية التشغيلية

 (112,571) (120,017)   التدفقات النقدية االستثمارية

 (18,825) (20,818)   التدفقات النقدية التمويلية
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 )تتمة( الشركات التابعة -26
 

ألف دينار كويتي.   13,744بتكلفة تبلغ  بوبيان ش.م.ك.ع.المجموعة خالل السنة بحيازة حصة ملكية إضافية في بنك  قامت

 وتم تحميل الفرق بين تكلفة الحيازة واالخخفا  في القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة على األرباح المرحلة.
 

" عن طريق ترتيب صكوك يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 1الشريحة ، قام بنك بوبيان بإصدار "صكوك 2016خالل عام 

أوراق مالية مستدامة ليس لها تاريخ استرداد ثابت وتمثل  1ألف دوالر أمريكي. تعتبر صكوك الشريحة  250,000بمبلغ 

ود والشروط الواردة في )ذات أولوية فقط على رأس المال( لبنك بوبيان وتخضع للبن التزامات مساخدة مباشرة غير مكفولة

مدرجة في سوق األوراق المالية االيرلندي وسوق دبي لألوراق المالية  1اتفاقية المضاربة. إن صكوك الشريحة 

(NASDAQ Dubai ويمكن استدعائها من قبل بنك بوبيان بعد فترة تبلغ خمس سنوات تنتهي في مايو )تاريخ  2021(

معدل ربح  1رباح بعد ذلك يخضع لبعض شروط االسترداد. تحمل صكوك الشريحة االستدعاء األول( أو أي تاريخ سداد أ

سنويا يستحق السداد في خهاية كل خصف سنة بالترتيب حتى تاريخ االستدعاء األول. بعد ذلك، يتم إعادة  %6.75متوقع بنسبة 

سائدة على مدى خمس سنوات زائد هامش تحديد الربح المتوقع استنادا  إلى متوسط معدالت المبادالت بالدوالر األمريكي ال

سنويا. ووفقا  لتقدير المصدر الوحيد، قد يتم اختيار عدم إجراء توزيعات المضاربة المتوقعة  %5.588الربح االبتدائي بنسبة 

 ةوفي هذه الحالة، لن يتم تراكم أرباح المضاربة وال يعتبر هذا الحدث بمثابة حدث إخفاق في السداد. ولم تقم المجموع

ويتم إدراج اجمالي المبلغ ضمن الحصص غير المسيطرة في بيان المركز المالي  1باالشتراك في إصدار صكوك الشريحة 

 المجمع.

 

 محتملة التزاماتارتباطات و -27

 2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي

   المعنيين:التزامات خيابة عن العمالء مقابل التزامات مماثلة من قبل العمالء 

 144,001 223,920 حواالت مقبولة

 328,943 456,359 خطابات اعتماد

 3,755,718 3,707,656 ضماخات
 ────────── ────────── 
 4,387,935 4,228,662 
 ══════════ ══════════ 
 

ألف  713,129: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 615,778ها لمد االئتمان تبلغ ؤإن االلتزامات التي ال يمكن إلغا

دينار كويتي(. تشمل هذه االلتزامات التزامات لمد االئتمان الذي ال يمكن إلغاؤه على مدى فترة التسهيل أو يتم إلغاؤه فقط 

   استجابة لتغير عكسي جوهري.
 

لمخاطر التزامات ائتمان متنوعة غير مباشرة، ومع أخها لم تنعكس في  لألعمالتتعر  المجموعة ضمن المسار الطبيعي 

 بيان المركز المالي المجمع إال أخها تخضع لمعايير منح االئتمان العادية وإلى اإلشراف المالي وإجراءات المراقبة. 
 

تهي لكثير من هذه االلتزامات سوف تنإن هذه االلتزامات االئتماخية ال تمثل بالضرورة احتياجات خقدية مستقبلية، خظرا  ألن ا

صالحيتها أو يتم إخهاء عقودها دون أن يتم تمويلها. إن خسائر االئتمان، إن وجدت، والتي ربما تنتج من تلك االلتزامات ال 

 يتوقع أن تكون جوهرية.
 

دينار  ألف 60,019: 2017ديسمبر  31دينار كويتي ) ألف 36,399رأسمالي بمبلغ خفاق إلدى المجموعة التزامات يوجد 

 كويتي(.
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 التغطية ومحاسبةالمشتقة األدوات المالية  -28
 

و أإن األدوات المالية المشتقة هي أدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية 

تمثل المبالغ االسمية األصلية فقط المبالغ التي يطبق عليها  .معدالت وتصنيف االئتمان أو مؤشر االئتمان وأ مؤشر األسعار

خسبة أو سعرا  لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي سيتم تبادلها، وهي ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملين المتعلقين بمخاطر 

 السوق أو االئتمان التي تتسم بها تلك األدوات. 
 

يمة العادلة في بيان المركز المالي المجمع. تمثل القيمة العادلة الموجبة تكلفة إتمام كافة تدرج األدوات المالية المشتقة بالق

المعامالت بالقيمة العادلة لصالح المجموعة إذا تم إخهاء الحقوق وااللتزامات الناتجة من تلك األدوات في معاملة سوق عادية 

لقة باألدوات المالية المشتقة على القيمة العادلة الموجبة لألدوات. في تاريخ التقارير المالية. تقتصر مخاطر االئتمان المتع

 تمثل القيمة العادلة السالبة تكلفة األطراف المقابلة للمجموعة إلتمام كافة معامالتهم مع المجموعة.
 

ديم حلول وتقوباتها، تتعامل المجموعة في مشتقات أسعار الفائدة التبادلية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطل

العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء وإلدارة  تحويلوكذلك تتعامل المجموعة في عقود إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء. 

 مراكز العمالت األجنبية والتدفقات النقدية لديها. 
 

لمؤهلة ادلة للموجودات والمطلوبات المالية وايتم اإلفصاح عن مبادالت أسعار الفائدة المستخدمة لتغطية التغيير في القيمة الع

ألخرى وتدرج مبادالت أسعار الفائدة اكأدوات تغطية فعالة للمجموعة كمبادالت أسعار فائدة محتفظ بها كتغطية للقيمة العادلة. 

بة التغطية. لة لمحاسالعمالت األجنبية اآلجلة للعمالء أو تستخدم لغر  التغطية ولكنها ال تفي بالمعايير المؤه تحويلوعقود 

دة مسنمقابلة )يتم تغطية التعر  للمخاطر على حساب األدوات المالية المشتقة للعمالء من خالل الدخول في معامالت 

 مع أطراف مقابلة أو من خالل المعامالت األخرى لتقليل المخاطر.بمعامالت مماثلة( 
 

 مبادالت أسعار الفائدة 

إن مبادالت أسعار الفائدة هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل مدفوعات فوائد استنادا  إلى مبلغ أساسي محدد 

لفترة زمنية معينة. في مبادالت أسعار الفائدة لكافة العمالت، تقوم المجموعة بمبادلة دفعات الفوائد بعملتين مختلفتين على 

لعقد وتقوم بإعادة ن في بداية اة محددة كما تقوم بمبادلة المبالغ الرئيسية المحددة بعملتين مختلفتيمحدد لفترة زمني أساسيمبلغ 

 تدرج أيضا  مبادالت معدالت الربح ضمن هذه الفئة. عند االستحقاق. ةلغ األساسياالمبمبادلة 
 

 العمالت األجنبية اآلجلة تحويلعقود 
 العمالت األجنبية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عمالت أجنبية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. تحويلإن عقود 

 

فيما يلي ملخص القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المدرجة في السجالت المالية باإلضافة إلى القيمة االسمية لها كما 
 يلي: 

 2018  2017 

 

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

 القيمة 
 االسمية

 
 

القيمة العادلة 
 الموجبة

 القيمة
العادلة 
 السالبة

 القيمة 
 االسمية

 ألف ألف ألف  ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
        

مبادالت أسعار الفائدة )محتفظ بها 
 1,947,427 37,845 20,989  2,354,863 27,814 40,062 كتغطية للقيمة العادلة(

 91,050 926 962  85,995 408 429 مبادالت أسعار الفائدة )أخرى(
 2,171,714 15,352 5,729  2,771,024 11,388 15,912 عقود تحويل عمالت أجنبية آجلة

 ─────── ─────── ─────── 
 

─────── ─────── ─────── 

 56,403 39,610 5,211,882  27,680 54,123 4,210,191 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

( وتدرج القيمة العادلة السالبة ضمن مطلوبات أخرى 16الموجودات األخرى )إيضاح  اإليجابية ضمنتدرج القيمة العادلة 
 (.19)إيضاح 

 

طويلة األجل. تقوم المجموعة  بالنسبة للموجوداتإن استراتيجية المجموعة تهدف إلى عدم التعر  لمخاطر أسعار الفائدة 
 أسعار الفائدة من بعضة مخاطر تعرضها للتغيرات في القيمة العادلة ختيجباستخدام مبادالت أسعار الفائدة لتغطية 

 االستثمارات في أوراق الدين المالية وقرو  الشركات ذات المعدالت الثابتة والمطلوبات الصادرة ذات المعدالت الثابتة
لفائدة امبادالت أسعار  تمثل. تقوم المجموعة في عالقات التغطية للقيمة العادلة بتقييم ما إذا كان من المتوقع أن الصادرة
في مقاصة التغييرات في القيمة العادلة للبند المغطى الخاص بمخاطر أسعار الفائدة  فاعلية كبيرةعالقة تغطية  نضم المصنفة

للتوفيق بشكل كامل بين الشروط األساسية  مناسبة. تسعى المجموعة بصفة عامةباستخدام الطرق النوعية والكمية ال
دة، العمالت األجنبية، تكرار مدفوعات الفائدة وفترات السداد( للبند أسعار الفائ التعر  لمخاطر االفتراضات، )االستحقاق،

عاملة م فيالمغطى وأداة التغطية. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان المقابلة في األدوات المشتقة عن طريق الدخول 
   مع األطراف المقابلة ذات الجودة العالية.
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -29
 

تتضمن األطراف ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين بالبنك وأفراد عائالتهم من الدرجة األولي وشركات 
كات زميلة للمجموعة. كان بعض األطراف ذات عالقة عمالء روشيسيطرون عليها أو أفراد عائالتهم من الدرجة األولى 
لمعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسية بما في ذلك أسعار الفائدة للمجموعة ضمن النشاط الطبيعي. إن مثل تلك ا

والضماخات كتلك السائدة في خفس الوقت بالنسبة لعمليات مماثلة لها مع أطراف غير ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من قدر 
دارة واألطراف ذوي طبيعي من المخاطر. وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بالقرو  إلى أعضاء مجلس اإل

 العالقة بهم فإن تلك القرو  مكفولة بضماخات ملموسة.
 

 إن تفاصيل حصص األطراف ذات عالقة هي كما يلي: 
 

 
عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
  أو الموظفين التنفيذيين

اتعدد األطراف ذ  
   عالقة

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

     
 ألف

 دينار كويتي
 ألف
كويتيدينار   

       أعضاء مجلس اإلدارة

 125,328 115,322 15 15 3 3 قرو  )مضموخة( 
 21,508 27,860 12 9 - -  محتملةالتزامات 

 66 56 12 11 7 6 بطاقات ائتمان 
 37,184 34,207 69 59 9 9 ودائع

 278,512 315,165 14 13 3 3 ضماخات مقابل تسهيالت ائتماخية
 5,864 4,876     إيرادات فوائد ورسوم
 100 168     مصروفات فوائد

 23 5     شراء معدات ومصروفات أخرى 

       

       

       موظفون تنفيذيون 
 2,795 2,552 6 6 4 2 قرو  

 2 2 - - 4 4  محتملةالتزامات 

 47 87 2 4 12 13 بطاقات ائتمان 

 3,782 6,141 31 37 13 13 ودائع

 100 119     ورسومإيرادات فوائد 

 5 59     مصروفات فوائد
 

 

 2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي

   شركات زميلة

        -    7,286 ودائع
 

 

 إن تفاصيل المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا هي كما يلي:

 

 

 2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 10,048 10,792  قصيرة األجلرواتب ومزايا أخرى 

 517 377  مكافآت خهاية الخدمة 

 707 1,138  مدفوعات األسهم
  ──────── ──────── 
  12,307 11,272 
  ════════ ════════ 
 

يقدموخها إلى ال يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي مكافآت في شكل أتعاب أو رواتب أو عالوات لقاء الخدمات التي 

 البنك.
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 إدارة المخاطر -30
 

تنطوي أخشطة المجموعة على بعض المخاطر، لكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة هيكلية ومنظمة من خالل سياسة إدارة 

مخاطر شاملة تتضمن إدارة المخاطر الشاملة في الهيكل التنظيمي وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة. يوفر مجلس اإلدارة 

ي ظل دعم لجنة المخاطر ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي التوجيه والمراقبة إلدارة المخاطر العامة ف

 بالمجموعة بما يساعد اإلدارة التنفيذية في الرقابة واإلدارة الفعالة للمخاطر الشاملة للمجموعة. 
 

 تتعر  المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. 
 

مات بنك الكويت المركزي، قامت المجموعة بتطبيق خظام شامل لقياس وإدارة المخاطر. يساعد هذا األسلوب في وفقا  لتعلي

توضيح كل من الخسارة المتوقع حدوثها في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة، وهي عبارة عن تقييم الخسارة النهائية 

ص وتحليل المعلومات المجمعة من كافة مجموعات العمل الداخلية بشدة لتحديد الفعلية استنادا  إلى النماذج اإلحصائية. يتم فح

 المخاطر ومراقبتها. 
 

يتم تحديد احتماالت التعر  للمخاطر القائمة والمعامالت بكميات معينة ومقارختها بالحدود المسموح بها، بينما يتم مراقبة 

المخاطر غير الكمية مقارخة  بتوجيهات السياسة والمخاطر الرئيسية ومؤشرات المراقبة. يتم تصعيد أي حاالت تناقض أو 

 اذ اإلجراءات الالزمة. فوائض أو اخحرافات إلى اإلدارة التخ
 

العمالت األجنبية اآلجلة واألدوات  تحويلتستخدم المجموعة، كجزء من إدارة المخاطر العامة، مبادالت أسعار الفائدة وعقود 

األخرى إلدارة المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار الصرف والعمالت األجنبية ومخاطر األسهم ومخاطر االئتمان والمخاطر 

 من تقدير المعامالت. يتم استخدام الضماخات للحد من مخاطر االئتمان بالمجموعة.  الناتجة
 

حفظة متنوعة لتفادي التركزات العالية ميتضمن إطار إدارة المخاطر الشامل للمجموعة توجيهات محددة تؤكد على االحتفاظ ب

 للمخاطر. 
 

 مخاطر االئتمان 30.1
 

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يتسبب طرف مقابل في تكبد المجموعة خسارة مالية ختيجة العجز عن الوفاء بالتزام ما. 

 تنشأ مخاطر االئتمان ضمن سياق العمل العادي للمجموعة. 
 

 المتعلقة باالئتمان من قبل مجلس اإلدارة. الهامة تتم مراجعة واعتماد جميع السياسات
 

لالئتمان لجميع العمالء بعد دراسة حذرة لمقدرتهم المالية. كما تتطلب اإلجراءات القائمة والملخصة في كتيب توضع حدود 

إجراءات منح االئتمان في المجموعة أن تخضع جميع طلبات االئتمان إلى دراسة تفصيلية تقوم بها إدارات مراقبة االئتمان 

المختصة. إن جميع القرو  مضموخة متى ما كان ذلك ضروريا  بأخواع  المحلي والدولي قبل تقديمها إلى لجنة االئتمان

 مقبولة من الضماخات للتخفيف من مخاطر االئتمان المتعلقة بها.
 

التي تحدد قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتماخية، قامت  1996ديسمبر  18وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي بتاريخ 

لية من ذوي الخبرة واالختصاص بالبنك لدراسة وتقييم التسهيالت القائمة لكل عميل بالمجموعة المجموعة بتشكيل لجنة داخ

على حدة بغر  الوقوف على أية أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل، وما قد يواجهه من مصاعب قد يتعين معها تصنيف 

مخصصات المطلوبة لتلك المديوخية. وتدرس أيضا  التسهيالت االئتماخية الممنوحة له كغير منتظمة، ومن ثم تحديد حجم ال

 %25اللجنة، التي تجتمع بصفة دورية على مدار السنة، أوضاع العمالء التي تتجاوز أرصدة حساباتهم غير المنتظمة خسبة 

 من إجمالي مديوخيتهم، وذلك لتقرير ما إذا كان األمر يتطلب زيادة المخصصات القائمة من عدمه.
 

أيضا  بالحد من تلك المخاطر من خالل تنويع موجوداتها جغرافيا  ومن حيث قطاعات األعمال. إضافة إلى تقوم المجموعة 

ذلك، فإن جميع التسهيالت االئتماخية تخضع إلشراف مستمر يتمثل في مراجعة دورية لألداء االئتماخي ولتصنيف مستويات 

 الحسابات.
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 )تتمة( إدارة المخاطر -30
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30.1
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة  30.1.1
 

 تعريف التعثر

خسائر لحسابات بالنسبة )ائتمان منخفض القيمة(  3تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثرا  وبالتالي يقع ضمن المرحلة 

 االئتمان المتوقعة في الحاالت التالية: 

  دون لجوء المجموعة التخاذ اإلجراءات القاخوخية عدم احتمال قيام المقتر  بسداد التزاماته االئتماخية للمجموعة بالكامل

  مثل تحقيق الضمان )في الحاالت المحتفظ فيها بالضماخات(؛

  يوم؛ أو   90لمدة تزيد عن  مادي للمجموعةتأخر المقتر  عن سداد أي التزام ائتماخي 

 مان الداخلية. االئت إدارة مخاطرإلى تقييم خوعي ألغرا   االئتماخية استنادا  ر  المقتر  لالخخفا  في القيمة اعتبار تع 

 من بداية حق الرجوع القاخوخي. التسهيالت لإلفراد 
 

 تم إعادة هيكلتها يتم اعتبارها ايضا  متعثرة. و غير منتظمةإن أي تسهيالت منخفضة القيمة االئتماخية أو 
 

 مدة يوملعندما يتأخر سداد الكوبون أو الدفعة األساسية  متعثرة بين المصارفت واألرصدة تعتبر المجموعة أن االستثمارا

التصنيف  إلحدى مؤسسات"د" بالنسبة  تصنيفات الفئةكما تعتبر المجموعة المحفظة المصنفة خارجيا والتي تقع ضمن  واحد.

 ( متعثرة.Moody’s) لمؤسسة التصنيف االئتماخي الخارجي بالنسبة"ج"  الفئة( وS&P and Fitch) الخارجياالئتماخي 
 

كجزء من التقييم الكمي فيما إذا كان  احتمالية السدادعددا  من المؤشرات التي قد تشير إلى عدم  تضع المجموعة في اعتباره

 . تتضمن هذه المؤشرات ما يلي: العميل متعثرا  

  اختهاك االتفاقيات 

  الجهات الدائنة العامة أو الموظفين.  عليه إلىتأخر المقتر  في سداد االلتزامات المستحقة 

  وفاة المقتر 
 

عندما لم يعد  3أي لم يعد متعثرا ( وبالتالي يتم إعادة تصنيفه خارج المرحلة " )تعتبر المجموعة أن األصل المالي " متعافي

 استكمال، ينبغي 3يتم تصنيفها ضمن المرحلة  هيكلتها والتيالمعاد  بالتسهيالت يتعلقيستوفي أيا  من معايير التعثر. وفيما 

تسهيالت )باستثناء ال أساس الوقت الحالي( لمدة سنة على األقل )على مهلة السداد )إن وجدت( واستيفاء الدفعات المنتظمة فترة

  .1/ المرحلة 2الت ضمن المرحلة أو وفقا  لم يتم تحديده من قبل المجموعة مقابل تصنيف التسهي لإلفراد(
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

تتولى المجموعة استمرار مراقبة كافة الموجودات التي تتعر  لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكي يتم تحديد ما إذا كاخت أداة 

لخسائر االئتمان المتوقعة على مدار شهر أو تتعر   12ما أو محفظة من األدوات تتعر  لخسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

ر منذ التحقق المبدئي. إن المعايي نعمر تلك األدوات، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كاخت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتما

ة الموجودات الحدود النسبية والمطلقة. إن كاف الكمية المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تمثل سلسلة من

يوم يتم االعتبار بأخها تتضمن زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المادي  30المالية التي تتأخر في السداد لمدة تبلغ 

تحويل ولكن يتم  االئتمان. مخاطرزيادة جوهرية في  حتى وإن لم تشر المعايير األخرى إلى 2ويتم تحويلها إلى المرحلة 

 30لمدة استنادا  إلى أيام التأخر في حركة السداد وأن افترا  التأخر في السداد  2االئتماخية لألفراد إلى المرحلة  التسهيالت

 ليس قطعيا  ولكنه غير منقوص. 9الدولي للتقارير المالية  ضمن المعياريوم الوارد 
 

ية االئتماخية العالية " كما في تاريخ البياخات المال الجودة" ضمن فئة تعتبر المجموعة أن األداة المالية ذات التصنيف الخارجي

المجمعة تتضمن مخاطر ائتماخية منخفضة. وباإلضافة إلى المعايير الكمية السابقة، تقوم المجموعة بتطبيق معايير خوعية 

 لتقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتماخية استنادا إلى مراقبة بعض إشارات اإلخذار المبكر. 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتماخية على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة الحالية 

لنقدية احاالت العجز النقدية المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات  لكافة

المستحقة للمجموعة بموجب عقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها. تتضمن العناصر األساسية في قياس 

الخسائر االئتماخية المتوقعة احتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر وقيمة التعر  عند التعثر. تقدر المجموعة تلك 

مخاطر االئتماخية المناسبة اخذا  في االعتبار المعدالت االئتماخية الداخلية والخارجية للموجودات خماذج ال مالعناصر باستخدا

 وطبيعة وقيمة الضماخات والسيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية الخ. 
 

من  %100بنسبة  3تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتماخية المصنفة ضمن المرحلة 

 . المطبقةاالستقطاعات  قيمة التعر  عند التعثر بالصافي بعد قيمة الضماخات المؤهلة بعد تطبيق
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 )تتمة( إدارة المخاطر -30
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30.1
 
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 30.1.1
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(
لى المدخالت إ الرئيسية استنادا  تقوم المجموعة عند تقديرها لخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتماخية بمراعاة المؤشرات 

 المقترحة من قبل بنك الكويت المركزي: 
 الحد األدخى لتقدير احتمالية التعثر للمحافظ المحددة 
  الخسارة عند التعثر. لمعد مع االستقطاعات لتحديدالضمان المؤهل 
  2االستحقاق المقدر لقيم التعر  ضمن المرحلة  
 عامل التحويل االئتماخي من األجزاء المستخدمة وغير المستخدمة للتسهيالت النقدية وغير النقدية 
 

 التعثر احتماليةيف الداخلي وعملية تقدير نالتص
افة جواخب ك قاييس والتقنيات األخرى التي تضع في اعتبارهاتقوم المجموعة في إدارة محفظتها باستخدام التصنيفات والم

التي تمثل  الدرجاتالمخاطر المتوقعة. تستخدم المجموعة أدوات التصنيف القياسية لقطاع األعمال وذلك لتقييم التصنيفات / 
المخاطر  إجراء تصنيفاتومعدل الرفع لعمليات تقدير احتمالية التعثر. تعمل تلك األداة على توفير إمكاخية تحليل األعمال 

لموضوعية العوامل ا كالمالية وكذل. يعمل هذا التحليل على دعم استخدام العوامل االئتماخي الملتزم والتسهيل مستويات كل على
 تستخدم المجموعة كذلك التصنيفات الخارجية من خالل وكاالت التصنيف المعتمدة للمحافظ المصنفة خارجيا .  غير المالية. كما

 

تتمثل احتمالية التعثر في احتمال أن يتعثر الملتزم في الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
شهر أو على مدار عمر األدوات استنادا  إلى توزيع المرحلة بالنسبة  12لمدة تبلغ  استخدام احتمالية تعثر بشكل منفصل 9

تقدير المجموعة لجودة  9تعكس احتمالية التعثر المستخدمة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية كما ينبغي أن  للملتزم.
ة الداخلية ة التصنيف استنادا  إلى التصنيفات االئتماخياألصل في المستقبل. وتنتج احتمالية التعثر على مدار مدة التعثر من أدا

فترة زمنية  يف/ الخارجية. وتقوم المجموعة بتحويل احتمالية التعثر على مدار مدة التعثر إلى الهياكل الزمنية الحتمالية التعثر 
 محددة باستخدام خماذج وتقنيات مناسبة. 

 

ة العمالء يتم أيضا  تقسيم محفظاألفراد من خالل بطاقات الدرجات السلوكية.  تقوم المجموعة بتقييم احتمالية التعثر لمحفظة
لها خصائص مخاطر مشتركة مع بطاقات الدرجات المختلفة ذات  المخاطر التيبشكل إحصائي ويتم تسجيل مجموعات 

ى ترتيب علتعمل  والمالية التيالسلوكية الديمغرافية و ويستند ذلك التقسيم إلى المتغيرات مخاطر. الصلة بكل مجموعة
 ا  تم وضع بطاقات الدرجات باستخدام التقنيات اإلحصائية. إن تنفيذ بطاقة الدرجات سوف يكون له تأثير المخاطر بوضوح.

 سيةلقيمة األسااتم استنتاج الهيكل الزمني الحتمالية التعثر باستخدام على قيمة احتمالية التعثر ذات الصلة لكل تسهيل ائتماخي. ي
  حتمالية التعثر.ال
 

 قيمة التعرض عند التعثر
تمثل قيمة التعر  عند التعثر المبلغ الذي سوف يستحق على الملتزم للمجموعة عند التعثر. وتقوم المجموعة باحتساب قيم 

الحد االئتماخي المسحوب. وتنتج قيم التعر   التعر  المتغيرة التي قد تؤدي إلى زيادة قيمة التعر  عند التعثر باإلضافة إلى
من الحدود المتاحة والمطلوبات المحتملة. وبالتالي، يتضمن التعر  القيم خارج الميزاخية وداخل الميزاخية. ويتم تقدير قيمة 

اريخ جع وتالتعر  عند التعثر اخذا  في االعتبار الشروط التعاقدية مثل أسعار الكوبون ومعدل التكرار ومنحنيات المرا
االستحقاق وخيارات ما قبل السداد وجدول اإلطفاء وعوامل تحويل االئتمان الخ. تتضمن قيمة التعر  عند التعثر بالنسبة 
لقرو  األفراد افتراضات السداد بينما يتم تطبيق عوامل تحويل االئتمان على محفظة بطاقات االئتمان لتقدير المسحوبات 

 المستقبلية. 
 

 عند التعثر معدل الخسارة
يمثل معدل الخسارة عند التعثر قيمة الخسارة المحتملة في حالة حدوث التعثر. تقوم المجموعة بتقدير عوامل قياس معدل 
الخسارة عند التعثر استنادا  إلى تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات من األطراف المقابلة المتعثرة. وتراعي خماذج معدل 

ل وضمان وامتياز المطالبة وقطاع أعمال الطرف المقابل وتكاليف االسترداد ألي ضمان يتعلق الخسارة عند التعثر هيك
 باألصل المالي. 

 

 ادراج المعلومات المستقبلية 
تأخذ المجموعة في اعتبارها المتغيرات االقتصادية الرئيسية المتوقع أن يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان والخسائر 

القتصادية وتتضمن المتغيرات ا عة لغر  ادراج المعلومات المستقبلية ضمن خماذج خسائر االئتمان المتوقعة.االئتماخية المتوق
تعكس و األساسية، ولكن ليس مقصورا  على، إجمالي النتاج المحلي ومؤشر أسعار األسهم وأسعار النفط واالخفاق الحكومي. 

تلك المتغيرات بصورة أساسية التقديرات المعقولة والمؤيدة للظروف االقتصادية الكبرى المستقبلية. إن مراعاة هذه العوامل 
يؤدي الى رفع درجة االحكام المستخدمة في تحديد الخسائر االئتماخية المتوقعة. وتقوم المجموعة باالستعاخة بالنماذج 

القتصادية الكبرى في معدالت التعثر التاريخية. وتراعي المجموعة ثالثة سيناريوهات )خط اإلحصائية لتضمين العوامل ا
األساس، االرتفاع، االخخفا ( للتوقعات بالبياخات االقتصادية الكبرى بشكل منفصل لكل القطاعات الجغرافية المصنفة ويتم 

أساس  ى النتيجة النهائية لخسائر االئتمان المتوقعة علىتطبيق ترجيح االحتماالت المناسبة على تلك السيناريوهات للوصول إل
تم تحديد تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة لحساسية التغيرات في التنبؤات للمتغيرات الكبرى وكذلك  ترجيح االحتماالت.

ة بمراجعة وتقوم اإلدار التغيرات في الموازين المخصصة لتلك السيناريوهات. إن تأثير خسائر االئتمان المتوقعة ليس ماديا .
  المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية على أساس منتظم.
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 )تتمة( إدارة المخاطر -30
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30.1
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  30.1.2
 

حتفظ قبل وبعد احتساب الضماخات الم المحتملةللعمالء والمطلوبات  اإلسالميتسهيالت القرو  والسلف والتمويل إن تحليل 

 بها أو التعزيزات االئتماخية األخرى كما يلي: 

 2018  2017  

 إجمالي المخاطر صافي المخاطر إجمالي المخاطر 
 صافي 
 المخاطر

 ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 9,815,314 14,502,609 10,466,891 15,503,402 قرو  وسلف وتمويل إسالمي للعمالء

 4,020,092 4,228,662 4,193,953 4,387,935 محتملةمطلوبات 
 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

إن مبلغ وخوع وتقييم الضمان يستند إلى التوجيهات المحددة في إطار إدارة المخاطر. تشمل األخواع الرئيسية للضماخات 

المقبولة، العقارات واألسهم المسعرة والضماخات النقدية والبنكية. تتم عمليات إعادة التقييم وحفظ الضماخات بشكل مستقل عن 

 وحدات العمل. 
 

 مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمانتركز   30.1.3
 

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان من التعر  لمخاطر العمالء ذوي السمات المماثلة من حيث الموقع الجغرافي الذين يعملون 

ماثل م فيه أو قطاع األعمال الذي يمارسون فيه أخشطتهم بحيث قد تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية على خحو

 بالتغيرات في الظروف السياسة أو االقتصادية أو الظروف األخرى.
 

قد تنشأ مخاطر االئتمان أيضا  من التركزات الكبيرة لموجودات المجموعة لدى أي طرف مقابل مستقل. تتم إدارة هذه المخاطر 

المي للعمالء القائمة كنسبة مئوية من إجمالي قرضـا  والسلف والتمويل اإلس 20من خـالل تنويع المحافظ المالية. إن خسبة أكبر 

  (.%17: 2017) 2018ديسمبر  31كما في  %17 بلغت القرو  والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء
 

 

يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة والبنود خارج الميزاخية قبل األخذ بعين االعتبار أي ضماخات محتفظ بها أو 

 حسب القطاعات الجغرافية التالية:تعزيزات ائتماخية 
 

2018 

 القطاع الجغرافي

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا   

 أمريكا
 المجموع أخرى آسيا أوروبا الشمالية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 5,113,962      -     463,420 905,902 898,218 2,846,422 أرصدة وودائع لدى البنوك 
 809,871      -          -          -          -     809,871 سندات بنك الكويت المركزي
 872,042      -          -          -          -     872,042 سندات خزاخة حكومة الكويت
قرو  وسلف وتمويل إسالمي 

 15,503,402 271,372 268,217 441,007 267,729 14,255,077 للعمالء
-في أوراق دين مالية استثمارات

 848,811      -     17,650      -     583 830,578 بالتكلفة المطفأة
-استثمارات في أوراق دين مالية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 2,642,992 19,210 543,733 57,162 21,126 2,001,761 اإليرادات الشاملة األخرى 
 221,762 1,430 4,395 58,070 4,578 153,289 موجودات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 21,769,040 1,192,234 1,462,141 1,297,415 292,012 26,012,842 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

)إيضاح  ومطلوبات محتملةالتزامات 

27) 2,531,710 289,387 1,358,733 810,244 13,639 5,003,713 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 24,300,750 1,481,621 2,820,874 2,107,659 305,651 31,016,555 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( إدارة المخاطر -30
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30.1
 

 )تتمة( تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  30.1.3
 

2017 
 القطاع الجغرافي

 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا   

 أمريكا
 المجموع أخرى آسيا أوروبا الشمالية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 5,036,579      -     284,079 992,856 1,085,400 2,674,244 أرصدة وودائع لدى البنوك 
 655,591      -          -          -          -     655,591 سندات بنك الكويت المركزي
 1,076,211      -          -          -          -     1,076,211 سندات خزاخة حكومة الكويت
قرو  وسلف وتمويل إسالمي 

 14,502,609 242,071 168,554 405,990 291,674 13,394,320 للعمالء 
حتى استثمارات محتفظ بها 

 138,493      -     15,259      -          -     123,234 االستحقاق
 2,962,848 20,173 502,753 107,725 44,212 2,287,985 استثمارات متاحة للبيع
 162,562 1,403 3,227 31,569 2,486 123,877 موجودات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 20,335,462 1,423,772 1,538,140 973,872 263,647 24,534,893 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

ومطلوبات محتملة التزامات 
 4,941,791 48,917 767,990 1,358,135 307,776 2,458,973 (27إيضاح )
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 22,794,435 1,731,548 2,896,275 1,741,862 312,564 29,476,684 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة والبنود خارج الميزاخية قبل األخذ بعين االعتبار أي ضماخات محتفظ بها أو 
 تعزيزات ائتماخية حسب قطاعات األعمال التالية:

 

    2018 2017 

    
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

      قطاع األعمال 

 2,300,304 2,163,383    تجاري 

 2,224,598 2,368,919    صناعي

 9,224,294 9,908,859    بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1,308,088 1,404,411    إخشاءات

 3,078,956 3,280,586    عقارات

 4,869,811 5,185,575    تجزئة

 3,318,470 3,361,079    حكومة

 3,152,163 3,343,743    أخرى
    ──────── ──────── 
    31,016,555 29,476,684 
    ════════ ════════ 
 

 الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية 30.1.4
تستفيد المجموعة في إدارة المحفظة المالية من التصنيفات والقياسات واألساليب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جميع جواخب 
المخاطر. إن مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة "عالية" في التصنيف فهي تلك التي تُقدر بالحد األدخى لمخاطر الخسائر 

ن الوفاء بالتزاماته. يتضمن ذلك التسهيالت الممنوحة للشركات ذات الوضع المالي المالية الناتجة من تعثر المدين ع
ومؤشرات المخاطر والقدرة على السداد التي تتراوح بين الدرجة الجيدة والممتازة. أما مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة 

القيمة.  وكافة الشروط التعاقدية وال تتعر  الخخفا "قياسية" فتشمل كافة التسهيالت األخرى التي يتم فيها االلتزام بالسداد 
تُقدر المخاطر النهائية الحتمال تكبد خسارة مالية من الجدارة "القياسية" بمعدل أعلى من تلك المخاطر المصنفة ضمن خطاق 

 الجدارة "العالية". 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30.1
 

 )تتمة( االئتمانية حسب فئة الموجودات الماليةالجودة  30.1.4

لبنود بيان المركز المالي استنادا  إلى خظام التصنيف االئتماخي  الموجودات الماليةيوضح الجدول أدخاه جودة االئتمان حسب فئة 

 لدى المجموعة: 
 

  غير متأخرة أو منخفضة القيمة 

 
 فئة 
 عالية

 فئة 
 قياسية

متأخرة أو 
 المجموع القيمةمنخفضة 

2018 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
     

 2,750,320      -      - 2,750,320 أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

 809,871             -      - 809,871        سندات بنك الكويت المركزي

 872,042          -      - 872,042        الكويتسندات خزاخة حكومة 

 2,364,945           - 218,279 2,146,666 ودائع لدى البنوك 

 16,009,110    340,828 1,678,633 13,989,649 قرو  وسلف وتمويل إسالمي للعمالء

بالتكلفة -في أوراق دين مالية استثمارات

 23,083        المطفأة
            

851,331 -            874,414 

مدرجة -استثمارات في أوراق دين مالية

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 2,642,992        - 670,425     1,972,567 األخرى 
 

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

    22,564,198    3,418,668     340,828   26,323,694 
 

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

2017     

 2,548,391      -      - 2,548,391 أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

 655,591      -      - 655,591 سندات بنك الكويت المركزي

 1,076,211      -      - 1,076,211 سندات خزاخة حكومة الكويت

 2,488,188      - 188,762 2,299,426 ودائع لدى البنوك 

 15,118,122 319,838 1,644,268 13,154,016 اسالمي للعمالء وسلف وتمويلقرو  

 138,493      - 123,235 15,258 محتفظ بها حتى االستحقاقاستثمارات 

 2,962,848      - 1,140,288 1,822,560 استثمارات متاحة للبيع
 

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

 21,571,453 3,096,553 319,838 24,987,844 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان    30.1

  والتمويل اإلسالمي للعمالء المتأخرة أو منخفضة القيمةتحليل تقادم القروض والسلف  30.1.5

 

 المجموع  أفراد  شركات 
 

 
 متأخرة وغير

 منخفضة القيمة  

متأخرة 

ومنخفضة 

 القيمة

 متأخرة وغير

 منخفضة القيمة 

 متأخرة 

ومنخفضة 

 القيمة

 متأخرة وغير

 منخفضة القيمة 

 متأخرة

ومنخفضة  

 القيمة

2018 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي
       

 3,987 84,909 33 43,101 3,954 41,808 يوما   30حتى 

 25 26,092          10 18,725 15 7,367 يوما 31-60

 101 8,133 15 3,688 86 4,445 يوما 61-90

 49,699      - 25,638      - 24,061      - يوما 91-180

 167,882      - 78,308             - 89,574             - يوما   180أكثر من 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 53,620 117,690 65,514 104,004 119,134 221,694 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

2017       

       

 1,678 71,153      -    41,061 1,678 30,092 يوما   30حتى 

 158 24,803      -    18,252 158 6,551 يوما 31-60

      -    9,790      -    2,772      -    7,018 يوما 61-90

 66,676      -    23,794      -    42,882      -    يوما 91-180

 145,580      -    71,665      -    73,915      -    يوما   180أكثر من 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 43,661 118,633 62,085 95,459 105,746 214,092 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

إن القيمة العادلة للضمان الذي تحتفظ به المجموعة من إجمالي المبلغ متأخر الدفع أو القرو  والسلف والتمويل اإلسالمي 

دينار ألف  91,283: 2017) 2018ديسمبر  31كما في  دينار كويتي ألف 115,196للعمالء التي اخخفضت قيمتها، بلغت 

 كويتي(.
 

  



 مجموعة بنك الكويت الوطني 
 

 إيضاحات حول البياخات المالية المجمعة

 2018ديسمبر  31

 

 

64 
 

 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 

 مخاطر السيولة 30.2
 

إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وللحد من 

هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة بصورة 

 يومية. 
 

المجموعة استنادا  إلى التدفقات النقدية التعاقدية وحقوق ملكية معلومات استحقاق موجودات ومطلوبات يلخص الجدول التالي 

 وتواريخ االستحقاق. ال يحتسب هذا بالضرورة االستحقاقات الفعلية. 
 

 
 حتى 

 أشهر  3
 12إلى  3
 شهرا   

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

2018 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     الموجودات

 5,330,949 52,060 240,001 5,038,888 خقد وودائع لدى البنوك 

 809,871     -   357,082 452,789 سندات بنك الكويت المركزي

 872,042 608,805 227,804 35,433 سندات خزاخة حكومة الكويت

 15,503,402 9,241,522 2,091,383 4,170,497 قرو  وسلف وتمويل إسالمي للعمالء

 848,811 645,194 145,830 57,787 مقاسة بالتكلفة المطفأة استثمارات

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 2,704,991 2,057,810 205,917 441,264 اإليرادات الشاملة األخرى 

استتتتتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 124,230 95,989     -   28,241 الدخل

 31,425 31,425     -       -   استثمار في شركات زميلة

 362,801 362,801     -       -   أراضي ومباخي ومعدات 

 578,973 578,973     -       -   الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

 260,445 77,646 34,397 148,402 موجودات أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 10,373,301 3,302,414 13,752,225 27,427,940 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     المطلوبات وحقوق الملكية

 8,090,484 317,125 1,675,433 6,097,926 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 14,388,836 621,410 2,361,167 11,406,259 ودائع العمالء

 451,128 4,549 116,771 329,808 شهادات إيداع مصدرة

 220,124 220,124     -       -   أوراق دولية متوسطة األجل

 124,768 124,768     -       -   2 الشريحة-سندات مساخدة 

 451,290 98,157 3,185 349,948 مطلوبات أخرى

 2,948,913 2,948,913     -       -   واالحتياطياترأس المال 

 214,344     -       -   214,344 توزيعات أرباح خقدية مقترحة

 210,700 210,700     -       -   1الشريحة  –األوراق المالية المستدامة 

 327,353 327,353     -       -   الحصص غير المسيطرة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 18,398,285 4,156,556 4,873,099 27,427,940 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 30.2

 

 حتى 
 أشهر  3

 12إلى  3
 شهرا   

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

2017 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 كويتيدينار 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     الموجودات

 5,231,828 54,459 169,660 5,007,709 خقد وودائع لدى البنوك 

 655,591     - 226,429 429,162 سندات بنك الكويت المركزي

 1,076,211 875,730 145,648 54,833 سندات خزاخة حكومة الكويت

 14,502,609 8,235,842 1,775,826 4,490,941 للعمالءقرو  وسلف وتمويل إسالمي 

 138,493 38,125 56,556 43,812 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

 3,171,095 2,355,978 211,760 603,357 استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 39,408     -     - 39,408 الدخل

 63,187 63,187     -     - استثمار في شركات زميلة

 324,277 324,277     -     - أراضي ومباخي ومعدات 

 581,906 581,906     -     - الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

 249,996 109,301 35,773 104,922 موجودات أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 10,774,144 2,621,652 12,638,805 26,034,601 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     المطلوبات وحقوق الملكية

 7,469,303 705,936 1,604,734 5,158,633 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 13,779,607 504,573 1,936,062 11,338,972 ودائع العمالء

 490,835 4,527 91,559 394,749 مصدرةشهادات إيداع 

 221,173 221,173     -     - أوراق دولية متوسطة األجل

 124,734 124,734     -     - 2 الشريحة-سندات مساخدة 

 387,848 102,119 449 285,280 مطلوبات أخرى

 2,854,898 2,854,898     -     - رأس المال واالحتياطيات

 174,493     -     - 174,493 خقدية مقترحةتوزيعات أرباح 

 210,700 210,700     -     - 1الشريحة  –األوراق المالية المستدامة 

 321,010 321,010     -     - الحصص غير المسيطرة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 17,352,127 3,632,804 5,049,670 26,034,601 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 

 مخاطر السيولة )تتمة(    30.2
توضح قائمة السيولة للمطلوبات المالية للمجموعة المبينة أدخاه التدفقات النقدية بما في ذلك مدفوعات الفوائد المستقبلية على 

 مدى فترة تلك المطلوبات المالية استنادا إلى ترتيبات السداد التعاقدية. 

 
 3حتى 
 أشهر

3-12  
 شهرا  

 أكثر 
 المجموع من سنة

 ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2018

     المطلوبات المالية:

 8,161,682 333,250 1,707,497 6,120,935 المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 14,544,738 693,630 2,419,305 11,431,803 ودائع العمالء

 453,778 4,747 118,132 330,899 شهادات إيداع مصدرة

 249,127 242,871 6,256      - أوراق دولية متوسطة األجل

 169,124 162,718 6,406      - 2 الشريحة-سندات مساخدة 
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 17,883,637 4,257,596 1,437,216 23,578,449 

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     :محتملةارتباطات والتزامات 

 4,387,935 2,176,783 1,277,533 933,619 محتملةمطلوبات 

 615,778 372,220 166,203 77,355 التزامات غير قابلة لإللغاء 
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,010,974 1,443,736 2,549,003 5,003,713 

 

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

     

األدوات المالية المشتقة التي يتم تسويتها على 
     أساس إجمالي 

 2,880,081 110,312 573,000 2,196,769 مبالغ تعاقدية دائنة 
 

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

 2,883,384 112,342 576,618 2,194,424 مبالغ تعاقدية مدينة
 

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

 
 3حتى 
 أشهر

3-12  
 شهرا  

 أكثر 
 المجموع من سنة

 ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2017

     المطلوبات المالية:

 7,518,474 738,165 1,620,848 5,159,461 المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 13,889,807 561,704 1,973,989 11,354,114 ودائع العمالء

 492,760 4,742 92,708 395,310 شهادات إيداع مصدرة
 254,163 247,939 6,224 -     أوراق دولية متوسطة األجل

 174,298 168,048 6,250 -     2 الشريحة-سندات مساخدة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 16,908,885 3,700,019 1,720,598 22,329,502 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     :محتملةارتباطات والتزامات 

 4,228,662 2,226,796 1,130,897 870,969 محتملةمطلوبات 
 713,129 454,660 140,253 118,216 التزامات غير قابلة لإللغاء 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 989,185 1,271,150 2,681,456 4,941,791 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

األدوات المالية المشتقة التي يتم تسويتها على 
     :أساس إجمالي

 2,253,527 197,832 460,016 1,595,679 مبالغ تعاقدية دائنة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,252,164 196,146 458,247 1,597,771 مبالغ تعاقدية مدينة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 30
 

 مخاطر السوق  30.3
 

إن مخاطر السوق هي احتمال تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية ختيجة للتغير في أسعار السوق. 

تتعر  جميعها إلى حركات السوق  واألسهم حيثتنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت 

ية العمالت األجنب تحويلالعامة والخاصة والتغيرات في مستوى تقلب معدالت وأسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار 

 وأسعار األسهم. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة  30.3.1

عار مستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسإن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ال

 الفائدة بالسوق. 
 

 نتظممال تتعر  المجموعة بشكل كبير إلى مخاطر أسعار الفائدة خظرا  ألن موجوداتها ومطلوباتها يتم إعادة تسعيرها بشكل 

ة عن االقترا  بمعدالت ثابتويتم تغطية غالبية التعر  للمخاطر الناتجة عن اإلقرا  متوسطة األجل بمعدالت ثابتة أو 

ويتم  ائقةبعناية ف فجوات إعادة تسعير موجوداتها ومطلوباتها، فإخه يتم مراقبة إضافة إلى ذلكطريق مبادالت أسعار الفائدة. 

 ويتم تعديلها عند الضرورة لتعكس ظروف السوق المتغيرة.مراقبتها من خالل حدود يتم وضعها مسبقا  من قبل مجلس اإلدارة 
 

 حساسية أسعار الفائدة

تقيس حساسية األرباح ألسعار الفائدة تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة لسنة واحدة 

استنادا  إلى الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل فائدة والمحتفظ بها في خهاية السنة. يشتمل ذلك على تأثير أدوات 

 نه يستثني التزامات القرو . إن حساسية األسهم هي التأثير الناتج من أسعار الفائدة على القيمة العادلة لالستثماراتالتغطية لك

ات المتاحة للبيع. تستند حساسية الحرك في أوراق الدين المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/

الفائدة إلى أساس متماثل حيث إن األدوات المالية التي قد ينتج عنها حركات غير متماثلة ال  في أسعار الفائدة لحركات أسعار

 تمثل أهمية  كبيرة.
 

خقطة أساسية  25استنادا  إلى الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تحتفظ بها المجموعة حتى خهاية السنة، وعلى تقدير 

اظ بكافة المتغيرات األخرى التي قد تؤدي إلى التأثير على أرباح وحقوق ملكية المجموعة كزيادة في معدل الفائدة مع االحتف

 كما يلي: 

  2018  2017 

  
 التأثير 

 على األرباح
التأثير على 

  حقوق الملكية
 التأثير 

 على األرباح
 التأثير على 
 حقوق الملكية

 العملة
 الحركة

 في النقاط األساسية
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

  دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

       

 -     7,729  -     7,810 25+ الدينار الكويتي

 (69) 728  (17) 1,333 25+ الدوالر األمريكي

 -     1,930  -     1,165 25+ اليورو

 -     1,029  -     604 25+ الجنية اإلسترليني

 -     328  (8) 67 25+ الجنيه المصري 
 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية   30.3.2

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية ختيجة التغيرات في أسعار العمالت 

 األجنبية.
 

مجلس إدارة البنك بشكل مسبق على مراكز تتم السيطرة على مخاطر أسعار العمالت األجنبية من خالل الحدود التي يضعها 

العمالت األجنبية. ويتم عادة  تمويل الموجودات العامة بنفس العمالت التي تتعامل بها األخشطة المختلفة وذلك بغر  التخلص 

من التعر  لمخاطر أسعار تلك العمالت األجنبية. كما يتوفر فصل مناسب للواجبات ما بين وظائف المكاتب األمامية 

 والمكاتب الخلفية إلدارة الخزينة، بينما يتم اإلشراف على تطبيق حدود المراكز بصورة مستقلة على أساس مستمر.
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 إدارة المخاطر )تتمة( -30
 

 مخاطر السوق )تتمة( 30.3

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية )تتمة(  30.3.2

في قيمة سعر صرف العملة في مقابل  %5ختيجة الزيادة المقدرة بنسبة يبين الجدول أدخاه تحليال  للتأثير الحاصل في األرباح 

الدينار الكويتي مقارخة  بالمستويات المعمول بها في خهاية السنة مع االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات. توضح القيمة السالبة في 

 لمحتملة.بينما توضح القيمة الموجبة صافي الزيادة ال احتمال صافي خفض في األرباح الجدو
  
  2018  2017 

 

 نسبة )% (
 التغير في

 سعر العمالت
 التأثير

 على األرباح

 
 التأثير

 على األرباح

  العملة
 ألف

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

 181  (515) 5+ الدوالر األمريكي

 (2)  49 5+ جنيه إسترليني 

 34  (7) 5+ اليورو

 (181)  (75) 5+ جنيه مصري

 (53)  (122) 5+ أخرى
 

 مخاطر أسعار األسهم  30.3.3

إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم ختيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار 

السهم منفردة. تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. تدير المجموعة المخاطر من 

طاعات الجغرافية وتركز أخشطة قطاعات األعمال. يحلل الجدول التالي تأثير مخاطر خالل توزيع االستثمارات بالنسبة للق

الل خأسعار األسهم على األرباح )ختيجة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم المحتفظ بها بالقيمة العادلة من 

القيمة المصنفة كمدرجة بة لالستثمارات في أسهم ( وعلى حقوق الملكية )ختيجة التغير في القيمة العادلاألرباح أو الخسائر

في مؤشرات السوق،  %5كمتاحة للبيع( في خهاية السنة بسبب التغيرات المقدرة بنسبة  العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى/

 مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة، هي كما يلي: 
 

  2018  2017 

 
نسبة )%( التغير في 

 األسهمأسعار 
 التأثير 

 على األرباح 
 التأثير على 

  حقوق الملكية
 التأثير 

 على األرباح 
 التأثير على 
 حقوق الملكية

  مؤشرات السوق
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

  دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

       

 219 -      16 117 5+ سوق الكويت لألوراق المالية

 93 -      -     132 5+ لألوراق المالية قطرسوق 

 264 -      3 166 5+ سوق اإلمارات لألوراق المالية

 512 -      -     638 5+ سوق السعودية لألوراق المالية

 

 مخاطر التشغيل 30.4

الخطأ البشري أو تعطل إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من العمليات الداخلية غير الكافية أو القاصرة أو 

األخظمة أو بسبب األحداث الخارجية. توجد لدى مجموعة البنك منظومة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة 

ويتم تطبيقها بشأن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جاخب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي 

إدارة مخاطر التشغيل من خالل وحدة مخاطر التشغيل. إن مهمة هذه الوحدة هي التأكد من إتباع السياسات للمجموعة، ويتم 

 واإلجراءات ورقابة مخاطر التشغيل كجزء من أسلوب إدارة المخاطر الشامل.
 

 14 المركزي المؤرخةيتفق األسلوب المتبع إلدارة مخاطر التشغيل لدى المجموعة مع ما تقضي به تعليمات بنك الكويت 

فيما يتعلق  2003وبر أكت 13فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألخظمة الرقابة الداخلية والتعليمات المؤرخة  1996خوفمبر 

 سترشادية للممارسات السليمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك.بالمبادئ اإل

 

  



 مجموعة بنك الكويت الوطني 
 

 إيضاحات حول البياخات المالية المجمعة

 2018ديسمبر  31
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 رأس المال -31
 

إدارة رأس المال هو تحقيق أعلى قيمة للمساهم مع الوصول إلى مستويات مخاطر مثالية  إن هدف المجموعة الرئيسي من

 . ابيةالمفروضة من الجهات الرقوكذلك االلتزام بالمتطلبات الرأسمالية  واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها
 

عميم بنك نص عليها تي بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن كفاية رأس المال والتي إن اإلفصاحات المتعلقة

والتعليمات بشأن معدل الرفع المالي  (3)بازل  2014يوخيو  24المؤرخ  336/2014أب أ/ ب، ر /ر2رقم الكويت المركزي 

 21المؤرخ  342/2014/ر ب/2ورقم ص عليها التعميم الرفع المالي التي خوالتي ينص عليها تعميم بنك الكويت المركزي و

 ضمن خطاق لجنة بازل تم إدراجها ضمن قسم "إدارة المخاطر" من التقرير السنوي. 2014 أكتوبر
  

رأس المال الرقابي بصورة مستويات مختلفة من واستخدام والرفع المالي المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال إدارة تقوم 

 التي يطبقها بنك الكويت المركزي. توجيهات لجنة بازل حول مراقبة العمليات المصرفية تخضع لكما منتظمة 
 

 هي كما يلي:  لدى المجموعة (3)بازل  ومعدالت كفاية رأس المال الرقابيإن معدالت رأس المال 
 

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 16,591,706 17,935,150  موجودات مرجحة بأوزان المخاطر

 2,488,756 2,690,273  رأس المال المطلوب

    

    رأس المال المتاح

 2,362,174 2,478,695   1المال الشريحة  رأس-حقوق الملكية المشتركة 

 253,048 257,780   1رأس مال إضافي الشريحة 
  

───────── ───────── 

 2,615,222 2,736,475   1رأس المال الشريحة 

 337,052 353,724               2رأس المال الشريحة 
  

───────── ───────── 

 2,952,274 3,090,199  إجمالي رأس المال
  

═════════ ═════════ 

 %14.2 %13.8   1كفاية رأس المال الشريحة  معدل -حقوق الملكية المشتركة 

 %15.8 %15.3   1معدل كفاية رأس المال الشريحة 

 %17.8 %17.2  معدل إجمالي كفاية رأس المال
 

بأوزان المرجحة الموجودات ع وهو شركة مصرفية إسالمية. ألغرا  تحديد .تتضمن الحسابات بنك بوبيان ش.م.ك

أوزان بالمرجحة ع .بنك بوبيان ش.م.كفي  موجوداتالوالتعر  للمخاطر احتساب تم  ،المخاطر ورأس المال المطلوب

تعليمات بنك الكويت المركزي المطبقة على مصارف الكويت التي تقدم خدمات رأس المال وفقا  لومتطلبات المخاطر 

مصرفية وفقا  لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ثم تم إضافة هذه األرقام إلى األرقام المقابلة المتعلقة بباقي المجموعة، متطابقة مع 

 مة إلى بنك الكويت المركزي. طريقة المعالجة في التقارير ذات الصلة المقد
 

 342/2014/ب ر/2وفقا  لتعميم بنك الكويت المركزي رقم  ا، المفصح عنهتم احتساب معدالت الرفع المالي للمجموعة

 كما هو موضح أدخاه:   2014أكتوبر  21المؤرخ 
 

  

2018 
 ألف

 دينار كويتي

2017 
 ألف

 دينار كويتي
    

 2,615,222 2,736,475   1رأس المال الشريحة 

 28,394,001 29,906,685  إجمالي التعر  للمخاطر  

 %9.2 %9.2  معدل الرفع المالي 
 

 صناديق مدارة  -32
 

تدير المجموعة عددا  من الصناديق تدار بعضها بالتعاون مع مديري الصناديق المهنيين اآلخرين. ال يحق للصناديق المطالبة 

في الموجودات العامة للمجموعة وكذلك ال يحق للمجموعة المطالبة في موجودات الصناديق. بالتالي ال يتم قيد موجودات 

ديسمبر  31مليون دينار كويتي كما في  4,390المجمع. بلغ حجم الصناديق المدارة تلك الصناديق في بيان المركز المالي 

 مليون دينار كويتي(. 3,892: 2017) 2018
 

 


