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مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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المجمعبیان الدخل
2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

اتإیضـاح

2017
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

4742,616665,263إیرادات فوائد
5223,762189,653مصروفات فوائد

──────────────────
518,854475,610صافي إیرادات الفوائد

──────────────────

155,903128,000إیرادات مرابحة وتمویل إسالمي أخرى 
45,79333,873تكالیف تمویل وتوزیعات للمودعین 

──────────────────
110,11094,127صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي 

──────────────────
628,964569,737صافي إیرادات الفوائد وصافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي 

──────────────────
6138,556132,826تعاب والعموالتاألصافي 

719,8186,398االستثماراتصافي إیرادات 
33,73535,391صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبیة

1,600957إیرادات تشغیل أخرى
──────────────────

193,709175,572إیرادات غیر الفوائد
──────────────────

822,673745,309إیرادات التشغیلصافي 
──────────────────

154,472143,844مصروفات موظفین
92,73187,435مصروفات إداریة أخرى
15,12116,380اسـتھالك مباني ومعدات

153,1214,362إطفاء موجودات غیر ملموسة
──────────────────

265,445252,021مصروفات التشغیل
──────────────────

557,228493,288مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمةربح التشغیل قبل 

8188,219152,317مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة
──────────────────

369,009340,971ربح التشغیل قبل الضرائب

926,70428,811ضرائب
──────────────────

342,305312,160ربح السنة 
══════════════════

الخاص بـ:
322,362295,178مساھمي البنك 

19,94316,982الحصص غیر المسیطرة
──────────────────

342,305312,160
══════════════════

فلس49فلس1053ربحیة السھم األساسیة الخاصة بمساھمي البنك 
══════════════════



مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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المجمعالشاملبیان الدخل
2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

2017
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

342,305312,160ربح السنة 
──────────────────

إیرادات شاملة أخرى:

استثمارات متاحة للبیع:
13,63314,689القیمة العادلةصافي التغیر في 

4,713(13,450)صافي المحول إلى بیان الدخل المجمع 
──────────────────

18319,402
2467الحصة في اإلیرادات الشاملة األخرى لشركات زمیلة

(159,012)2,919فروق تحویل عمالت أجنبیة ناتجة من تحویل عملیات أجنبیة
──────────────────

شاملة اخرى للسنة سوف یتم اعادة تصنیفھا إلى )خسائرإیرادات (
(139,603)3,348بیان الدخل المجمع في سنوات الحقة

──────────────────

345,653172,557إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 
══════════════════

الخاص بـ: 
326,144156,661مساھمي البنك 

19,50915,896الحصص غیر المسیطرة
──────────────────

345,653172,557
══════════════════



مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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المجمعبیان المركز المالي
2017دیسمبر 31في كما 

اتإیضـاح

2017
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي
الموجودات

112,743,6402,686,963نقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل 
13655,591748,889سندات بنك الكویت المركزي
131,076,211493,101سندات خزانة حكومة الكویت

2,488,1882,407,915ودائع لدى البنوك 
1214,502,60913,611,491قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء

133,348,9963,178,450استثمارات في أوراق مالیة
1463,18773,644استثمار في شركات زمیلة 

324,277255,086أراضي ومباني ومعدات 
15581,906581,840الشھرة والموجودات األخرى غیر الملموسة

16249,996201,415موجودات أخرى
────────────────────

26,034,60124,238,794الموجوداتمجموع 
════════════════════

المطلوبات
7,469,3037,347,803مبالغ مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

13,779,60712,608,092ودائع العمالء 
490,835415,989شھادات إیداع مصدرة

-17221,173أوراق دولیة متوسطة األجل
218124,734124,700الشریحة-سندات مساندة 

19387,848337,478مطلوبات أخرى
────────────────────

22,473,50020,834,062إجمالي المطلوبات
────────────────────

حقوق الملكیة 
20591,744563,566رأس المال 

2129,58828,178أسھم منحة مقترح إصدارھا 
20295,872281,783قانونياحتیاطي 

20803,028803,028حساب عالوة إصدار أسھم
(77,799)(77,799)20أسھم خزینة 

2013,99413,994احتیاطي أسھم خزینة
201,372,9641,271,813احتیاطیات أخرى 

────────────────────
3,029,3912,884,563حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي البنك 

122210,700210,700الشریحة –األوراق المالیة المستدامة 
23321,010309,469الحصص غیر المسیطرة 

────────────────────
3,561,1013,404,732الملكیةإجمالي حقوق

────────────────────
26,034,60124,238,794مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 

════════════════════

ناصر مساعد عبدهللا السایر
رئیس مجلس اإلدارة

عصام جاسم الصقر
الرئیس التنفیذي للمجموعة



مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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النقدیة المجمعبیان التدفقات 
2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

إیضاحات

2017
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي
أنشطة التشغیل 

342,305312,160ربح السنة
تعدیالت لـ:

(6,398)(19,818)7صافي إیرادات االستثمارات
15,12116,380استھالك مباني ومعدات

153,1214,362موجودات غیر ملموسةإطفاء 
8188,219152,317محمل وخسائر انخفاض القیمةمخصص خسائر ائتمان

358491احتیاطي المدفوعات باألسھم
926,70428,811الضرائب

──────────────────
556,010508,123ربح التشغیل قبل التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل 

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:
93,29855,041سندات بنك الكویت المركزي

(113,049)(583,110)سندات خزانة حكومة الكویت 
(1,026,578)(80,273)ودائع لدى البنوك

(349,165)(1,065,748)قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء
(7,390)(48,581)موجودات أخرى

121,500107,697مستحق للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
1,171,515911,541ودائع العمالء

(239,268)74,846شھادات إیداع مصدرة
45,47231,467مطلوبات أخرى
(28,775)(28,133)ضریبة مدفوعة

.
──────────────────

(150,356)256,796صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التشغیل 
.

──────────────────
أنشطة االستثمار 

(2,110,056)(1,782,370)شراء استثمارات في أوراق مالیة
1,627,1481,467,493متحصالت من بیع/ استرداد استثمارات في أوراق مالیة

73,1433,065توزیعات أرباحإیرادات 
34414توزیعات أرباح من شركات زمیلة

4,9704,188متحصالت من بیع أراضي ومباني ومعدات
(54,021)(89,282)شراء أراضي ومباني ومعدات

-(707)التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركات تابعة
.──────────────────

(688,917)(237,064)أنشطة االستثمارالمستخدم فيصافي النقد 
.──────────────────

أنشطة التمویل
-17225,880أوراق دولیة متوسطة األجلمتحصالت من إصدار صافي ال

137,584-(أ)20متحصالت من إصدار أسھم حقوق
74,738-23من قبل شركة تابعة 1صافي متحصالت من إصدار صكوك مستدامة الشریحة 

(148,443)(166,184)توزیعات أرباح مدفوعة
(12,146)(12,232)1الشریحة –فوائد مدفوعة من إصدار األوراق المالیة المستدامة 

(2,573)(5,119)من قبل شركة تابعة 1توزیعات أرباح من صكوك مستدامة الشریحة 
(4,295)(5,400)توزیعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى الحصص غیر المسیطرة

──────────────────
36,94544,865صافي النقد الناتج من أنشطة التمویل

──────────────────
(794,408)56,677الزیادة (النقص) في النقد والودائع بإشعارات قصیرة األجل 

2,686,9633,481,371النقد والودائع بإشعارات قصیرة األجل في بدایة السنة 
──────────────────

112,743,6402,686,963النقد والودائع بإشعارات قصیرة األجل في نھایة السنة 
══════════════════



مجموعة بنك الكویت الوطني 

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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عالتغیرات في حقوق الملكیة المجمبیان
2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

دینار كویتيألف 
حقوق مساھمي البنك 

رأس
المال 

أسھم 
منحة مقترح 

إصدارھا
احتیاطي

قانوني
حساب عالوة 

إصدار أسھم
أسھم 
خزینة

احتیاطي 
أسھم خزینة

احتیاطیات 
(إیضاح أخرى

اإلجماليھـ)20

األوراق 
المالیة 

–المستدامة
1الشریحة 

الحصص 
غیر

المسیطرة

إجمالي 
حقوق 

الملكیة 

13,9941,271,8132,884,563210,700309,4693,404,732(77,799)2017563,56628,178281,783803,028ینایر 1في 
19,943342,305-322,362322,362------ربح السنة 

3,348(434)-3,7823,782------أخرىإیرادات (خسائر) شاملة 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

19,509345,653-326,144326,144------إجمالي اإلیرادات الشاملة
قانونيالالمحول إلى االحتیاطي 

----(14,089)---14,089--ب)20(إیضاح 
---------(28,178)28,178أ)20إصدار أسھم منحة (إیضاح 

(166,184)--(166,184)(166,184)------توزیعات أرباح مدفوعة
فوائد مدفوعة من إصدار األوراق المالیة 

(12,232)--(12,232)(12,232)------1الشریحة –المستدامة 
149358-209209------شركة تابعةفيالمدفوعات باألسھم

توزیعات أرباح مدفوعة من قبل شركة 
(5,400)(5,400)---------تابعة إلى الحصص غیر المسیطرة

توزیعات أرباح من صكوك مستدامة 
(5,119)(2,130)-(2,989)(2,989)------من قبل شركة تابعة 1الشریحة 

----(29,588)----29,588-)21أسھم منحة مقترح إصدارھا (إیضاح 
التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركات 

(707)(587)-(120)(120)------تابعة
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13,9941,372,9643,029,391210,700321,0103,561,101(77,799)2017591,74429,588295,872803,028دیسمبر 31في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

تشكل جزًءا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع
2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

ألف دینار كویتيحقوق مساھمي البنك 

رأس
المال 

أسھم 
منحة مقترح 

إصدارھا
احتیاطي

قانوني
حساب عالوة 

إصدار أسھم
أسھم 
خزینة

احتیاطي 
أسھم خزینة

احتیاطیات 
أخرى

20(إیضاح 
اإلجماليھـ)

األوراق 
المالیة 

–المستدامة
1الشریحة 

الحصص 
غیر

المسیطرة
إجمالي 

حقوق الملكیة 

13,9941,338,7482,755,939210,700224,4853,191,124(77,799)2016503,97225,198251,986699,840ینایر 1في 
16,982312,160-295,178295,178------ربح السنة 

(139,603)(1,086)-(138,517)(138,517)------شاملة أخرىخسائر
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15,896172,557-156,661156,661------إجمالي اإلیرادات الشاملة
القانونيالمحول إلى االحتیاطي 

----(29,797)---29,797--ب)20(إیضاح 
---------(25,198)25,198أ)20إصدار أسھم منحة (إیضاح 

137,584--137,584---103,188--34,396أ)20إصدار أسھم حقوق (إیضاح 
(148,443)--(148,443)(148,443)------توزیعات أرباح مدفوعة 

فوائد مدفوعة من إصدار األوراق المالیة 
(12,146)--(12,146)(12,146)------1الشریحة –المستدامة 

المحول إلى تسویة المكافآت باألسھم 
(2,418)--(2,418)(2,418)------المدفوعة نقداً

204491-287287------شركة تابعةفيالمدفوعات باألسھم
توزیعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة 

(4,295)(4,295)---------الحصص غیر المسیطرةإلى
من قبل 1إصدار صكوك مستدامة الشریحة 

75,38875,388---------)23شركة تابعة (إیضاح 
تكالیف المعاملة من إصدار صكوك مستدامة

(650)(271)-(379)(379)------من قبل شركة تابعة1الشریحة 
توزیعات أرباح من صكوك مستدامة الشریحة 

(2,573)(1,070)-(1,503)(1,503)------من قبل شركة تابعة 1
----(28,178)----28,178-)21أسھم منحة مقترح إصدارھا (إیضاح 

(1,887)(868)-(1,019)(1,019)------حركات أخرى
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13,9941,271,8132,884,563210,700309,4693,404,732(77,799)2016563,56628,178281,783803,028دیسمبر 31في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
2017دیسمبر 31
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التأسیس والتسجیل -1

ً("البنك") وشركاتھ التابعة (یشار إلیھا مع.تم التصریح بإصدار البیانات المالیة المجمعة لبنك الكویت الوطني ش.م.ك. عا
لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ 2017دیسمبر 31"المجموعة") للسنة المنتھیة في بـ ً . إن الجمعیة العامة 2018ینایر 8وفقا

السنویة للمساھمین لھا الحق في تعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة بعد إصدارھا. إن البنك شركة مساھمة عامة تأسست 
) لدى بنك الكویت المركزي. یقع المكتب المسجل 8490–ومسجلة كمصرف (سجل تجاري رقم 1952في الكویت في عام 

الكویت. إن األنشطة الرئیسیة للبنك مفصح 13001الصفاة 95بد هللا األحمد وعنوانھ البریدي ھو ص.ب. للبنك في شارع ع
.3عنھا في إیضاح 

السیاسات المحاسبیة الھامة-2

ساس اإلعدادأ2.1
لتعلیمات دولة الكویت لمؤسسات الخدمات المالیة التي تخضع  ً الكویت لرقابة بنكتم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقا

لدولیةالصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة االمركزي. وتتطلب ھذه التعلیمات تطبیق كافة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة
حول المخصص المجمع والتي تحل محلھا "األدوات المالیة: التحقق والقیاس"39باستثناء متطلبات معیار المحاسبة الدولي 

انخفاض المتعلقة بمتطلبات بنك الكویت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام، كما ھو مبین في السیاسة المحاسبیة 
.المالیةقیمة الموجودات 

ي أوراق مالیةواالستثمارات فلمشتقات اتم إعداد البیانات المالیة المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس 
للقیمة  ً و . إضافة إلى ذلك، وكما ھوالعقارات االستثماریةالمحتفظ بھا حتى االستحقاقاالستثماراتما عداالعادلة،وفقا

ة ، تدرج بالقیمتغطیة القیمة العادلةبعالقات أدناه، فإن الموجودات والمطلوبات التي تم تغطیتھا، فیما یتعلق بالتفصیلموضح 
تم تغطیتھا.یالعادلة في حدود المخاطر التي 

تغیرات في السیاسات المحاسبیة ال2.2
قاریر التعدیالت على المعاییر الدولیة للتإن السابقة. لسنةاإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة مماثلة لتلك المستخدمة في 

على السیاسات المحاسبیة أو ماديلم یكن لھا أي تأثیر2017ینایر 1للفترات السنویة التي تبدأ في تسري التيالمالیة 
لمركز أو األداء المالي للمجموعة.ا

معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد
الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات التي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في تطبیق عدد من المعاییرلم یتم

ات المالیة المجمعة للمجموعة. ولیس من المتوقع أن یكون ألي من نابشكل مبكر في إطار إعداد البی2018ینایر 1أو بعد 
ھذه المعاییر والتعدیالت تأثیر جوھري على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة باستثناء ما یلي:

: األدوات المالیة9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
2014: األدوات المالیة، في یولیو 9لمعیار الدولي للتقاریر المالیة لالصیغة النھائیةالدولیةأصدر مجلس معاییر المحاسبة 

التحقق متطلبات 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة یحدد. 2018ینایر 1یسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد و
عیار محل مھذا المعیار. ویحلالتغطیةلموجودات والمطلوبات المالیة وانخفاض قیمة الموجودات المالیة ومحاسبة لوالقیاس

األدوات المالیة: التحقق والقیاس. 39المحاسبة الدولي 

یاس وانخفاض. یتم تطبیق متطلبات التصنیف والق2018ینایر 1لیبدأ من 9حددت المجموعة تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار 
بإعادة . لن تقوم المجموعة 2018ینایر 1القیمة بأثر رجعي من خالل تعدیل بیان المركز المالي المجمع االفتتاحي بتاریخ 

.9أرقام المقارنة كما ھو مسموح بھ في المعیار إدراج

التصنیف والقیاس أ.
ا (نموذج أعمال المنشأة) وعلى خصائص التدفقات على كیفیة إدارتھسوف یعتمدتصنیف وقیاس الموجودات المالیةإن 

النقدیة التعاقدیة لھا. تحدد ھذه العوامل ما إذا كانت الموجودات المالیة قد تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، أو القیمة العادلة من 
أو القیمة العادلة من خالل بیان الدخل. اإلیرادات الشاملة األخرىخالل 

داةألالمبدئي التحقق. إال أن المجموعة، عند األرباح أو الخسائرالملكیة بالقیمة العادلة من خالل یتم قیاس أدوات حقوق 
ادات اإلیرحقوق ملكیة غیر متاجر بھا، قد تلجأ على نحو غیر قابل لإللغاء إلى تصنیف األداة بالقیمة العادلة من خالل

في، بدون الشاملة األخرى ً مجمع. ویتاح ھذا التصنیف أیًضا لحصص أداة حقوق الملكیة غیر بیان الدخل الإدراجھا الحقا
المتاجر بھا في تاریخ المعاملة. 

إن تطبیق ھذا المعیار سیكون لھ تأثیر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للمجموعة ولكن لیس من المتوقع أن یكون 
لھ تأثیر جوھري على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة.
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(تتمة)األدوات المالیة9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التغطیةمحاسبة ب.
، وإنشاء رابط أقوى مع استراتیجیة إدارة المخاطر التغطیةالعامة إلى تبسیط محاسبة التغطیةتھدف متطلبات محاسبة 
بیقبتطالمجموعةتقوم والمخاطر. سوف التغطیةعلى مجموعة أكثر تنوًعا من أدوات التغطیةوالسماح بتطبیق محاسبة 

جوھري على ، وال تتوقع أي تأثیر 9الدولي للتقاریر المالیةوفقًا للمعیارالتغطیةالمتطلبات المحاسبیة لمتطلبات محاسبة 
مركزھا المالي.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة ج.
تنطبق متطلبات االنخفاض في القیمة على الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل 

المالي. یحل نموذج خسائر ، وبعض التزامات القروض وعقود الضمان عقود التأجیر، ومدینو اإلیرادات الشاملة األخرى
محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الحالي الخاص بمعیار المحاسبة 9الدولي للتقاریر المالیةاالئتمان المتوقعة الخاص بالمعیار

. 39الدولي 
ًیتضمن نموذج خسائر االئتمان المتوقعة أسلوب ًمكونا لموجودات لمن ثالث مراحل یعتمد على التغیر في الجودة االئتمانیةا

المالیة منذ التحقق المبدئي. في المرحلة األولى، عندما ال یكون ھناك زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ التحقق 
شھًرا من خسائر االئتمان المتوقعة. في المرحلة الثانیة، عندما یكون ھناك زیادة 12المبدئي، سیتم إدراج مبلغ یعادل 

مانیة منذ التحقق المبدئي، ولكن األدوات المالیة ال تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة، سیتم إدراج جوھریة في المخاطر االئت
مبلغ یعادل الفترة الزمنیة االحتمالیة المرجحة واالفتراضیة لخسائر االئتمان المتوقعة. في المرحلة الثالثة، عندما یكون ھناك 

، المالیة، سیتم تصنیف تلك األدوات المالیة كمنخفضة القیمة االئتمانیةتالبیانادلیل موضوعي على انخفاض القیمة بتاریخ 
وسیتم إدراج مبلغ للموجودات المالیة یعادل الفترة الزمنیة لخسائر االئتمان المتوقعة.

تضمن یإن تقییم الخسائر االئتمانیة وتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة یجب أن یكون محایدًا واحتمالي مرجح، كما یجب أن
كافة المعلومات المتاحة ذات الصلة بالتقییم بما في ذلك المعلومات حول األحداث السابقة والحاالت الحالیة والتوقعات 

على ذلك، یجب أن یأخذ تقییم خسائر االئتمان البیاناتالمعقولة والمدعومة للحاالت االقتصادیة بتاریخ  المالیة. عالوةً
لذلك، فإن تحقق وقیاس االنخفاض في القیمة یقصد منھ أن یكون أكثر المتوقعة في االعتبار القیمة الزمنیة لألموال. ونتیجةً

، كما أن مصاریف االنخفاض في القیمة الناتجة عن ذلك ستمیل إلى أن 39تطلعًا عما كان علیھ في معیار المحاسبة الدولي 
تكون أكثر تقلبًا.

ت التشغیلیة واختبارھا الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. كما نفذت انتھت المجموعة من وضع النماذج والمنھجیا
المجموعة إجراءات متوازیة خالل السنة للحصول على فھم أفضل للتأثیر المحتمل للمعیار الجدید، وإلطار عمل الحوكمة 

باإلضافة إلى أدوات الكتساب الخبرة. تواصل المجموعة مراجعة نماذج انخفاض القیمة وتنقیحھا والتحقق من صحتھا، 
.2018مارس 31الرقابة على العملیات ذات الصلة قبل إعداد تقاریر 

التأثیر االنتقالي:د.
، تتوقع المجموعة حدوث بعض التغیرات في تصنیف الموجودات المالیة وإعادة 9عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

احتیاطي القیمة العادلة. ال تتوقع المجموعة حدوث تأثیر مادي على إجمالي التصنیف ذات الصلة بین األرباح المرحلة و
رات في تصنیف الموجودات المالیة.حقوق الملكیة بسبب التغی

منتھیة فيالفترة البتحدید التأثیر المحتمل لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل افي مركز یسمح لھستكون المجموعة
، وذلك بعد تحدید بنك الكویت المركزي لألساس الذي یتم بموجبھ احتساب متطلبات مخصص خسائر 2018مارس 31

بالتعلیمات التي سیصدرھا بنك المجموعة كما ستلتزم). 9االئتمان المتوقعة الواردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
.الكویت المركزي في ھذا الخصوص

)7المالیة: اإلفصاحات (المعیار الدولي للتقاریر المالیة األدواتھـ.
) األدوات المالیة: اإلفصاحات لیتضمن مزیدًا من اإلفصاحات الكمیة والنوعیة 7تم تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

راحل الثالث لنموذج االنخفاض في مثل فئات التصنیف الجدیدة والم9الدولي للتقاریر المالیةالشاملة المتعلقة بالمعیار
واألحكام االنتقالیة.التغطیةالقیمة، والمتطلبات الجدیدة لمحاسبة 

: اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء  15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ویسري على الفترات 2014مایو28بتاریخ 15أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عقود 11محل معیار المحاسبة الدولي 15. یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر 1السنویة التي تبدأ في أو بعد 
13اإلیرادات باإلضافة إلى تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 18اإلنشاء ومعیار المحاسبة الدولي 

وتفسیر 18وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 15نة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیر لج
من تاریخ السریان. یستبعد ھذا المعیار الجدید حاالت عدم التوافق ونقاط الضعف في متطلبات 31لجنة التفسیرات الدائمة 

مل أكثر قوة لمعالجة قضایا اإلیرادات وتحسین جودة المقارنة لممارسات تحقق اإلیرادات السابقة كما یطرح إطار ع
وأسواق المال.ونطاقات االختصاصاإلیرادات بین الشركات وقطاعات األعمال 
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(تتمة): اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
والمسجلة كبضاعة وخدمات في حدود أن تتوقع جھة 15یتم تحویل اإلیرادات طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة سوف 

مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح فیما یتعلق بطبیعة التحویل أحقیتھا في البضاعة والخدمات. سوف یحدد المعیار أیًضا 
اإلیرادات والتدفقات النقدیة المقابلة لدى العمالء وحدود تحققھا وتوقیتھا. إن المجموعة بصدد تقییم تأثیر المعیار الدولي 

على المبالغ المسجلة والمفصح عنھا في البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.15للتقاریر المالیة 

عقود التأجیر-16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
من ویسري 2016في ینایر "عقود التأجیر"16أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ینمن المستأجر16یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة .2019ینایر 1السنویة التي تبدأ في أو بعد تاریخ الفترات
المحاسبة عن معظم عقود التأجیر ضمن نطاق ھذا المعیار بنفس الطریقة المتبعة للمحاسبة عن عقود التأجیر التمویلي في 

بتسجیل األصل الخاضع لحق االستخدام .  یقوم المستأجرون " عقود التأجیر"17الوقت الحالي ضمن معیار المحاسبة الدولي 
المیزانیة العمومیة. ویتم إطفاء األصل على مدى طول عقد التأجیر وااللتزام المالي الذي یتم ل فيوااللتزام المالي المقاب

لمعیار المحاسبة الدولي  ً . إن المجموعة 17قیاسھ بالتكلفة المطفأة. إن محاسبة المؤجر لم تتعرض لتغییرات جوھریة وفقا
لى البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.ع16بصدد تقییم تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أساس التجمیع2.3
من البیانات المالیة للبنك كما في  دیسمبر من كل سنة وشركاتھ التابعة كما في ذلك 31تتضمن البیانات المالیة المجمعة كالً

یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة والزمیلة باستخدام دیسمبر.31بما ال یزید عن ثالثة أشھر قبل التاریخ أو تاریخ 
. ل المجموعةتلك المستخدمة من قبمعة یویتم تعدیلھا، متى لزم ذلك، لكي تتوافق السیاسات المحاسبسیاسات محاسبیة مماثلة

امالت غیر المحققة الناتجة عن المعبین الشركات بما في ذلك األرباحمایتم عند التجمیع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت
بین المجموعة.

الشركات التابعة .أ
أو یكون لھ ،البنكالشركات التابعة ھي كافة الشركات التي یكون للبنك سیطرة علیھا. وتتحقق السیطرة عندما یتعرض 

ات من التأثیر على تلك العائدحقوق في، العائدات المتغیرة من مشاركتھ في الشركة المستثمر فیھا ویكون لھ القدرة على 
وتعید المجموعة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا متى تشیر خالل سیطرتھ على الشركة المستثمر فیھا.

حصل تالحقائق والظروف إلى وقوع تغیرات في واحد أو أكثر من عوامل السیطرة الثالثة. یبدأ تجمیع الشركة التابعة عندما 
اجع رالسیطرة على الشركة التابعة وتتوقف السیطرة عندما تفقد المجموعة سیطرتھا على الشركة التابعة.المجموعة على

وحصة ملكیة المجموعة فیھا.الرئیسیةلمعرفة قائمة الشركات التابعة الرئیسیة وأعمالھا 26إیضاح 

الحصص غیر المسیطرة  .ب
إن الحصة في حقوق ملكیة الشركات التابعة غیر الخاصة بالمجموعة یتم إدراجھا في بیان المركز المالي المجمع كحصص 
غیر مسیطرة. یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة بالتناسب مع الحصة في صافي الموجودات المحددة 

ر المسیطرة حتى لو كانت تتجاوز حصة ملكیة الحصص غیر للشركة المشتراة. یتم توزیع الخسائر على الحصص غی
المجموعة. حقوقالمسیطرة في الشركة التابعة. یتم معاملة المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة كمعامالت مع مالكي

السیطرة ضمن حقوق الملكیة.الحصص غیر المسیطرة بدون فقد تغیرتدرج األرباح أو الخسائر من 

الشركات الزمیلة.ج
ولیس سیطرة، وتملك فیھا المجموعة  ً ملموسا إن الشركات الزمیلة ھي كافة المنشآت التي تمارس علیھا المجموعة تأثیراً

بالتكلفة %50و%20بصفة عامة حصة تتراوح بین  ً من حقوق التصویت. یتم تسجیل االستثمار في أي شركة زمیلة مبدئیا
بطریقة حقوق الم ً لكیة. إن استثمار المجموعة في شركات زمیلة یتضمن الشھرة الناتجة عن ویتم المحاسبة عنھ الحقا

الشركات الزمیلة في بیان الدخل المجمع، كما ما بعد الحیازة من . ویتم تسجیل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الحیازة
في اإلیرادات الشاملة األخرى تقید ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. ویتم الحیازةبعد حركات ماأن حصة المجموعة من 

تعدیل الحركات المتراكمة فیما بعد الحیازة مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار.

في تاریخ كل تقاریر مالیة لغرض تحدید فیما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة اتجري المجموعة تقدیًر
تثمار في الشركات الزمیلة. فإذا ما توفر ذلك، تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القیمة بالفرق بین القیمة التي یمكن االس

وس على الشركة التأثیر الملمغ في بیان الدخل المجمع. عند فقداستردادھا للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ویتم تسجیل المبل
لقیمتھ العادلة. یتم احتساب األرباح أو الخسائر من ھذه الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وتسج ً یل االستثمار المتبقي وفقا

المعاملة بالفرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقد التأثیر الملموس وإجمالي القیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ 
والمتحصالت من البیع. ویتم إدراج ذلك في بیان الدخل المجمع.
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العمالت األجنبیة 2.4

العملة الرئیسیة للبنك.أیًضاالذي یمثلتم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي (آالف) 

المعامالت بالعمالت األجنبیةتحویل.أ
وفقا لسعر صرف العملة الرئیسیة السائد في تاریخ المعاملة. یتم  ً حویلتیتم قید المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیا

مار في من صافي االستثاالموجودات النقدیة والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة (خالف البنود النقدیة التي تمثل جزًء
سائر في . یتم إدراج أي أرباح أو خةالمالیالتقاریروفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ عملیة أجنبیة) إلى العملة الرئیسیة

من صافي االستثمار تحویلبیان الدخل المجمع. یتم تحدید فروق  العمالت األجنبیة الناتجة عن البنود النقدیة التي تمثل جزءاً
حتیاطي ات الشاملة األخرى وتعرض في حقوق الملكیة ضمن في اإلیرادافي عملیة أجنبیة باستخدام أسعار اإلقفال وتدرج 

جنبیة المتعلق العمالت األتحویلعند استبعاد عملیة أجنبیة، یتم إدراج المبلغ المتراكم في احتیاطي . جنبیةاألعمالت التحویل
دلة یرات في القیمة العافي بیان الدخل المجمع. تدرج الشھرة والموجودات غیر الملموسة وأي تغیالعملیة األجنبیةبتلك

رض البیانات إلى العملة التي یتم عتحویلھاللقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات بالعملة الرئیسیة للعملیة األجنبیة ویتم 
ألسعار الصرف السائدة في تاریخ  یتم إدراج كافة الفروق الناتجة من تحویل العمالت . ةالمالیالتقاریرالمالیة بھا وفقاً

تحویل العمالت األجنبیة ضمن حقوق الملكیة.المتراكمة من فروق الاحتیاطيوفيخرى األشاملة الیرادات اإلجنبیة فياأل

كجزء خرى األشاملة الیرادات اإلفي من تحویل البنود غیر النقدیة المدرجة بالقیمة العادلة الناتجة تدرج األرباح أو الخسائر 
تراتیجیة ساللبیع، ما لم تكون البنود غیر النقدیة جزء من ةمتاحالمالیة الوراق األفي الستثمارلمن تعدیل القیمة العادلة 

.فعالةتغطیة

البیانات المالیة للشركات األجنبیةتحویل.ب
نتائج كافة شركات المجموعة ومراكزھا المالیة التي تختلف عملتھا الرئیسیة عن العملة التي یتم عرض البیانات تحویلیتم 

المالیة المجمعة بھا إلى عملة عرض البیانات المالیة كما یلي:

ألسعار الصرف السائدة بتاریخ تحویلیتم  ً رادات بنود اإلیتحویل. یتم ةالمالیالتقاریرالموجودات والمطلوبات وفقا
ي اإلیرادات فالناتجة من تحویل العمالت األجنبیةفروقالكافة یتم إدراجلسنة. الصرف لوالمصروفات وفقا لمتوسط أسعار

لألصواحتیاطي الفروق المتراكمة من تحویل العمالت األجنبیة ضمن حقوق الملكیةالشاملة األخرى وفي  ل وتدرج وفقاً
المرعیة في بیان الدخل المجمع عند بیع العملیة األجنبیة.

إیرادات ومصروفات الفوائد2.5
ألدواتاتتحقق إیرادات ومصروفات الفوائد ضمن "إیرادات الفوائد" و"مصروفات الفوائد" في بیان الدخل المجمع لكافة 

لفعلیة. إن طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة احتساب التكلفة المطفأة ألصل باستخدام طریقة الفائدة االمالیة التي تحمل فائدة
مالي أو التزام مالي وتوزیع إیرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد على الفترة ذات الصلة. 

العمرل خالالمقدرة الدفعات أو التحصیالت النقدیة المستقبلیة بدقةخصم یإن معدل الفائدة الفعلي ھو ذلك المعدل الذي 
، متى كان ذلك مناسباً، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل أو ذلك العمر المتوقعالمتوقع لألدوات المالیة أو فترة أقصر من 

من العائد الفعلي لألصل المالي باستخدام طریقة العائد الفعلااألتعاب التي تعتبر جزًءیتم تسجیلااللتزام المالي. ي. متكامالً
لخسارة انخفاض القیمة، تدرج إیرادات الفوائد باستخدام موجوداتأصل مالي أو مجموعة عند تخفیض  مالیة مماثلة نتیجةً

معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس انخفاض القیمة. 

سالمي األخرىاإلتمویل إیرادات الإیرادات المرابحة و2.6
االستثماراتصافيعلىاثابتًادوریًاعائدً یعكسالموجودات المؤجرة بشكلوالمرابحة والوكالة مناإلیراداتتتحقق 
القائمة. 

والعموالتإیرادات األتعاب2.7
العموالت وخدمات على مدى فترة زمنیة تستحق على مدى فترة الخدمة. إن األتعاب المن تقدیم المكتسبةإن إیرادات األتعاب

خدمة المعامالت تتحقق عند اكتمال المعاملة المتعلقة بھا. تتحقق أتعاب استشارات وخدمات إدارة المحافظ الناتجة من تقدیم 
على أساسووخدمات اإلدارة األخرى على أساس عق نسبي زمني. تتحقق توزیعد الخدمات ذات الصلة، ویكون ذلك عادةً

بدأ على . ویتم تطبیق نفس المةالفترة التي تقدم فیھا الخدمالمتعلقة بصنادیق االستثمار على مدىالموجوداتدارة إأتعاب 
مھا بشكل مستمر على مدى فترة زمنیة ممتدة. یوخدمات األمانة التي یتم تقدالثرواتخدمات إدارة 



مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
2017دیسمبر 31

  

17

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-2

إیرادات توزیعات أرباح 2.8
الحق في استالم دفعات األرباح.عندما یثبتتتحقق إیرادات توزیعات األرباح 

المالیةالموجوداتانخفاض قیمة 2.9
أو امحددً ایًمالأن أصًالعلى موضوعي لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیلتقوم المجموعة بتاریخ كل تقاریر مالیة بإجراء تقییم

مالیة قد انخفضت قیمتھا الالموجوداتیعتبر األصل المالي أو مجموعة المالیة قد تنخفض قیمتھا.الموجوداتمجموعة من 
حدث أو مجموعة أحداث بعد التحقق المبدئي وقوع فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة كنتیجة ل

حدث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو یكون لوأن ("حدث خسارة" متكبدة) لألصل
خسارة من ة، یتم إدراج أیإذا ما وجد ھذا الدلیلیمكن تقدیره بصورة موثوق منھا.والذيالمالیة الموجوداتمجموعة

.المجمعانخفاض القیمة في بیان الدخل 

موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة.أ
تقبلیة المقدرة النقدیة المسانخفاض القیمة بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقاتخسارة یقاس مبلغ 

. یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب لألصل الماليمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي
مخصص ویدرج مبلغ الخسارة في بیان الدخل المجمع. في حالة انخفاض خسارة االنخفاض في القیمة، في فترة الحقة، 

بحدث وقع بعد تحقق االنخفاض في القیمة، یتم عكس خسارة االنخفاض في ویمكن ربط االنخفاض في ال خسارة موضوعیاً
من خالل تعدیل حساب المخصص. ویدرج المبلغ الذي تم عكسھ في بیان الدخل المجمع. إضافة إلى  ً القیمة المحققة سابقا

لتعلیمات بنك الكویت المركزي، یتم احتساب الحد األدنى للمخصص ً العام على كافة التسھیالت االئتمانیةذلك، ووفقا
(بالصافي بعد بعض فئات الضمانات) التي لم یتم احتساب مخصصات محددة لھا.

موجودات مصنفة كمتاحة للبیع.ب
أي خسائر من انخفاض قیمةالحیازةانخفاض القیمة بالفرق بین تكلفة خسارة یقاس مبلغ  ً والقیمة العادلة الحالیة، ناقصا

في بیان الدخل المجمع.األصل المالي ً بلغ مفي حالة انخفاض یتم إدراج ھذا المبلغ في بیان الدخل المجمع.مدرجة سابقا
ًر االنخفاض في القیمة المحققة سابئ، في فترة الحقة، یتم عكس خساةیألدوات حقوق الملكخسارة االنخفاض في القیمة  قا

موبیان الدخل المجمع، من خالل ن ذلك، تدرج كزیادة في احتیاطي التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة. وفي حالة بدالً
بحدث وقع بعد تحقق  ً ارة خسزیادة القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة كمتاحة للبیع ویمكن ربط الزیادة موضوعیا

من خالل بیان الدخل المجمع. االنخفاض في القیمة في بیان الدخل المجمع، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة

غیر المالیةالموجوداتانخفاض قیمة 2.10
ًالغیر نتاجیة اإلعمار األال یتم إطفاء الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات  لغرض تحدیدمحددة ویتم اختبارھا سنویا

أحداث أو تغیرات وقوعانخفاض القیمة. یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة األخرى لغرض تحدید انخفاض القیمة عند 
في الظروف تشیر إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. تدرج خسارة انخفاض القیمة بالمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة 

أي تكالیف حتى البیع داسترداالدفتریة لألصل المبلغ الممكن  ً ه. إن المبلغ الممكن استرداده ھو القیمة العادلة لألصل ناقصا
ذه الزیادة ھمخصص كس أو القیمة أثناء االستخدام أیھما أكبر. في حالة انخفاض خسائر انخفاض القیمة المحققة سابقاً، یتم ع

.ھرةبالنسبة للموجودات غیر المالیة خالف الشفي انخفاض القیمة

باألسھمالمدفوعات2.11
حقوق الملكیة تسویة المكافآت باألسھم من خالل

یتم تسجیل القیمة العادلة لخدمات الموظفین المستلمة لقاء منح الخیارات أو األسھم كمصروفات وتسجل الزیادة المقابلة في 
لعادلة على مدى فترة االستحقاق بالرجوع إلى القیمة ااتحقوق الملكیة. یتم تحدید المبلغ اإلجمالي الذي یتم تسجیلھ كمصروف

قاریر تبالك شولز. تقوم المجموعة بتاریخ كل نموذجللخیارات أو األسھم الممنوحة في تاریخ المنح ویتم احتسابھا باستخدام 
صلیة، جعة التقدیرات األرابمراجعة تقدیراتھا بشأن عدد الخیارات التي من المتوقع ممارستھا. تسجل المجموعة تأثیر ممالیة

تعدیل مماثل في حقوق الملكیة. إجراء ، في بیان الدخل المجمع مع إن وجد

ً تسویة المكافآت باألسھم المدفوعة نقدا
كمصروفات  یتم إدراج القیمة العادلة لخدمات الموظفین التي یتم الحصول علیھا مقابل تسویة المكافآت باألسھم المدفوعة نقداً

الزیادة المقابلة لھا ضمن المطلوبات. یتم تحدید إجمالي المبلغ الذي یتم انفاقھ على مدى فترة المنح بالرجوع إلى مع إدراج 
ي تاریخ قیاس االلتزام بالقیمة العادلة فإعادة للخیارات التي یتم تحدیدھا باستخدام نموذج تقییم بالك شولز. ویتم القیمة العادلة

القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع. التغیرات فيالتسویة مع إدراج كل تقاریر مالیة حتى تاریخ 
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مكافأة نھایة الخدمة2.12
تلتزم المجموعة بتقدیم مساھمات محددة لبرامج الدولة ودفع مبالغ مقطوعة في إطار برامج المزایا المحددة للموظفین عند 

لقوانین الجھة التي یعملون بھا. إن برنامج المزایا المحددة غیر ممولانھاء الخدمة،  ً یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام . وفقا
من خالل المزایا المحددة  ي وضع یتضمن التقییم اإلكتوار. باستخدام طریقة االئتمان المقدر للوحدةتقییمات إكتواریةسنویاً

الرواتب المستقبلیة ومعدالت الوفیات. ویتم مراجعة ھذه االفتراضات في تاریخ الخصم وزیاداتمعدل عدة افتراضات مثل 
كل بیانات مالیة.

الضرائب2.13
تدرج ضریبة الدخل على الربح الخاضع للضریبة ("الضریبة الحالیة") كمصروفات في الفترة التي تتحقق فیھا األرباح 

لتي تعمل فیھا المجموعة. تتحقق الموجودات الضریبیة المؤجلة عن وفقا للوائح المالیة المعمول بھا في البلدان المعنیة ا
خدمة، إلى الحد یة غیر المستالفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحیل اإلعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة والخسائر الضریب

لالستفادة من تلك اإلعفاءات والخسائالذي لضریبة درج مطلوبات ار. تیصبح فیھ توفر األرباح الخاضعة للضریبة محمًال
تقاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام معدالت الضریبة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة. 

والقوانین المطبقة بتاریخ التقاریر المالیة. 

والمطلوبات المالیةالمالیة تحقق الموجودات 2.14
في األحكام التعاقدیة لألداة ویتم قیاسھا المالیة یتم تحقق الموجودات ً بدئیًا موالمطلوبات المالیة عندما تصبح المجموعة طرفا

للقیمة العادلة. یتم إدراج تكالیف المعاملة فقط لتلك األدوات التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.  ً وفقا

النقد والودائع بإشعارات قصیرة األجل2.15
ت الطلب النقد في الحسابات تحفي الصندوق والحسابات الجاریة والنقد والودائع بإشعارات قصیرة األجل على النقدیشتمل

لدى البنوك األخرى والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سبعة أیام. 

البنوكىودائع لد2.16
أیة مبالغ مشطوبة وتدرج الودائع لدى البنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة  ً االنخفاض في ص مخصالفعلیة ناقصا

لة في حدود لتغیرات في القیمة العادمقابل االقیمة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لتلك الموجودات التي یتم تغطیتھا بفاعلیة 
التي یتم تغطیتھا. الخاصة بالمخاطرالتغیرات في القیمة العادلة

لعمالءلقروض وسلف 2.17
وھي غیر مدرجة في سوق نشطة.قابلة لتحدیدھاإن القروض والسلف ھي موجودات مالیة ذات دفعات ثابتة أو 

القیمة الدفتریة
أي مبالغ مشطوبة و ً نخفاض القیمة. امخصص تدرج القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصا

د التغیرات في التغیرات في القیمة العادلة في حدومقابل موجودات التي یتم تغطیتھا بفاعلیة یتم تعدیل القیمة الدفتریة لتلك ال
التي یتم تغطیتھا.الخاصة بالمخاطرالقیمة العادلة

قروض معاد التفاوض علیھا
من تملك الضمانات المرھونة مقابلھا. قد  مدید یتضمن ذلك تفي حالة العجز، تسعى المجموعة إلى إعادة ھیكلة القروض بدالً

شروط د وبنوالشروط، تنطبق البنود و. عند إعادة التفاوض حول ھذه للقروضترتیبات السداد واالتفاق على شروط جدیدة
الترتیبات التعاقدیة الجدیدة في تحدید ما إذا كانت ھذه القروض تبقى متأخرة الدفع. تراجع اإلدارة القروض المعاد التفاوض 
علیھا باستمرار لضمان االلتزام بكافة المعاییر وإمكانیة الوفاء بدفعات السداد المستقبلیة. كما یستمر إخضاع القرض لتقییم 

اس إفرادي أو جماعي. انخفاض القیمة على أس

للعمالءإسالمیةتمویالت2.18
ذات مدفوعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا وھي غیر مدرجة في أیة سوق تمثل التمویالت اإلسالمیة للعمالء موجودات مالیة 

نشطة.

المرابحة.أ
ًبالتكلفةالسلعببیعیتعلقاتفاقھيالمرابحة بالسعرالمشتريبإعالمالبائعیقومحیثعلیھ،متفقربحھامشإلیھامضافا

بالتكلفةویدرجالمجموعةأنشأتھماليأصلھيالمرابحةسیتحقق. إنالذيالربحمبلغوكذلكبھ المعاملةتتموف سالذي
القیمة.انخفاضبالصافي بعد مخصصالمطفأة
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للعمالء (تتمة)إسالمیةتمویالت2.18

الوكالة.ب
عنوكیالًاألخیرھذاالوكیل لیكونوھواآلخرالطرفتعیینفيیرغبالذيالموكلھماطرفینبیناتفاقھيالوكالة
ًالموكلأموالیتعلق باستثمارفیماالموكل ویدرجالمجموعةأنشأتھماليأصلھياإلسالمیة. الوكالةالشریعةألحكاموفقا
القیمة.مخصص انخفاضبعدبالصافي المطفأةبالتكلفة

كمؤجرالمجموعة- المؤجرةالموجودات.ج
الھامة للملكیةوالمزایاالمخاطركافةبتحویلالتأجیرشروطتقضيعندماتمویليتأجیركعقودالتأجیرعقودتصنیفیتم
، بالصافي بالتكلفة المطفأةالمؤجرةاألصولتدرجتشغیلي.تأجیركعقوداألخرىالتأجیروتصنف كافة عقودالمستأجر.إلى
القیمة.انخفاضمخصصبعد

استثمارات مالیة 2.19
الفئات التالیة: ف المجموعة استثماراتھا المالیة ضمن تصن

محتفظ بھا حتى االستحقاق·
متاحة للبیع ·
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل ·

بالتكلفة التي تمثل القیمة  ً تقید كافة االستثمارات، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، مبدئیا
تطفأ العالوات والخصومات على االستثمارات مباشرة.بھا التي تتعلق المعامالت العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكالیف 

لك المدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل) باستخدام طریقة معدل العائد الفعلي وتؤخذ إلى إیرادات (باستثناء تالمالیة
الفوائد.

محتفظ بھا حتى االستحقاق 
عة النیة ویكون لدى المجموقابلة لتحدیدھاإن االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق ھي استثمارات ذات دفعات ثابتة أو 

ًوالقدرة ع خصص ملى االحتفاظ بھا حتى االستحقاق. تقاس االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة ناقصا
انخفاض القیمة، إن وجد. تدرج الخسائر الناتجة من انخفاض قیمة ھذه االستثمارات في بیان الدخل المجمع. یتم تسجیل 

كمحتفظ بھا حتى االستحقاق في إیرادات الفوائد.إیرادات الفوائد من أوراق الدین المالیة المصنفة

متاحة للبیع
تمثل االستثمارات المتاحة للبیع تلك االستثمارات المصنفة كمتاحة للبیع أو االستثمارات غیر المؤھلة لیتم تصنیفھا 

لف. بعد التحققكاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل أو محتفظ بھا حتى االستحقاق أو قروض وس
للقیمة العادلة، ما لم یكن من غیر الممكن تحدید  ً المبدئي، فإن االستثمارات المصنفة كـ "متاحة للبیع" یتم إعادة قیاسھا وفقا

انخفاض القیمة. وتدرج  ً القیمة في یرات تغالقیمتھا العادلة بصورة موثوق منھا حیث یتم قیاسھا في ھذه الحالة بالتكلفة ناقصا
من عالقة العاد رات وتعرض في حقوق الملكیة ضمن التغیفي اإلیرادات الشاملة األخرىفعلیة تغطیةلة التي ال تعتبر جزءاً

حتى یتم استبعاد االستثمار أو أن یتحدد انخفاض قیمتھ. عند االستبعاد أو انخفاض القیمة، فإن المتراكمة في القیمة العادلة 
كـ "تغیرات متراكمة في القیمة العادلة" ضمن حقوق الملكیة تدرج في تسجیلھاي سبق األرباح أو الخسائر المتراكمة، الت

قاً، فإن المحققة سابأدوات حقوق الملكیةبیان الدخل المجمع للفترة. في حالة عكس خسائر انخفاض قیمة االستثمارات في 
لعادلة. احتیاطي التغیرات المتراكمة في القیمة اتلك التغیرات لن تدرج في بیان الدخل المجمع الحالي ولكن تسجل كزیادة في 

في حالة زیادة القیمة العادلة ألداة الدین المصنفة كمتاحة للبیع في فترة الحقة ویمكن ربط الزیادة بصورة موضوعیة بحدث 
الجزء اجانخفاض القیمة، یتم عكس خسارة انخفاض القیمة من خالل بیان الدخل المجمع. یتم إدرخسارة یقع بعد تسجیل 

في بیان الدخل المجمع. یتم تسجیل إیرادات الفوائد فعالةتغطیة عالقة من أي تغیرات في القیمة العادلة والمتعلق ب مباشرةً
من أوراق الدین المصنفة كمتاحة للبیع ضمن بند إیرادات الفوائد ویتم تسجیل إیرادات توزیعات األرباح من األسھم ضمن 

رباح. بند إیرادات توزیعات األ
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(تتمة)استثمارات مالیة2.19
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

إذا كانت محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو تصنف االستثمارات كـ "استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل"
مصنفة عند التحقق المبدئي كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. تصنف االستثمارات كـ "محتفظ بھا ألغراض 

على بنیة تحقیق أرباحأو إعادة الشراء على المدى القریب المتاجرة" إذا تم حیازتھا بغرض البیع في المستقبل القریب 
ة تغطیة فعالة. تصنف االستثمارات كمدرجعملیات یتم تصنیفھا كجزء من المدى القصیر أو عندما تكون مشتقات مالیة ال

بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل إذا كان باإلمكان قیاس القیمة العادلة لالستثمار بصورة موثوق منھا ویكون التصنیف 
ً ـ . ویعاد قیاس االستثمارات المصنفة كالموثقة للمجموعةلالستراتیجیةكمدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل وفقا

للقیمة العادلة مع تسجیل كافة التغیرات في القیمة العادلة  "استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل" وفقاً
ة متوزیعات األرباح من األسھم المصنفة كـ " استثمارات مدرجة بالقیلإیرادات أي ضمن بیان الدخل المجمع. یتم تسجیل 

العادلة من خالل بیان الدخل" كجزء من "إیرادات توزیعات األرباح".

اعادة تصنیف االستثمارات المالیة 
فقط حقاق في بعض الظروف المحددةیتم اعادة تصنیف االستثمارات المتاحة للبیع إلى استثمارات محتفظ بھا حتى االست

االحتفاظ بھا حتى االستحقاق. عند إجراء عملیة إعادة التصنیف، تصبح قدرة علىالنتیجة لتغییر النیة عندما تكون ھناك 
التكلفة المطفأة الجدیدة لھذه االستثمارات. ویتم إطفاء أي فرق بین التكلفة بمثابة القیمة العادلة في تاریخ اعادة التصنیف 

لفائدة لتلك االستثمارات باستخدام طریقة اعلى مدى العمر المتبقيالمجمعالمطفأة الجدیدة والمبلغ المستحق في بیان الدخل
إطفاء مبلغ الربح أو الخسارة الفعلیة. یتم أیض ً على مجمعالالمسجل مسبقا في االیرادات الشاملة األخرى في بیان الدخلا

مدى العمر المتبقي لھذه االستثمارات باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. 

قیمة العادلةقیاس ال2.20
لعادلة بأنھا ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو سداده لتحویل التزام في معامالت منتظمة بین تعرف القیمة ا

یھا في حق الدخول فالسوق األكثر فائدة التي یكون للمجموعة ین في السوق كما في تاریخ القیاس، في وجود أو غیاب طرف
لظروف السوقذلك التاریخ ً بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر یتم عرضھ أو تقدیره بشكل مباشر باستخدام الحالیة، وفقا

اسلوب تقییم آخر.

ةمعروضالاألسعار، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المعروضة في سوق نشطةتمتى توفر
قدیم مطلوبات بوتیرة وحجم كافیین لتالامالت للموجودات أو في سوق نشطة لتلك األداة. تعتبر السوق نشطة عندما تتم المع

.معلومات التسعیر على أساس مستمر

حقق أقصى تتتضمن استخدام نماذج التقییم التيعند عدم توفر أسعار معلنة في سوق نشطة، تستخدم المجموعة أسالیب تقییم
مختارة كافة ال. تتضمن أسالیب التقییمالمعروضةذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر المعروضةاستخدام للمدخالت 

ویتم أخذ المدخالت الخاصة بتلك النماذج من األسواق العوامل التي یحتسبھا أطراف السوق عند تسعیر معاملة ما.
ید القیمة العادلة. وتتضمن االحكام والتقدیرات لتحدیلزم إجراء التقدیرالمعروضة كلما أمكن، ولكن في حالة عدم االمكان، 

المتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان (الخاصة والمقابلة)، وتعدیالت قیمة التمویل اعتبارات السیولة ومدخالت النموذج
والعالقات والتقلبات. 

العادلة، تقوم المجموعة بقیاس عند توفر أسعار عرض واسعار طلب للموجودات أو المطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة
الموجودات بأسعار العرض والمطلوبات بأسعار الطلب.

یتم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة من قبل مقیمي عقارات یتمتعون بمؤھالت مھنیة مالئمة وخبرة حدیثة في 
ًالعقار الذي وفئةموقع في لعقاراإنتاج منافع اقتصادیة من خالل استخدام إمكانیةتم تقییمھ، مع األخذ في الحسبان أیضا

أعلى وأفضل استخدام لھا.

اتفاقیات إعادة الشراء والبیع 2.21
شراء التزام إعادة–إن الموجودات المباعة مع التزام مقابل بإعادة الشراء في تاریخ محدد في المستقبل بسعر متفق علیھ 

)repos (–وتعامل المبالغ المستلمة بموجب ھذه االتفاقیات كمطلوبات تحمل المجمعتظل مدرجة في بیان المركز المالي .
فائدة ویتم معاملة الفرق بین سعر البیع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد باستخدام طریقة العائد الفعلي. ال یتم تسجیل 

راء عكسي التزام إعادة ش–بسعر متفق علیھ الموجودات المشتراة مع التزام مقابل بإعادة البیع في تاریخ محدد في المستقبل 
)reverse reposإن المبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقیات تدرج كموجودات تكتسب المجمع) في بیان المركز المالي .

العائد الفعلي.فائدة ویتم تسجیل الفرق بین سعر الشراء وسعر إعادة البیع كإیرادات فوائد باستخدام طریقة
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مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة2.22
والمطلوبات المالیة فقط، ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع إذا كان المالیةتتم المقاصة بین الموجودات

وتنوي المجموعة أما السداد على أساس صافي المبلغ أو أن یتم تحقق بند المحققةھناك حق قانوني یلزم بمقاصة المبالغ
الموجودات وسداد بند المطلوبات في نفس الوقت.

استبعاد الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة2.23
الموجودات المالیة

حیثما كان ذلك مناسباً) مالیة مماثلةموجوداتیستبعد األصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة 
عندما:

أوستالم التدفقات النقدیة من األصل؛ینقضي الحق في ا·
ت بالكامل دون بدفع التدفقااتحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل ولكن بالمقابل تتحمل التزاًم·

أو ؛إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "القبض والدفع"ماديتأخیر
لھامة امزایا المخاطر والبتحویل كافة أن تقومتحول المجموعة حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل وإما (أ) ·

(ب) لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بكافة ل حولت السیطرة على ھذا ھاألصل ولكنلھامة لمزایا االمخاطر والألصل أو 
األصل.

مزایا المخاطر والتالم التدفقات النقدیة من األصل ولم تقم بتحویل أو االحتفاظ بكافة عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوق اس
السیطرة على األصل، یتم تسجیل األصل بمقدار استمرار المجموعة في السیطرة على األصل. یتم تحول ألصل أو لھامة لا

ى فتریة األصلیة لذلك األصل أو الحد األقصقیاس السیطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقیمة الد
للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أیھما أقل.

المطلوبات المالیة
خر آأو إلغاؤه أو انقضاء أجلھ. عند استبدال التزام مالي بمن االلتزام المرتبط بالمطلوباتیستبعد االلتزام المالي عند اإلعفاء

لشروط ومن نفس جھة التمویل  ً جوھري، أو في حالة التعدیل الجوھري في شروط االلتزام الحالي، یتم بشكل مختلفةوفقا
اللتزام جدید. وتحققأو التعدیل كاستبعاد لاللتزام األصلي التبدیلالتعامل مع ھذا 

األدوات المالیة المشتقة2.24
لموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة. كما لتقوم المجموعة بالتعامل في مبادالت سعر الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة 

. دیھالالعمالت األجنبیة اآلجلة للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبیة والتدفقات النقدیةمبادلةتتعامل المجموعة في عقود 
لیة المشتقة للمجموعة في بیان المركز المالي المجمع بالقیمة العادلة. إن القیمة العادلة للمشتقات تدرج كافة األدوات الما

بسعر السوق وذلك باستخدام معدالت أسعار ة األداة المشتقةتعادل األرباح أو الخسائر غیر المحققة الناتجة من قیاس قیم
مة العادلة الموجبة والسالبة كموجودات ومطلوبات على التوالي ویتم السوق السائدة أو نماذج تسعیر داخلیة. یتم إدراج القی

لھا عند وجود النیة للسداد بالصافي ووجود الحق القانوني للمقاصة.المقاصةإجراء 

خاطر التغیرات ملألغراض محاسبة التغطیة تصنف معامالت التغطیة إلى فئتین: (أ) تغطیة القیمة العادلة التي توفر تغطیة 
لقیمة العادلة لموجودات أو مطلوبات محققة؛ و (ب) تغطیة التدفقات النقدیة التي توفر تغطیة للتقلبات في التدفقات النقدیة في ا

.بشكل كبیرأو بمعاملة متوقعةمحققةمخاطرة معینة مقترنة بموجودات أو مطلوبات مالیة بالمرتبطة إما 

روط تستوفي شالتي بمعامالت تغطیة القیمة العادلة فیما یتعلقناتجة من إعادة قیاس أداة التغطیة إن أي ربح أو خسارة 
لتغیرات القیمة لبنود المغطاة والقیمة الدفتریة لتسجیلھا على الفور في بیان الدخل المجمع. یتم تعدیل یتم تغطیة، محاسبة ال ً فقا

العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تتم تغطیتھا، ویتم تسجیل الفرق في بیان الدخل المجمع. 

كمعاملة  ً إن الربح أو الخسارة ألداة التغطیة المتعلقة بمعامالت تغطیة التدفقات النقدیة والتي تستوفي شروط معاملتھا محاسبیا
في حقوق الملكیة، ویسجل الجزء المتعلق بالتغطیة غیر الفعالة في بیان الدخل المجمع. یتم تحویل تغطیة، یتم تسجیلھ ا مبدئیاً

في حقوق الملكیة إلى بیان الدخل المجمع في الفترة  أرباح أو خسائر عملیات تغطیة التدفقات النقدیة التي تم تسجیلھا مبدئیاً
ن الدخل المجمع. عندما ینتج عن معاملة التغطیة تحقق الموجودات أو المطلوبات التي تؤثر فیھا المعاملة المغطاة على بیا

في حقوق الملكیة یتم تضمینھا في القیاس األولي لتكلفة الموجودات أو  ً فإن األرباح أو الخسائر التي كانت قد سجلت مبدئیا
كتغطیة، فإن أي أرباحالمطلوبات المتعلقة بھا. أما بالنسبة لمعامالت التغطیة التي ال تستوفي ش ً أو روط معاملتھا محاسبیا

خسائر تنتج عن تغیرات القیمة العادلة ألداة التغطیة تؤخذ مباشرة إلى بیان الدخل المجمع. 
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األدوات المالیة المشتقة (تتمة)2.24
یتم إیقاف محاسبة التغطیة عندما تنتھي صالحیة األداة أو تباع، أو تلغى أو تمارس، أو عندما ال تعود مستوفیة لشروط 
المحاسبة عنھا كمعاملة تغطیة أو یتم إلغاؤھا من قبل المجموعة. بالنسبة لتغطیات التدفقات النقدیة، فإن أي ربح أو خسارة 

في حقوق الملكیة تبقى في حقوق الملكیة إلى وقت حدوث المعاملة المتوقعة. وفي حالة متراكمة على أداة التغطیة المسجلة 
تغطیة القیمة العادلة لألدوات المالیة التي تحمل فائدة یتم إطفاء أي تعدیل یتعلق بالتغطیة على مدى الفترة المتبقیة حتى 

ي حقوق فةالمسجلالمتراكمةن صافي الربح أو الخسارة االستحقاق. أما عندما ال یعود من المتوقع حدوث معاملة التغطیة، فإ
إلى بیان الدخل المجمع. تحولالملكیة 

المحاسبة بتواریخ المتاجرة والسداد2.25
إن جمیع المشتریات والمبیعات "بالطرق النظامیة" للموجودات المالیة یتم تسجیلھا بتاریخ المتاجرة، أي بالتاریخ الذي تلتزم 

أو بیع األصل. إن المشتریات أو المبیعات بالطرق النظامیة ھي مشتریات أو مبیعات الموجودات فیھ المجموعة بشراء
بالتعلیمات التنظیمیة أو بالعرف  ً في ائد السالمالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل إطار زمني یتم تحدیده عموما

األسواق.

عقارات استثماریة2.26
ة أو الرأسمالیقیمتھاارتفاعمناالستفادةأو/وتأجیرإیراداتتحقیقبغرضبھامحتفظعقاراتاالستثماریةالعقاراتتمثل

أو االستخدام في إنتاج أو تورید بضاعة أو خدمات أو ألغراض العادي لألعمالھما، ولكن لیس لغرض البیع في السیاق كلی
بالقیمة العادلة مع.إداریة ً ي تغیرات من أإدراجیتم قیاس العقارات االستثماریة بالتكلفة عند التحقق المبدئي وتقاس الحقا

بحیازة العقارات االستثماریة. یتمالقیاس في بیان الدخل المجمع. القیمةتحدیدتتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرةً
العقاروفئةموقعفيحدیثةوخبرةبھامعترفمالئمة مھنیةمؤھالتلدیھممقیّمینقبلنمللعقارات االستثماریةالعادلة

تدرج أیة أرباح أو خسائر من بیع العقارات االستثماریة (المحتسبة بالفرق بین صافي متحصالت البیع یتم تقییمھ. الذي
ي ومبانيكأراضھعند وجود تغیرات في استخدام عقار، مثل إعادة تصنیفوالقیمة الدفتریة للبند) في بیان الدخل المجمع.

ي محاسبة الحقة.إعادة التصنیف تمثل تكلفتھ لغرض أومعدات، فإن قیمتھ العادلة في تاریخ 

أراضي ومباني ومعدات2.27
االستھالك. التاریخیة ناقتمثل األراضي والمباني بصفة أساسیة الفروع والمكاتب. وتدرج كافة المباني والمعدات بالتكلفة ً صا

تتضمن التكلفة التاریخیة المصروفات التي تتعلق مباشرة بحیازة بنود الموجودات.

تدرج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لبند الموجودات أو تقید كبند منفصل، حیثما یكون مناسباً، فقط عندما یكون من 
لمجموعة ویمكن قیاس تكلفة البند بصورة موثوق منھا. تحمل كافة من ھذا البند إلى ااقتصادیة مستقبلیةمزایا تدفقالمحتمل 

أعمال التصلیح والصیانة األخرى على بیان الدخل المجمع خالل الفترة التي یتم فیھا تكبدھا. 

ة القسط المعدات بطریقللبنود األخرى من المباني والقابلة الستھالكھا ال تستھلك األرض. ویحتسب االستھالك على القیمة 
القیمة التخرالقابلة الستھالكھالھا. إن القیمة المقدرةاإلنتاجیةالثابت على مدى األعمار  ً یدیة ھي إجمالي القیمة الدفتریة ناقصا

كما یلي:ھي المقدرة للمباني والمعدات اإلنتاجیةالمقدرة في نھایة العمر الزمني. إن األعمار 

سنة)20على مدى فترة العقد (بحد أقصى مبنى على أرض مستأجرة
سنة50مبنى على أرض ملك حر

سنوات10-3تكنولوجیا المعلوماتوأجھزةنظم 

اجعة القیمة . یتم مرتقاریر مالیةللموجودات وتعدیلھا عند اللزوم بتاریخ كل اإلنتاجیةیتم مراجعة القیم التخریدیة واألعمار 
ھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف تقیملغرض تحدید أي انخفاض فيوالمعدات الدفتریة لألرض والمباني

بیع بنود الموجودات بمقارنة المبالغ المحصلة من إلى أن القیمة الدفتریة قد ال یمكن استردادھا. یتم تحدید أرباح وخسائر 
المجمع.بالقیمة الدفتریة، وتدرج األرباح والخسائر في بیان الدخل 
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دمج األعمال2.28
قاس بإجمالي المقابل المحول، الذي یالحیازةالمحاسبیة. تقاس تكلفة الحیازةتتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طریقة 

في . تقاس الحصص غیر المسیطرةومبلغ أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المشتراةالحیازةبالقیمة العادلة في تاریخ 
لنسبة  ً في صافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تحمل التكالیف المتكبدة األخرى الحصة الشركة المشتراة وفقا

األخرى. اإلداریةكمصروفات وتدرج ضمن المصروفات بالحیازةالمتعلقة 

للقیمة مراحل، یتم إعاعلىبالنسبة لعملیات دمج األعمال المحققة  ً وفقا ً دة قیاس حصة الملكیة التي یحتفظ بھا المشتري سابقا
. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة في بیان الدخل المجمع. یتم قیاس الحیازةوتدرج ضمن تكلفة الحیازةالعادلة في تاریخ 

بقیمتھا العادلة كفي عملیة دمج االتي تم حیازتھاالمقدرةوالمطلوبات حیازتھاتم المحددة التي الموجودات ً ما ألعمال مبدئیا
عن القیمة العادلة لحصة البنك من صافي الموجودات المحددة التي تم حیازتھا یتم الحیازة. إن زیادة تكلفة الحیازةفي تاریخ 

، یدرج ھاحیازتأقل من القیمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم الحیازةتسجیلھا كشھرة. وإذا كانت تكلفة 
في بیان الدخل المجمع.  الفرق مباشرةً

الشھرة والموجودات غیر الملموسة 2.29

الشھرة)أ
بالتكلفة التي تمثل زیادة تكلفة  ادلة للموجودات عن صافي القیمة العالحیازةیتم قیاس الشھرة المشتراة في دمج األعمال مبدئیاً

أي خسائر انخفاض في القیمة. المحددة التي تم حیازتھاوالمطلوبات ً . بعد التسجیل المبدئي یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصا
إذا كانت األحداث أو التغیرات في  أو بصورة أكثر تكراراً ً یتم مراجعة الشھرة لغرض تحدید االنخفاض في القیمة سنویا

ى الرئیسیة للعملیة األجنبیة ویتم تحویلھا إلانخفاض في القیمة. تسجل الشھرة بالعملة حدوث الظروف تشیر إلى احتمال 
ألسعار الصرف السائدة في تاریخ  ً ركات . عندما یتم بیع الشةالمالیالتقاریر عملة عرض البیانات المالیة للمجموعة وفقا

ي بیان الدخل فاوالشھرة یتم تسجیلھةالمتراكمالتحویلق والتابعة فإن الفرق بین سعر البیع وصافي الموجودات زائدا فر
المجمع.

الموجودات غیر الملموسة )ب
م دمج األعمال. یتعملیات الناتجة من بشكل منفصل وتتكون الموجودات غیر الملموسة من البنود غیر الملموسة المحددة

األصل غیر الملموس فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھ بصورة موثوق منھا ویكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة تحقق 
بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غیر الملموسة التي مستقبلیة  ً منھ إلى المجموعة. یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة مبدئیا

. وبعد التسجیل المبدئي یتم إدراج الموجودات غیر الحیازةة كما في تاریخ في دمج األعمال ھي القیمة العادلحیازتھایتم 
أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. یتم تقدیر األعمار  ً للموجودات اإلنتاجیةالملموسة بالتكلفة ناقصا

غیر الملموسة التي لھا أعمار محددة على المدة أو غیر محددة المدة. تطفأ الموجوداتةمحددإما على أنھاغیر الملموسة 
اختبارھا لغرض سنة ویتم15إلى 5فترة التي تتراوح مناإلنتاجیةأساس القسط الثابت على مدى أعمارھا االقتصادیة 

أي انخفاض في القیمة في حالة وجود ما یشیر إلى انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. ال تطفأ الموجودات غیر تحدید 
لغرض تحدید أي انخفاض في القیمة أو وجود مؤشرات الملمو ً سة التي لھا أعمار زمنیة غیر محددة ولكن یتم اختبارھا سنویا
احتمال انخفاض قیمة األصل. إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل غیر الملموس أكبر من المبلغ الممكن استرداده، فإن على

األصل غیر الملموس یعتبر منخفض القیمة ویتم خفضھ إلى المبلغ الممكن استرداده. یتم إدراج الزیادة في القیمة الدفتریة 
في ةالمدرجل المجمع. یتم عكس خسائر انخفاض قیمة الموجودات غیر الملموسةعن المبلغ الممكن استرداده في بیان الدخ

بیان الدخل المجمع للفترات السابقة عند حدوث زیادة في المبلغ الممكن استرداده. 

عقار تمت حیازتھ من تسویة دین 2.30
وداتالموجة العادلة الحالیة لھذهأو القیمیدرج العقار الذي تم حیازتھ من تسویة دین بقیمة القروض والسلف ذات الصلة

. المجمعأیھما أقل. یتم تسجیل األرباح أو الخسائر الناتجة من البیع وخسائر إعادة التقییم في بیان الدخل

وشھادات اإلیداع المصدرةوالمؤسسات المالیة وودائع العمالءودائع لدى البنوك2.31
ة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقوشھادات اإلیداع المصدرة والمؤسسات المالیة وودائع العمالء تدرج الودائع لدى البنوك 

یرات في القیمة العادلة في التغمقابلیتم تعدیل القیمة الدفتریة لتلك المطلوبات التي یتم تغطیتھا بصورة فعالة .الفائدة الفعلیة
یتھا. حدود التغیرات في القیمة العادلة التي یتم تغط
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ودائع العمالء اإلسالمیة2.32
ماریة والحسابات غیر االستثماریة.تتكون ودائع العمالء اإلسالمیة من الحسابات االستث

االستثماریةالحسابات
ًوتجددمحددةلفتراتتسرياستثماریةودائعشكلاالستثماریةالحساباتتأخذقد لمماالفترةلنفساالستحقاقعندتلقائیا

كافةوفي.محددةغیرلفتراتاالستثماریةالتوفیرحساباتشكلتأخذأوذلك،بعكسخطیةإخطاراتالمودعونیقدم
ًبالتكلفةوتدرجالخسارة،منحصةوتتحملاألرباحمنجزءاًاالستثماریة تستحقالحساباتفإنالحاالت، الربحزائدا
المستحق.

االستثماریةغیرالحسابات
ھذهتستحقوال،للمجموعةالمودعینمنالحسنالقرض-اإلسالمیةالشریعةحكامألوفقًا-االستثماریةغیرالحساباتتمثل

القرضاستثمارویتمبھا.المتعلقالرصیددفعمجموعةالیضمنحیثخسارةمخاطرأيتتحملوالأي ربحالحسابات
غیرالحساباتتدرج.المجموعةلمساھمياألمرنھایةفياالستثماراتھذهمثلوتعود نتائجالمجموعةلقراروفقاًالحسن

بالتكلفة. االستثماریة

وأوراق دولیة متوسطة األجل2الشریحة –مساندةسندات 2.33
ًویتم إدراجھاطلوبات مالیة مواألوراق الدولیة متوسطة األجل2الشریحة –سندات مساندة مثلت ي التبالقیمة العادلة مبدئیا

ًویتم قیاسھا ةتكالیف المعاملبالصافي بعد اإلصدار متحصالتتمثل فائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الالحقا
یرات في د التغبفعالیة للتغیرات في القیمة العادلة إلى حتغطیتھا الدفتریة لھذه المطلوبات والتي یتم ةیتم تعدیل القیم.ةالفعلی

القیمة العادلة التي یتم تغطیتھا.

الضمانات المالیة2.34
ضمانات مالیة تتكون من خطابات االعتماد والضمانات والحواالت المقبولة. یتم العاديتقدم المجموعة في سیاق أعمالھا

بالقیمة العادلة التي تمثل  ً ات األخرى. المحصل، في المطلوبالقسطقید الضمانات المالیة في البیانات المالیة المجمعة مبدئیا
عموالت" على أساس القسط الثابت علىالتعاب واألفي بیان الدخل المجمع ضمن بند "صافي القسط المحصلكما یتم قید 

اإلطفاء. عندما یصبح السداد بموجب الضمان  ً للقیاس المبدئي ناقصا ً قید مطلوبات الضمان وفقا ً مدى فترة الضمان. یتم الحقا
على بیان الدخل المجمع. القسط غیر المطفأ، یتم تحمیل القیمة الحالیة لصافي الدفعات المتوقعة ناقصاًمحتمالً

أسھم خزینة 2.35
ً یتم المحاسبة عن حصة البنك من أسھمھ الخاصة كأسھم خزینة وتدرج بمبلغ الشراء بما في ذلك التكالیف المتعلقة مباشرة
بالمعاملة. عند بیع أسھم الخزینة، تقید األرباح في حساب منفصل في حقوق الملكیة (احتیاطي أسھم خزینة) وھي غیر قابلة 

حساب نفسھ في حدود الرصید الدائن المتوفر في ذلك الحساب، بینما تحمل أیة للتوزیع. تحمل أي خسائر محققة على ال
من بیع أسھم  خسائر تزید عن الرصید الدائن على األرباح المحتفظ بھا ثم على االحتیاطیات. أما األرباح المحققة الحقاً

إلى االحتیاطلمقاصةالخزینة فیتم استخدامھا أوالً ً یات، ثم األرباح المحتفظ بھا ثم حسابأي خسائر تم تسجیلھا سابقا
احتیاطي أسھم الخزینة على التوالي. ال تستحق أسھم الخزینة أي توزیعات أرباح نقدیة وفي حالة إصدار أسھم المنحة فإن 

ویخفض متوسط التكلفة لكل سھم دون أن یؤثر على إجمالي تكلفة أسھم الخزینة.  ذلك یزید في عدد األسھم نسبیاً

موجودات األمانة 2.36
ال تعتبر الموجودات والودائع المتعلقة بھا التي تحتفظ بھا المجموعة بصفة الوكالة أو األمانة من موجودات ومطلوبات 

المجموعة وبالتالي ال یتم إدراجھا في بیان المركز المالي المجمع.

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة 2.37
تقدیرات لتحدید المبالغ المدرجة في ووضعبیة للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام تطبیق السیاسات المحاسفي إطار

: لألحكام والتقدیراتاالستخدامات الجوھریةأھمفیما یليالبیانات المالیة المجمعة. 

األحكام المحاسبیة 
انخفاض قیمة االستثمارات في األسھم المتاحة للبیع 

موجودات األسھم المالیة المتاحة للبیع كاستثمارات انخفضت قیمتھا إذا كان ھناك انخفاض كبیر أو تقوم المجموعة بمعاملة 
متواصل في القیمة العادلة بما یقل عن تكلفتھا أو عندما یكون ھناك دلیل موضوعي آخر بوجود انخفاض في القیمة. وتتطلب 

.عملیة تحدید االنخفاض "الكبیر" أو "المتواصل" أحكاًما ھامة
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-2

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.37

(تتمة)األحكام المحاسبیة
االستثماراتتصنیف

كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 39تصنف الموجودات المالیة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي 
محتفظ بھا حتى االستحقاق أو موجودات مالیة متاحة للبیع أو مشتقات استثماراتاألرباح أو الخسائر أو قروض ومدینین أو 

. تحدد المجموعة تصنیف موجوداتھا المالیة عند التحقق ذلك مناسباًغطیة فعالة، متى كان مصنفة كأدوات تغطیة في ت
المبدئي.

عدم التأكد من التقدیرات واالفتراضات 
تاریخ الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بالمصادر إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق باألسباب المستقبلیة و

تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات التسبب في إجراء تؤدي إلى جوھریةالتقاریر المالیة والتي لھا مخاطر 
والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة مبیّنة أدناه: 

انخفاض قیمة الشھرة
بتحدید ما إذا كانت الشھرة قد انخفضت قیمتھا. ویتطلب ذلك تقدیر للقیمة  ً ثناء أتقوم المجموعة على األقل مرة واحدة سنویا

االستخدام یتطلب من المجموعة عمل أثناءاالستخدام لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع علیھا الشھرة. كما أن تقدیر القیمة 
تقدیر للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختیار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة 

ة.لتلك التدفقات النقدی

انخفاض االستثمار في الشركات الزمیلة
تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القیمة بالفرق بین القیمة التي یمكن استردادھا للشركات الزمیلة وقیمتھا الدفتریة إذا كان 

طلب من یتھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمار في الشركات الزمیلة. إن تقدیر القیمة الممكن استردادھا 
المجموعة إجراء تقدیر للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة واختیار المدخالت المناسبة للتقییم.

مخصص خسائر االئتمان 
لتحدید ما إذا كان یجب تسجیل بمعدل ربع سنويتقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء 

بلغ قبل اإلدارة بالنسبة لتحدید ماتخاذ أحكام مني بیان الدخل المجمع. وبصفة خاصة یجب مخصص لقاء خسائر االئتمان ف
وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة لتحدید مستوى المخصصات المطلوبة. تستند تلك التقدیرات بالضرورة إلى االفتراضات 

تختلف النتائج الفعلیة مما یؤدي إلى تغیرات مستقبلیةحول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد، وقد 
على تلك المخصصات.

الموجودات غیر الملموسة القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات متضمنةً
الموجودات غیر الملموسة التي لھا أعمار إنتاجیة محددة وغیر محددة  إن تقدیر القیمة العادلة للموجودات متضمنةً

ة التي تم حیازتھا كنتیجة لدمج األعمال یتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام ھامة.طارئوالمطلوبات الوالمطلوبات 

المدفوعات باألسھم
تقوم المجموعة بقیاس تكلفة معامالت التسویة باألسھم مع الموظفین بالرجوع للقیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة. یتطلب 

تحدید أیضمة. ویتطلب ھذا التقدیر تحدید نموذج التقییم األكثر مالءوعات باألسھمتقدیر القیمة العادلة لمعامالت المدف ً ا
مة لنموذج التقییم بما في ذلك األعمار المتوقعة لخیارات األسھم وتقلبات السوق وعائدات توزیعات المدخالت األكثر مالء

خیارات. إن ھذه االفتراضات والنماذج المستخدمة في تقدیر القیمة العادلة لمعامالت تلك الافتراضات حول ووضعاألرباح 
.24المدفوعات باألسھم مفصح عنھا في إیضاح 

تقییم الموجودات المالیة غیر المسعرة
دیة المخصومة. قیتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة غیر المسعرة باستخدام أسالیب تقییم تشمل نموذج التدفقات الن

تؤخذ مدخالت ھذه النماذج من السوق المعروضة إن أمكن، ولكن إن لم یكن ذلك ممكناً، یتم استخدام درجة من األحكام عند 
اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان وتقلبات السوق. یمكن أن األحكامتحدید القیمة العادلة. تتضمن 

فتراضات حول ھذه العوامل على القیمة العادلة المدرجة لألدوات المالیة. إن تحدید التدفقات النقدیة تؤثر التغیرات في اال
.ھاًمااوعوامل الخصم یتطلب تقدیًر
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تحلیل القطاعات-3

للموقع الجغرافي في المقام األول، وبصفة أساسیة على المستوى المحلي والدولي.  ً تقوم المجموعة بتنظیم وإدارة عملیاتھا وفقا
تقوم المجموعة ضمن عملیاتھا المحلیة، بتقسیم أعمالھا إلى الخدمات المصرفیة االستھالكیة والخاصة والخدمات المصرفیة 

وإدارة األصول والخدمات المصرفیة اإلسالمیة ومركز المجموعة. یتم تصنیف جمیع یةستثماراالوالخدمات المصرفیةللشركات 
،القرارلقطاعات بصورة منفصلة ألغراض اتخاذھذه اعملیات مع اإلدارة تتعاملالعملیات خارج الكویت إلى القطاع الدولي. 

وتخصیص الموارد وتقییم األداء.

الخدمات المصرفیة االستھالكیة والخاصة 
توفر الخدمات المصرفیة االستھالكیة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد. ویشمل نطاقھا القروض االستھالكیة 

جموعة م. تقدم الخدمات المصرفیة الخاصة بالفروعوبطاقات االئتمان والودائع والعمالت األجنبیة، والخدمات األخرى المتعلقة 
شاملة من الخدمات المصرفیة المبتكرة والمخصصة للعمالء ذوي المالءة المالیة العالیة من األفراد والمؤسسات. 

الخدمات المصرفیة للشركات 
شاملة لرجال األعمال والشركات وتشمل القروض والودائع والتمویل وخدمات تقدم الخدمات المصرفیة للشركات منتجات

ت األجنبیة والخدمات االستشاریة. التجاري، والعمال

الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول
توفر الخدمات المصرفیة االستثماریة مجموعة كاملة من الخدمات االستشاریة والتنفیذیة في أسواق المال. إن أنشطة إدارة األصول 

.واألبحاثلمالیة تشتمل على إدارة الثروات وإدارة األصول، واألمانات، والوساطة ا

الخدمات المصرفیة اإلسالمیة 
شركة تابعة للمجموعة تعمل في مجال الخدمات وھي ، .علبنك بوبیان ش.م.ك.المالیةنتائج التمثل الخدمات المصرفیة اإلسالمیة 

المصرفیة اإلسالمیة. 

مركز المجموعة
الكویت وأنشطة المجموعة المحددة األخرى. توفر الخزینة یضم مركز المجموعة كل من أنشطة أعمال الخزینة واالستثمارات في

مجموعة شاملة من خدمات ومنتجات الخزینة لعمالئھا، وھي مسئولة أیضا عن إدارة السیولة ومخاطر السوق بالبنك. یشمل مركز 
المجموعة أي قیم متبقیة فیما یتعلق بسعر التحویل والتوزیعات فیما بین القطاعات.

الدوليالقطاع 
الكویت.دولةالدولي كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزمیلة خارجالقطاع یضم 

سنة إیرادات التشغیل وربح الإیرادات الفوائد وصافي إیرادات التمویل اإلسالمي وصافي یوضح الجدول التالي معلومات صافي 
:المجموعةأعمالالمطلوبات فیما یتعلق بقطاعات ومجموعالموجودات ومجموع

2017
الخدمات 

المصرفیة 
االستھالكیة 

والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

االستثماریة
وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
اإلسالمیة

مركز 
ةالمجموع

القطاع 
المجموعالدولي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

صافي إیرادات الفوائد 
وصافي إیرادات 

194,710143,346352110,11036,635143,811628,964التمویل اإلسالمي 

صافي إیرادات 
259,192189,27827,300129,92836,387180,588822,673التشغیل

94,695342,305(74,689)149,360110,60514,66247,672السنة(خسارة)ربح
════════════════════════════════════════════════════════

4,398,4665,199,932125,9463,970,3963,251,1329,088,72926,034,601مجموع الموجودات 
════════════════════════════════════════════════════════

4,603,9682,526,69173,6093,518,0391,620,00510,131,18822,473,500مجموع المطلوبات 
════════════════════════════════════════════════════════
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تحلیل القطاعات (تتمة)-3

القطاع الدولي (تتمة)
2016

الخدمات 
المصرفیة 

االستھالكیة 
والخاصة 

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

االستثماریة 
وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
اإلسالمیة 

مركز 
المجموعة

القطاع 
المجموعالدولي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

صافي إیرادات الفوائد 
وصافي إیرادات 

181,803126,76816294,12717,958148,919569,737التمویل اإلسالمي 

242,059170,78523,339106,99715,414186,715745,309صافي إیرادات التشغیل

99,958312,160(118,138)139,493137,40012,14641,301السنة(خسارة)ربح
════════════════════════════════════════════════════════

4,218,2535,380,784107,7673,481,8072,754,5358,295,64824,238,794مجموع الموجودات 
════════════════════════════════════════════════════════

4,171,3182,287,13047,7543,058,6542,048,9089,220,29820,834,062مجموع المطلوبات 
════════════════════════════════════════════════════════

المعلومات الجغرافیة 
على موقع المنشآت التشغیلیة.یوضح الجدول  التالي التوزیع الجغرافي إلیرادات التشغیل للمجموعة بناًء

20172016
ألفألف

دینار كویتيدینار كویتي
صافي إیرادات التشغیل 

642,085558,594الكویت 
129,582138,474دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا األخرى

28,71025,398أوروبا  
22,29622,843أخرى  

────────────────────
822,673745,309

════════════════════

على موقع المنشآت التشغیلیة. یوضح الجدول التالي التوزیع الجغرافي للموجودات غیر المتداولة للمجموعة بناًء

20172016
ألفألف

دینار كویتيكویتيدینار 
موجودات غیر متداولة

960,011857,613الكویت 
23,39724,269دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا األخرى

9,5861,112أوروبا  
623444أخرى  

────────────────────
993,617883,438

════════════════════

الموجودات غیر المتداولة من األراضي والمباني والمعدات والشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى والعقارات تتكون 
االستثماریة والعقارات التي تم حیازتھا من تسویة دیون.
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إیرادات فوائد-4
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

57,62438,910ودائع لدى البنوك 
534,490490,903قروض وسلف للعمالء

122,481121,705استثمارات في أوراق دین مالیة
28,02113,745الكویت المركزيسندات خزانة حكومة الكویت وسندات بنك 

────────────────────
742,616665,263

════════════════════

مصروفات فوائد -5
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

86,57668,320مبالغ مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
120,738110,782ودائع العمالء

7,1034,637شھادات إیداع مصدرة
-3,180أوراق دولیة متوسطة االجل

26,1655,914الشریحة -سندات مساندة 
────────────────────

223,762189,653
════════════════════

صافي األتعاب والعموالت -6
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

167,697159,584إیرادات األتعاب والعموالت
(26,758)(29,141)مصروفات متعلقة باألتعاب والعموالت

────────────────────

138,556132,826صافي األتعاب والعموالت
════════════════════

ألف دینار 29,551: 2016ألف دینار كویتي (30,926بمبلغأتعاب إدارة األصولإیرادات األتعاب والعموالتتتضمن
عن عمالئھا.أنشطة األمانةمن المكتسبة كویتي) التي تحتفظ فیھا المجموعة أو تستثمر الموجودات نیابةً

ستثمار  االإیرادات صافي -7
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

13,9684,314رباح المحققة من استثمارات متاحة للبیعصافي األ
1,050822صافي األرباح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

3,1433,065إیرادات توزیعات أرباح 
(1,289)1,016حصة في نتائج شركات زمیلة

(514)641من عقارات استثماریة )الخسائراألرباح (صافي
────────────────────

19,8186,398
════════════════════
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مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة-8
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

174,951125,683)12مخصص خسائر االئتمان (إیضاح 
5189,027خسائر انخفاض قیمة استثمار في أوراق مالیة 

12,75012,165)14زمیلة (إیضاح اتخسائر انخفاض قیمة شرك
5,442-)15خسائر انخفاض قیمة موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

────────────────────
188,219152,317

════════════════════

الضرائب -9
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

8,1767,263ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
3,5663,243زكاة 

2,9552,520حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  
12,00715,785ضرائب خارجیة

────────────────────
26,70428,811

════════════════════

ربحیة السھم -10

اح المدفوعةواألربفائدةالبالمعدل (مساھمي البنك الخاص بربح السنة تقسیمعن طریق یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة 
أسھم بعد صافي البعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة) 1الشریحة –األوراق المالیة المستدامةعلى 

ال توجد أسھم مخففة محتملة یمكن تحویلھا إلى أسھم.. خزینةال
20172016

ألف
دینار كویتي 

ألف
دینار كویتي 

322,362295,178ربح السنة الخاص بمساھمي البنك
(12,146)(12,232)1الشریحة –المدفوعة على األوراق المالیة المستدامة ناقصاً: الفائدة 

قبل شركة تابعة من1ناقصاً: توزیعات األرباح على صكوك مستدامة الشریحة 
(1,503) (2,989) الخاصة بمساھمي البنك

────────────────────
307,141281,529

════════════════════

5,816,4295,717,886لف)الخزینة (أأسھمالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة، بالصافي بعد 
════════════════════

فلس49فلس53ربحیة السھم األساسیة 
════════════════════

.2017لیراعي أسھم المنحة التي تم إصدارھا في 2016تم تعدیل احتساب ربحیة السھم لسنة 

نقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل-11
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

195,249179,298نقد في الصندوق
1,264,8341,140,983حسابات جاریة لدى بنوك أخرى

183,985260,366أمـوال تحت الطلب 
84,207190,830أرصدة لدى بنك الكویت المركزي 

1,015,365915,486ودائع ومرابحات لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام 
────────────────────

2,743,6402,686,963
════════════════════
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قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء-12

2017
الشرق األوسط 
المجموعأخرىآسیاأوروبا أمریكا الشمالیةوشمال أفریقیا

ألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيكویتيدیناردینار كویتي

9,006,588294,887409,750170,231244,55610,126,012شركات
4,992,110--4,989,7971342,179أفراد

──────────────────────────────────────────
القروض والسلف 

والتمویل اإلسالمي 
13,996,385295,021411,929170,231244,55615,118,122للعمالء

مخصص خسائر 
(615,513)االئتمان

───────
14,502,609
═══════

2016
الشرق األوسط 

المجموعأخرىآسیاأوروبا أمریكا الشمالیةوشمال أفریقیا
ألفألفألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

8,572,654271,989344,561179,112294,3609,662,676شركات
4,617,069--4,613,9081193,042أفراد

──────────────────────────────────────────
القروض والسلف 

والتمویل اإلسالمي 
13,186,562272,108347,603179,112294,36014,279,745للعمالء

مخصص خسائر 
(668,254)االئتمان

───────
13,611,491
═══════

مخصصات خسائر االئتمان للتسھیالت النقدیة:فیما یلي 

المجموععـــاممحدد

201720162017201620172016
ألفألفألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

101,386142,972566,868469,917668,254612,889الرصید في بدایة السنة
89,80930,39884,82196,951174,630127,349المحمل خالل السنة 

---(145,800)-145,800المحول
مبالغ مشطوبة، بالصافي 

العمالت اتبعد حرك
(71,984)(227,371)-(2)(71,984)(227,369)األجنبیة 

──────────────────────────────────────────
109,626101,386505,887566,868615,513668,254الرصید في نھایة السنة

══════════════════════════════════════════
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قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء (تتمة)-12

إلى فئة الموجودات المالیةللمخصصات المحدالتفصیليالتحلیلفیما یلي :دة استناداً

المجموعأفرادشركات

201720162017201620172016
ألفألفألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

44,24860,43157,13882,541101,386142,972الرصید في بدایة السنة
69,49514,15320,31416,24589,80930,398المحمل خالل السنة 

-145,800---145,800المحول
مبالغ مشطوبة، بالصافي 

بعد حركات العمالت 
(71,984)(227,369)(41,648)(11,314)(30,336)(216,055)األجنبیة 

──────────────────────────────────────────
43,48844,24866,13857,138109,626101,386الرصید في نھایة السنة

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

فیما یلي تحلیل إجمالي المخصص المحمل لخسائر االئتمان:

المجموععـــاممحدد

201720162017201620172016
ألفألفألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيكویتيدیناردینار كویتيدینار كویتي

89,80930,39884,82196,951174,630127,349تسھیالت نقدیة 
(1,666)30197321(1,763)20تسھیالت غیر نقدیة 

──────────────────────────────────────────
مخصص محمل لخسائر 

89,82928,63585,12297,048174,951125,683ائتمان
══════════════════════════════════════════

ألف دینار كویتي) مدرج 29,270: 2016ألف دینار كویتي (29,591إن المخصص المتاح للتسھیالت غیر النقدیة والبالغ 
).19ضمن مطلوبات أخرى (إیضاح 

إن مخصص انخفاض القیمة للتسھیالت التمویلیة یتفق، من جمیع النواحي المادیة، مع متطلبات المخصص المحددة التي 
أصدر بنك الكویت المركزي 2007تنص علیھا تعلیمات بنك الكویت المركزي والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. في مارس 

للتسھیالت %1إلى %2لمعدل من الحد األدنى لعلى التسھیالت لتغییر تعمیما لتعدیل أساس احتساب المخصصات العامة 
من %0.5النقدیة و على 2007ینایر 1للتسھیالت غیر النقدیة. إن المعدالت المطلوبة أصبحت ساریة المفعول اعتباراً

تم إصدار مالیة. وحتى یالالبیاناتصافي الزیادة في التسھیالت، بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المحددة خالل فترة 
بالنسبة للتسھیالت %1عن المعدل بنسبة توجیھ آخر من بنك الكویت المركزي، تم االحتفاظ بالزیادة في المخصص العام

بالنسبة للتسھیالت غیر النقدیة كمخصص عام. %0.5النقدیة ونسبة 
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قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء (تتمة)-12

للعمالء والمخصصات المحددة المتعلقة بھا ھي كما متعثر السدادإن القروض والسلف غیر المنتظمة والتمویل اإلسالمي
یلي:

20172016
ألفألف

دینار كویتيدینار كویتي

214,092183,005القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء
104,47695,383مخصصات

إن القیمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بھا المجموعة فیما یتعلق بالقروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء التي تم 
63,838: 2016(2017دیسمبر 31في ألف دینار كویتي 85,643تبلغمتعثرة األداءكقروض على نحو إفرادايتحدیدھا

ألف دینار كویتي). یتكون الضمان من النقد واألوراق المالیة وخطابات الضمانات البنكیة والعقارات.

االستثمارات المالیة-13

یبین الجدول أدناه تفاصیل تصنیف االستثمارات المالیة: 

محتفظ 2017
حتى بھا 

االستحقاق
متاحة
للبیع

بالقیمة مدرجة 
العادلة من خالل 

اإلجماليبیان الدخل
ألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

استثمارات في أوراق مالیة
1,883,965-138,4931,745,472(غیر كویتیة)حكومیة-أوراق دین مالیة 
1,217,376-1,217,376-حكومیةغیر-أوراق دین مالیة 

62,4583,47765,935-أسھم
145,78935,931181,720-استثمارات أخرى

────────────────────────────────────

138,4933,171,09539,4083,348,996

655,591--655,591سندات بنك الكویت المركزي

1,076,211-919,218156,993سندات خزانة حكومة الكویت
────────────────────────────────────

1,713,3023,328,08839,4085,080,798
════════════════════════════════════
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االستثمارات المالیة (تتمة)-13

2016

محتفظ 
حتى بھا 

االستحقاق
متاحة
للبیع

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

اإلجماليبیان الدخل
ألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
استثمارات في أوراق مالیة

1,709,493-170,9581,538,535(غیر كویتیة)حكومیة-أوراق دین مالیة 
1,172,713-1,172,713-حكومیةغیر-أوراق دین مالیة 

85,3542,98788,341-أسھم
159,28848,615207,903-استثمارات أخرى

────────────────────────────────────
170,9582,955,89051,6023,178,450

748,889--748,889سندات بنك الكویت المركزي

493,101--493,101سندات خزانة حكومة الكویت
────────────────────────────────────

1,412,9482,955,89051,6024,420,440
════════════════════════════════════

للقیمة العادلة باستثناء  ً ألف 495مبلغ ستثمارات بقیمة دفتریة باالیتم تسجیـل كافـة األسھم غـیر المسعرة المتاحـة للبیـع وفقا
ألف دینار كویتي) حیث یتم تسجیلھا بالتكلفة ألن القیمة العادلة ال یمكن تقدیرھا بصورة موثوق 563: 2016دینار كویتي (

فیھا.

ألف دینار كویتي) مقابل االستثمارات 9,027: 2016ألف دینار كویتي (518لقد تم احتساب خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ 
في القیمة.كبیر أو متواصلالمصنفة كمتاحة للبیع التي یوجد فیھا انخفاض

استثمار في شركات زمیلة -14

الشركات الزمیلة للمجموعة:
الدفتریةالقیمة 

2017
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

20,32631,150بنك سیاریا معامالت اندونیسیا
31,77729,564بنك لندن والشرق األوسط

4,7624,884البنك التركي ش.م.
2,7844,581بنك المال المتحد 

3,5383,465أخرى 
──────────────────

63,18773,644
══════════════════

حصة الملكیة الفعلیة %األنشطة الرئیسیةبلد التأسیس
20172016

30.5         30.5         الخدمات المصرفیةاندونیسیا بنك سیاریا معامالت اندونیسیا
26.4         26.4         الخدمات المصرفیةالمملكة المتحدةبنك لندن والشرق األوسط

34.3         34.3         الخدمات المصرفیةتركیاالبنك التركي ش.م.
21.7         21.7         الخدمات المصرفیةالسودانبنك المال المتحد
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(تتمة)استثمار في شركات زمیلة -14

ألف 414: 2016ألف دینار كویتي من شركات زمیلة (34قامت المجموعة خالل السنة باستالم توزیعات أرباح بمبلغ 
دینار كویتي).

)دینار كویتيألف12,165: 2016(دینار كویتيألف12,750مخصص بمبلغ خالل السنة، قامت المجموعة باحتساب
(10,836والذي یتكون بصورة رئیسیة من مبلغ شركاتھا الزمیلة بانخفاض قیمة فیما یتعلق : 2016ألف دینار كویتي 
فیما یتعلقاحتساب انخفاض القیمةیتم. تي بي كیھاندونیسیابنك سیاریا معامالت بألف دینار كویتي) فیما یتعلق12,165

التكلفة تي بي كیھ اندونیسیابنك سیاریا معامالت ب ً ریة. یتم تحدید حتى البیع والقیمة الدفتبالفرق بین القیمة العادلة ناقصا
التكلفة حتى البیع باستخدام مضاعف السوق .القیمة العادلة ناقصاً

الشھرة والموجودات األخرى غیر الملموسة -15

الشھرة
موجودات

المجموعغیر ملموسة
ألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
التكلفة

2017394,814217,659612,473ینایر 1في 
3,0897663,855تعدیالت أسعار تحویل عمالت أجنبیة

───────────────────────────
2017397,903218,425616,328دیسمبر 31في 

═══════════════════════════
وانخفاض القیمةاإلطفاء المتراكم 

30,63330,633- 2017ینایر 1في 
3,1213,121- اإلطفاء المحمل للسنة 

668668- تعدیالت أسعار تحویل عمالت أجنبیة
───────────────────────────

34,42234,422- 2017دیسمبر 31في 
═══════════════════════════

صافي القیمة الدفتریة
───────────────────────────

2017397,903184,003581,906دیسمبر 31في 
═══════════════════════════

الشھرة
موجودات

المجموعغیر ملموسة
ألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
التكلفة

2016474,174241,326715,500ینایر 1في 
(103,027)(23,667)(79,360)تعدیالت أسعار تحویل عمالت أجنبیة

───────────────────────────
2016394,814217,659612,473دیسمبر 31في

═══════════════════════════
اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القیمة 

37,90637,906-2016ینایر 1في 
4,3624,362-اإلطفاء المحمل للسنة 

5,4425,442-انخفاض القیمة المحمل للسنة
(17,077)(17,077)-تعدیالت أسعار تحویل عمالت أجنبیة

───────────────────────────
30,63330,633-2016دیسمبر 31في 

═══════════════════════════
صافي القیمة الدفتریة

───────────────────────────
2016394,814187,026581,840دیسمبر 31في 

═══════════════════════════
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(تتمة)الشھرة والموجودات األخرى غیر الملموسة -15

334,531: 2016(2017دیسمبر 31كما في ألف دینار كویتي 334,531صافي القیمة الدفتریة للشھرة مبلغ یتضمن 
ألف دینار كویتي) 57,341: 2016ألف دینار كویتي (60,483ومبلغ .) یتعلق ببنك بوبیان ش.م.ك.عألف دینار كویتي

ألف دینار كویتي) یتعلق2,942: 2016ألف دینار كویتي (2,889ش.م.م. ومبلغ مصر-بنك الكویت الوطني یتعلق ب
.بمصرف االئتمان العراقي ش.م.خ

تراخیص أنشطة بنكیة وعالمات 2017دیسمبر 31صافـي القیمـة الدفتریة للموجودات غیر الملموسـة كمـا في یتضمن 
بمبلغ أساسیةدینار كویتي) وعالقات بالعمالء وودائع ألف162,232: 2016ألف دینار كویتي (161,163تجاریة بمبلغ 

: 2016ألف دینار كویتي (6,710ألف دینار كویتي) وتراخیص وساطة بمبلغ 17,923: 2016دینار كویتي (ألف 16,130
ألف دینار 165,333المحددة ھي بمبلغ اإلنتاجیة غیرألف دینار كویتي). والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار 6,871

المحددة بمبلغ اإلنتاجیة دات غیر الملموسة ذات األعمار الموجویتم إطفاء. ألف دینار كویتي)165,494: 2016كویتي (
سنة. 15إلى 5ألف دینار كویتي) على مدى فترة تتراوح من 21,532: 2016ألف دینار كویتي (18,670

اختبار انخفاض قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة
للشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة لغرض تحدید انخفاض یتم اختبار القیمة الدفتریة

القیمة على أساس سنوي (أو بصورة أكثر تكراًرا من ذلك عند وجود دلیل على أن الشھرة والموجودات غیر الملموسة قد 
دام إنتاج النقد التي یتم توزیع ھذه البنود إلیھا باستختنخفض قیمتھا)، وذلك من خالل تقدیر القیمة الممكن استردادھا من وحدة 

عملیات احتساب القیمة أثناء االستخدام ما لم تكن القیمة العادلة التي تستند إلى السعر في سوق نشط أعلى من القیمة الدفتریة 
إلى الوحدة إنتاج النقد. تستخدم حسابات القیمة أثناء االستخدام تنبؤات للتدفقات النقدیة قبل ا لموازنات المالیة لضرائب استناداً

سنوات ومعدل نمو نھائي ذي صلة. ویتم بعد ذلك خصم ھذه التدفقات النقدیة 5المعتمدة من قبل اإلدارة على مدى فترة 
للوصول إلى صافي القیمة الحالیة الذي ستتم مقارنتھ بالقیمة الدفتریة. إن معدل الخصم المستخدم ھو قبل الضرائب ویعكس 

المخاطر المحددة المتعلقة بوحدة إنتاج النقد ذات الصلة.

ویتم احتساب المبلغ الممكن استرداده للشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة 
.م.ك.ع. تـم نك بوبیان شببباستخدام طریقة القیمة أثناء االستخدام التي تستند إلى المدخالت التالیة. إن الشھـرة المتعلقـة 

توزیعھا إلى وحـدة فردیة إلنتاج النقد والتي تتكـون مـن صافـي موجـودات محـددة بما في ذلك الموجـودات غـیر الملموسـة 
%3.25بنسبة نھائيومعدل نمو ) %9.25: 2016(%8.75یتـم استخـدام معـدل خصـم بنسبة لبنك بوبیان ش.م.ك.ع. 

مصر-ببنك الكویت الوطني إن الشھـرة المتعلقـة . القیمـة الممكـن استردادھا لوحدة إنتاج النقد ھذهلتقدیر) 3.25%: 2016(
ش.م.م. تـم توزیعھا إلى وحـدة فردیة إلنتاج النقد والتي تتكـون مـن صافـي موجـودات محـددة بما في ذلك الموجـودات غـیر 

) ومعدل نمو نھائي بنسبة %18: 2016(%17ـدام معـدل خصـم بنسبة یتـم استخالملموسـة للبنك الوطني المصـري ش.م.م. 
: 2016(%9.25یتم استخدام معدل خصم بنسبة . ) لتقدیر القیمـة الممكـن استردادھا لوحدة إنتاج النقد ھذه5%: 2016(5%

) لتقدیر القیمة الممكن استردادھا لرخصة الوساطة في الكویت. كما قامت %3: 2016(%3بنسبة نھائي) ومعدل نمو 10%
إلى ذلك التحلیل،المجموعة بإجراء تحلیل الحساسیة بتنویع عوامل المدخالت من خالل ھامش معقول.  ال توجداستناداً

قد تعرضت لالنخفاض في مؤشرات على أن الشھرة أو الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة 
القیمة.

موجودات أخرى -16
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

78,30356,683فوائد مدینة
27,68045,183)28القیمة العادلة الموجبة للمشتقات (إیضاح 

ً 39,58641,675مدینون متنوعون ومدفوعات مقدما
53,57224,680عقارات استثماریة 

33,86221,832عقارات تمت حیازتھا من تسویة دیون 
16,99311,362أخرى

────────────────────
249,996201,415

════════════════════
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أوراق دولیة متوسطة األجل-17

األوراق "برنامج (ر أمریكيالملیارات دو3جل بقیمة ألاأوراق دولیة متوسطة ، قام البنك بإنشاء برنامج السنةخالل
ض خاص مملوكة اغرذات أل شركة المن خواألوراق الدولیةبموجب برنامج ،، أصدر البنك2017مایو 30. في )"الدولیة
تم. وقد 2022في مایو تستحقر أمریكي الألف دو750,000غیر مضمونة بقیمة أوراق من الدرجة األولى،بالكامل

سنویا تستحق على أساس %2.75ثابت بنسبة بمعدل حمل فائدة تسمیة وألمن القیمة ا%99.491بنسبة األوراقدار ھذه إص
ف سنوي.صن

2الشریحة -مساندةسندات -18

ألف دینار كویتي 125,000بالدینار الكویتي المقومة بمبلغ 2الشریحة-، أصدر البنك سندات مساندة 2015نوفمبر 18في 
سنوات، وھي تتضمن شرائح متساویة من سندات تحمل معدالت فائدة ثابتة وسندات تحمل معدالت 10بفترة استحقاق حتى 

فترات نصف سنویة سنویاً، تستحق على%4.75فائدة متغیرة. تحمل السندات ذات معدالت الفائدة الثابتة معدل فائدة بنسبة 
فوق معدل الخصم المعلن %2.75على مدى السنوات الخمس األولى، وسوف یتم إعادة تحدیدھا للفترة الالحقة بمعدل آجلة

من قبل بنك الكویت المركزي (في التاریخ السنوي للسنة الخامسة من تاریخ اإلصدار). وتحمل السندات ذات معدالت الفائدة 
فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي یتم تحدیدھا بشكل نصف %2.50نسبة المتغیرة معدل فائدة ب ً سنویا

فترات نصف فوق المعدل السائد للسندات ذات المعدل الثابت، وتستحق على %1سنوي، ویخضع ذلك لحد أقصى بنسبة 
أو سنویة آجلة ً الختیار البنك بعد . إن ھذه السندات غیر مكفولة بضمان ویمكن استدعائھا كلیا ً وفقا ً سنوات من تاریخ 5جزئیا

اإلصدار، وذلك بموجب شروط محددة والموافقات الرقابیة.

مطلوبات أخرى-19
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

97,85274,144فوائد دائنة
ً 35,08228,808إیرادات مستلمة مقدما

19,17620,605الضرائب 
29,59129,270)12مخصص التسھیالت غیر النقدیة (إیضاح 

36,64532,367مصروفات مستحقة
54,12342,550)28القیمة العادلة السالبة للمشتقات (إیضاح 

34,11430,653مكافأة نھایة الخدمة 
81,26579,081أخرى

────────────────────
387,848337,478

════════════════════

مكافأة نھایة الخدمة
حدة. إن ون المقدر للئتمااالالتقییمات االكتواریة باستخدام طریقة من خاللالمحددة تحدید القیمة الحالیة اللتزام المزایاتم 

وزیادات الرواتب المستقبلیة بما یتوافق مع %5معدل خصم بنسبة ھيالمدخالت الجوھریة المستخدمة في التقییم االكتواري 
والمعدالت المناسبة لحاالت الوفاة واإلعاقة.ةالمتوقعةاالستھالكیاألسعارضخم في معدل الت

رأس المال واالحتیاطیات-20

رأس المالأ)
دینار كویتي0.100بقیمة ) سھم، 6,000,000,000: 2016(6,000,000,000یتكون راس مال البنك المصرح بھ من 

. لكل سھم
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي
المصدر والمدفوع نقداً:

) سھم قیمة كل منھا 5,635,664,303: 2016(5,917,447,518
591,744563,566دینار كویتي0.100

════════════════

دینار كویتي 28,178,321.500زیادة بمبلغ على 2017مارس 11وافقت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقدة في 
من %5سھم منحة بما یمثل نسبة281,783,215في رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل وذلك من خالل إصدار 

دینار كویتي إلى مبلغ 563,566,430.300رأس المال. وبذلك زاد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 
.2017مارس 19دینار كویتي، وقد تم تسجیل التغییر في رأس المال في السجل التجاري بتاریخ 591,744,751.800
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(تتمة)رأس المال واالحتیاطیات-20

(تتمة)رأس المالأ) 

كما یلي:ھيإن الحركة في األسھم العادیة المصدرة خالل السنة 
20172016

5,635,664,3035,039,717,687ینایر1عدد األسھم المصدرة كما في 
281,783,215251,985,884إصدار أسھم منحة

343,960,732-إصدار حقوق
──────────────────────

5,917,447,5185,635,664,303دیسمبر31األسھم المصدرة كما في عدد 
══════════════════════

قانونياحتیاطي ب)

. قانونيالألف دینار كویتي) إلى االحتیاطي 29,797: 2016ألف دینار كویتي (14,089مجلس اإلدارة بتحویل مبلغ اقترح
للنظام األساسي للبنك وقانون الشركات والتعدیالت الالحقة لھ الذي یتطلب بحد أدنى تحویل نسبة  ً من %10ویتم ذلك وفقا

ربح السنة الخاص بمساھمي البنك قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة إلى 
من رأس مال البنك المصدر. وبالتالي، فإن %50تى یعادل رصید االحتیاطي نسبة غیر القابل للتوزیع حقانونيالاالحتیاطي 

بة نساالحتیاطي القانونيمن ربح السنة، ھو المبلغ المطلوب لیبلغ %10، بما یقل عن نسبة االحتیاطي القانونيالتحویل إلى 
من رأسمال البنك المصدر.50%

من رأس المال في السنوات التي ال تسمح %5إن توزیع ھذا االحتیاطي محدد بالمبلغ المطلوب لدفع توزیعات أرباح بنسبة 
فیھا األرباح المتراكمة بتأمین ھذا الحد. 

حساب عالوة إصدار األسھمج)

إن رصید حساب عالوة إصدار األسھم غیر قابل للتوزیع.

سھم الخزینة أسھم الخزینة واحتیاطي أد)

نك أسھم الخزینة التالیة:في نھایة السنة كان لدى الب
20172016

101,018,98196,208,554عدد أسھم الخزینة 
%1.7%1.7أسھم الخزینة كنسبة من إجمالي األسھم قید اإلصدار

77,79977,799تكلفة أسھم الخزینة (ألف دینار كویتي) 
73,54262,536القیمة السوقیة لسھم الخزینة (ألف دینار كویتي) 

718643المتوسط المرجح للقیمة السوقیة ألسھم الخزینة (فلس)

كما یلي: ھيإن الحركة في أسھم الخزینة 
عدد األسھم

20172016

96,208,55491,626,899ینایر 1الرصید كما في 
4,810,4274,581,344إصدار أسھم منحة 

311-مشتریات
────────────────────

101,018,98196,208,554دیسمبر31الرصید كما في 
════════════════════

إلى ذلك، فإن الرصید في حساب احتیاطي أسھم الخزینة غیر متاح للتوزیع. ھم الخزینة سأیعادل تكلفة بما مبلغ إنإضافةً
سھم الخزینة. أباالحتفاظخالل فترة االحتیاطي العام غیر متاح للتوزیع من 
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(تتمة)رأس المال واالحتیاطیات -20

ھـ) احتیاطیات أخرى

ألف دینار كویتي

احتیاطي 
عام

أرباح
محتفظ بھا

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
أجنبیة

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
المدفوعات 

باألسھم

توزیعات 
أرباح نقدیة

مقترحة

مجموع 
االحتیاطیات 

األخرى

49,12114,172166,1841,271,813(237,915)2017117,0581,163,193ینایر 1في 
322,362----322,362-ربح السنة

3,782--3,424358--إیرادات شاملة أخرى
───────────────────────────────────────────────────────────────

326,144--322,3623,424358-إجمالي اإلیرادات الشاملة 
───────────────────────────────────────────────────────────────

(14,089)----(14,089)-ب)20(إیضاح القانونيالمحول إلى االحتیاطي 
(166,184)(166,184)-----توزیعات أرباح مدفوعة

(12,232)----(12,232)-1الشریحة-فوائد مدفوعة على األوراق المالیة المستدامة 
209-209----مدفوعات باألسھم في شركة تابعة

من قبل شركة 1توزیعات أرباح على صكوك مستدامة الشریحة 
(2,989)----(2,989)-تابعة

(29,588)----(29,588)-)21أسھم منحة مقترح إصدارھا (إیضاح 
-174,493---(174,493)-)21فلس للسھم (إیضاح 30توزیعات أرباح نقدیة مقترحة بقیمة 

(120)----(120)-التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركات تابعة
──────────────────────────────────────────────────────────────

49,47914,381174,4931,372,964(234,491)2017117,0581,252,044دیسمبر 31في 
══════════════════════════════════════════════════════════════
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رأس المال واالحتیاطیات (تتمة)-20

احتیاطیات أخرى (تتمة)ھـ)

ألف دینار كویتي

احتیاطي 
عام

أرباح
محتفظ بھا

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 

أجنبیة

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
المدفوعات 

باألسھم

توزیعات 
أرباح نقدیة

ةمقترح

مجموع 
االحتیاطیات 

األخرى

29,47216,303148,4431,338,748(79,749)2016117,0581,107,221ینایر 1في 
295,178----295,178-ربح السنة

(138,517)--19,649(158,166)--شاملة أخرى) إیراداتخسائر(
───────────────────────────────────────────────────────────────

156,661--19,649(158,166)295,178-إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة  
───────────────────────────────────────────────────────────────

(29,797)----(29,797)-ب)20(إیضاح القانونيالمحول إلى االحتیاطي 
(148,443)(148,443)-----توزیعات أرباح مدفوعة

(12,146)----(12,146)-1الشریحة-فوائد مدفوعة على األوراق المالیة المستدامة 
ً (2,418)-(2,418)----المحول إلى تسویة المكافآت باألسھم المدفوعة نقدا

287-287----باألسھم في شركة تابعةالمدفوعات 
من قبل 1تكالیف المعاملة من إصدار صكوك مستدامة الشریحة 

(379)----(379)-شركة تابعة
من قبل شركة 1توزیعات أرباح من صكوك مستدامة الشریحة 

(1,503)----(1,503)-تابعة
(28,178)----(28,178)-)21أسھم منحة مقترح إصدارھا (إیضاح 
-166,184---(166,184)-)21فلس للسھم (إیضاح 30توزیعات أرباح نقدیة مقترحة بقیمة 

(1,019)----(1,019)-حركات أخرى
──────────────────────────────────────────────────────────────

49,12114,172166,1841,271,813(237,915)2016117,0581,163,193دیسمبر 31في 
══════════════════════════════════════════════════════════════
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رأس المال واالحتیاطیات (تتمة)-20

احتیاطیات أخرى (تتمة)ھـ)

للنظام األستم تكوین االحتیاطي  اسي للبنك ویمكن توزیعھ دون قیود، باستثناء المبلغ بما یعادل تكلفة شراء أسھم العام وفقاً
الخزینة.

یتضمن احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة فروق التحویل عند تحویل النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة بما 
أي تغییرات في القیمة العادلة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات من في ذلك الشھرة والموجودات غیر الملموسة و

عمالتھا الرئیسیة إلى عملة عرض البیانات المالیة. 

أرباح نقدیة مقترح توزیعھا-21

للسھم (30أقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بقیمة  ً ل30: 2016فلسا ً %5سھم) وأسھم منحة بنسبة كل فلسا
أسھم المنحة، إذا ما تم وتستحق توزیعات األرباح النقدیة.2017دیسمبر 31) من األسھم القائمة كما في 5%: 2016(

بعد الحصول على الموافقات الضروریة من الجھات اعتمادھا من قبل الجمعیة العمومیة للمساھمین، التوزیع على المساھمین 
الرقابیة.

1الشریحة –المستدامةاألوراق المالیة -22

الشریحة-، أصدر البنك، من خالل شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل، األوراق المالیة المستدامة 2015في أبریل 
لمعیار 700,000("األرواق المالیة المستدامة") بمبلغ 1 ً ألف دوالر أمریكي وھي مؤھلة للتصنیف ضمن حقوق الملكیة وفقا

. إن ھذه األوراق المالیة المستدامة مساندة وغیر مكفولة بضمان وتحمل معدل العرض-: األدوات المالیة 32المحاسبة الدولي 
وتستحق على فترات نصف سنویة آجلة حتى تاریخ االستدعاء األول في أبریل %5.75فائدة بنسبة  ً . یجوز 2021سنویا

لقرار البنك على أساس غیر متراكم. وال إلغاء مدفوعات الفوائد المتعلقة باألوراق المالیة المستدام ً أو جزئیاً) وفقا ً ة (كلیا
عن السداد. ویتم معالجة مدفوعات الفوائد كتخفیض من حقوق الملكیة. إن ھذه األوراق المالیة المستدامة أي إلغاءیعتبر  تأخراً

ولكن لیس جزئیاً) بالقیمة األسم ً الختیار البنك بتاریخ االسلیس لھا تاریخ استحقاق ویمكن استدعائھا (كلیا ً تدعاء األول یة وفقا
وفي كل تاریخ سداد للفوائد فیما بعد، وذلك بموجب شروط محددة.2021في أبریل 

الحصص غیر المسیطرة-23

" عن طریق 1بإصدار "صكوك الشریحة للبنك، قام بنك بوبیان ش.م.ك.ع. (بنك بوبیان)، شركة تابعة 2015عام خالل 
أوراق 1ألف دوالر أمریكي. تعتبر صكوك الشریحة 250,000ترتیب صكوك یتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، بمبلغ 

المال) على رأسفقط ذات أولویة(مالیة مستدامة لیس لھا تاریخ استرداد ثابت وتمثل التزامات مساندة مباشرة غیر مكفولة
مدرجة في سوق األوراق المالیة 1یان وتخضع للبنود والشروط الواردة في اتفاقیة المضاربة. إن صكوك الشریحة لبنك بوب

) ویمكن استدعائھا من قبل بنك بوبیان بعد فترة تبلغ خمس NASDAQ Dubaiاالیرلندي وسوق دبي لألوراق المالیة (
ي تاریخ سداد أرباح بعد ذلك یخضع لبعض شروط االسترداد. (تاریخ االستدعاء األول) أو أ2021سنوات تنتھي في مایو 
سنویا یستحق السداد في نھایة كل نصف سنة بالترتیب حتى تاریخ %6.75معدل ربح متوقع بنسبة 1تحمل صكوك الشریحة 

إلى متوسط معدالت المبادالت بالدوال سائدة ر األمریكي الاالستدعاء األول. بعد ذلك، یتم إعادة تحدید الربح المتوقع استناداً
لتقدیر المصدر الوحید، قد یتم اختیار عدم %5.588على مدى خمس سنوات زائد ھامش الربح االبتدائي بنسبة  سنویا. ووفقاً

إجراء توزیعات المضاربة المتوقعة وفي ھذه الحالة، لن یتم تراكم أرباح المضاربة وال یعتبر ھذا الحدث بمثابة حدث إخفاق 
ویتم إدراج اجمالي المبلغ ضمن الحصص غیر 1لم تقم المجموعة باالشتراك في إصدار صكوك الشریحة وفي السداد.

المسیطرة في بیان المركز المالي المجمع.
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المدفوعات باألسھم-24

بالنسبة یقوم البنك بتطبیق برنامج تسویة المكافئات باألسھم  ً م منح ھذه الخیارات في ویتالتنفیذیین. للموظفینالمدفوعة نقدا
إلى القیمة السوقیة ألسھم البنك في تاریخ  ً استنادا ً حالة استمرار الموظفین بالخدمة لفترة ثالث سنوات ویتم تسویتھا بالدفع نقدا

المنح.   

دینار0.663بلغت إن القیمة العادلة للخیارات الممنوحة خالل السنة والتي تم تحدیدھا باستخدام نموذج تقییم بالك شولز
0.728. إن المدخالت الجوھریة للنموذج كانت سعر السھم بمبلغ كما في نھایة السنةدینار كویتي)0.612: 2016كویتي (

ائدات سعر السھم المتوقعـة بنسبةواالنحراف المعیاري لعفي تاریخ القیاس)دینار كویتي0.660: 2016دینار كویتي (
%2.75بنسبة الذي ال یحمل مخاطرالسنويفترة الخیار الموضحة أعاله ومعدل الفائدةو) 20.40%: 2016(25.27%

لالنحراف المعیاري لعائدات سعر السھم المتوقعة یستند إلى التحلیل )2.5%: 2016( ً . إن التقلب الذي یتم قیاسھ وفقا
اإلحصائي ألسعار األسھم الیومیة على مدى الثالثة سنوات األخیرة. 

یوضح الجدول التالي الحركة في عدد خیارات األسھم خالل السنة: 
20172016

عدد خیارات األسھمعدد خیارات األسھم

6,051,9925,637,743ینایر1القائمة في 
3,237,1082,197,905الممنوحة خالل السنة
(1,556,637)(2,091,184)الممارسة خالل السنة

(227,019)(245,557)المنتھیة خالل السنة
──────────────────

6,952,3596,051,992دیسمبر31القائمة في 
══════════════════

برنامج للمدفوعات باألسھم وخیارات األسھم الممنوحة إلى موظفیھ التنفیذیین.  ً یطبق بنك بوبیان أیضا

1,693: 2016ألف دینار كویتي (1,909باألسھم للسنة تبلغ التعویضاتإن المصروفات المستحقة على حساب برنامج 
دینار كویتي) وھي مدرجة ضمن مصروفات الموظفین. ألف

القیمة العادلة لألدوات المالیة -25

تستند القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتداولة في أسواق نشطة على أسعار السوق المعروضة أو األسعار 
م االتي یحددھا المتداولین في عروض األسعار. بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى، تحدد المجموعة القیمة العادلة باستخد

أسالیب التقییم. 

تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة باستخدام الجدول الھرمي التالي لقیاسات القیمة العادلة، الذي یعكس أھمیة المدخالت 
المستخدمة في تحدید ھذه القیاسات: 

: أسعار (غیر معدلة) معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى 
وھي معلنة إما بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو 1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 

بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تتضمن ھذه الفئة األدوات التي تم تقییمھا باستخدام األسعار المعلنة لموجودات 
ر نشط إلى حد ما أو أسالیب تقییم أخرى یكون جمیع مدخالتھا ملحوظة من ومطلوبات مماثلة أو مشابھة في سوق یعتبر غی

بیانات السوق. تتضمن أوراق الدین المالیة المتضمنة في ھذه الفئة أدوات الدین السیادیة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفریقیا. 

مة العادلة المسجلة وال تستند إلى البیانات : األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت لھا تأثیر كبیر على القی3المستوى 
المعروضة في السوق.
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-25

تتضمن أسالیب التقییم نماذج التدفقات النقدیة المخصومة، والمقارنة مع أدوات مماثلة یكون لھا أسعار سوقیة معلنة ومعلومات 
دات. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في التقییم أسعار الفائدة الخالیة المعامالت الحدیثة وصافي قیمة الموجو

من المخاطر والقیاسیة ومعدالت االئتمان والعالوات األخرى المستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم 
ثار المترتبة علیھا. إن الغرض من أسالیب التقییم ھو ومعدالت تحویل العمالت األجنبیة وتقلبات األسعار المتوقعة واآل

الوصول إلى قیاس القیمة العادلة الذي یعكس السعر المستلم مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین 
المتداولین في السوق في تاریخ القیاس. 

ذا كان قد تمت التحویالت بین مستویات الجدول الھرمي من خالل تقوم المجموعة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة بتحدید ما إ
ھایة كل فترة في نإعادة تقییم التصنیف (على أساس أدنى مستوى للمدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل)

.مالیةبیانات

: للمجموعة المسجلة بالقیمة العادلةلألدوات المالیة یبین الجدول التالي الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة 

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

2,074,9301,030,53414,3773,119,841أوراق دین مالیة
58,829122,84465,487247,160أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
2,133,7591,153,37879,8643,367,001
════════════════════════════

(26,443)-(26,443)-)28مشتقات األدوات المالیة (إیضاح 
════════════════════════════

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2016
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

1,756,896939,58714,7652,711,248أوراق دین مالیة
91,489132,41071,782295,681أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
1,848,3851,071,99786,5473,006,929
════════════════════════════

2,633-2,633-)28مشتقات األدوات المالیة (إیضاح 
════════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-25

المحققة خالل السنة: زیعات األرباح واألرباح المحققة)واإلیرادات (الفوائد وتو3یحلل الجدول التالي الحركة في المستوى 

في 
ینایر1

2017

التغیر 
في القیمة 

إضافاتالعادلة
بیع / 

استرداد

الحركات
في سعر 

صرف 
العمالت 
األجنبیة

في 
دیسمبر31

2017

صافي
األرباح في 
بیان الدخل 

المجمع
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

14,377999(11)(377)--14,765أوراق دین مالیة
أسھم واستثمارات 

65,4876,679(617) (11,420) 71,7824,0101,732أخرى
─────────────────────────────────────────────────

86,5474,0101,732(11,797)(628)79,8647,678
═════════════════════════════════════════════════

في 
ینایر1

2016
التغیر في 

إضافاتالقیمة العادلة
بیع / 

استرداد

الحركات
في سعر 
صرف 

العمالت 
األجنبیة

في 
دیسمبر31

2016

صافي 
األرباح في 
بیان الدخل 

المجمع
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

814,765989(30,929)14,000-31,686أوراق دین مالیة
أسھم واستثمارات 

37671,7824,616(8,771)9,950(9,677)79,904أخرى
─────────────────────────────────────────────────

111,590(9,677)23,950(39,700)38486,5475,605
═════════════════════════════════════════════════

تتكون أوراق الدین المالیة المدرجة ضمن ھذه الفئة من سندات الشركات غیر المسعرة الصادرة عن البنوك والمؤسسات 
%4نسبة بالمالیة. یتم تقدیر القیمة العادلة لھذه السندات باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل ائتمان 

االستثمارات فيواألوراق المالیة األخرى المدرجة ضمن ھذه الفئة بصورة رئیسیة منتتضمن األسھم). 2016:4%(
األسھم االستراتیجیة وصنادیق األسھم الخاصة غیر المتداولة في سوق نشط. یتم تقدیر القیمة العادلة لھذه االستثمارات 

م نماذج التدفقات النقدیة المخصومة ومعلومات السوق باستخدام أسالیب تقییم مناسبة للظروف. تتضمن أسالیب التقیی
المعروضة للشركات المقارنة ومعلومات المعامالت الحدیثة وصافي قیمة الموجودات. تتضمن المدخالت الھامة غیر 

ح االمعروضة المستخدمة في أسالیب التقییم بصورة رئیسیة معدل الخصم ومعدل النمو النھائي واإلیرادات وتقدیرات األرب
للطبیعة التنافسیة لھ ه ذومضاعف السوق كالسعر إلى القیمة الدفتریة والسعر إلى الربحیة على سبیل المثال. ونظراً

لیس من العملي اإلفصاح عن معدل المدخالت الھامة غیر المعروضة. االستثمارات، 

تدرج الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة، وال تختلف القیمة الدفتریة بصورة جوھریة عن قیمتھا العادلة 
إلى  ً حیث إن غالبیة ھذه الموجودات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصیرة األجل أو یعاد تسعیرھا على الفور استنادا

فة المطفأة المدرجة بالتكلالمتبقیةم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة یتحركة معدالت الفائدة في السوق. 
المناسبة ان مثل معدالت االئتمفتراضات االنماذج التدفقات النقدیة المخصومة التي تتضمن بعضباستخدام بصورة رئیسیة 

للظروف. 

أثیر ت، إلى أي من خالل تغییر عوامل ھذه المدخالت بھامش مناسبعلى تقدیرات القیمة العادلة، تحلیل الحساسیة لم یشیر
جوھري على بیان المركز المالي المجمع أو بیان الدخل المجمع.  
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الشركات التابعة-26

الشركات التابعة الرئیسیة العاملة:
نسبة الملكیة %النشاط األساسي بلد التأسیس اسم الشركة 

20172016

الكویت بنك بوبیان ش.م.ك.ع
أعمال مصرفیة 

58.458.4إسالمیة 
البنك –بنك الكویت الوطني  ً مصر ش.م.م. (سابقا

98.598.5أعمال مصرفیةمصرش.م.م.)–الوطني المصري 
99.999.9شركة استثمارالكویتشركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. (مقفلة) 

100.0100.0أعمال مصرفیةالمملكة المتحدةبي.إل. سي. إنترناشیونال)بنك الكویت الوطني (
100.0100.0إدارة استثمار سویسرابنك الكویت الوطني بنك بریفي (سویسرا) إس. إیھ. 

85.585.5أعمال مصرفیة  لبنانبنك الكویت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 
84.384.3أعمال مصرفیةالعراقمصرف االئتمان العراقي ش.م.خ.

100.0100.0شركة استثمارجزر كایمانناشیونال إنفستورز جروب ھولدنجز لیمتد 
93.393.3وساطةالكویتشركة الوطني للوساطة المالیة ش.م.ك.(مقفلة) 

) من حصة المجموعة في بنك الكویت الوطني (لبنان) %38.1: 2016(%38.1، كانت نسبة 2017دیسمبر 31في 
ش.م.ل. (لبنان)ش.م.ل. مملوكة لشركة قابضة وسیطة، بنك الكویت الوطني ھولدنغ 

رأس مال ذي حقوق تصویت في بعض الشركات ذات األغراض الخاصة التي تم تأسیسھا إلدارة  یوجد لدى البنك أیضاً
یابة عن عمالء البنك. لیس للبنك أي ملكیة انتفاع في موجودات ھذه الشركات. إن المعلومات الصنادیق وموجودات األمانة ن

.32عن أنشطة إدارة أموال المجموعة قد تم بیانھا في إیضاح 

فیما یلي الحصص غیر المسیطرة الجوھریة في بنك بوبیان ش.م.ك.ع:
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

304,112293,211األرصدة المتراكمة للحصص غیر المسیطرة 
19,13716,527الربح الخاص بالحصص غیر المسیطرة

فیما یلي المعلومات المالیة الموجزة عن بنك بوبیان ش.م.ك.ع:
2017معلومات مالیة موجزة

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

3,970,3963,481,807الموجودات
3,518,0393,058,654المطلوبات

125,567103,303صافي إیرادات التشغیل
47,67241,301النتائج للسنة

(297)(17)الخسائر الشاملة األخرى للسنة

2017معلومات موجزة عن التدفقات النقدیة
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

(390,909)175,392النقدیة التشغیلیةالتدفقات 
(47,840)(112,571)التدفقات النقدیة االستثماریة

60,870(18,824)التدفقات النقدیة التمویلیة
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طارئةالتزاماتارتباطات و-27
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي
مماثلة من قبل العمالء المعنیین:التزامات نیابة عن العمالء مقابل التزامات 

144,001115,668حواالت مقبولة
328,943319,459خطابات اعتماد

3,755,7183,638,537ضمانات
────────────────────

4,228,6624,073,664
════════════════════

ألف 786,888: 2016دیسمبر 31ألف دینار كویتي (713,129ھا لمد االئتمان تبلغ ؤإلغاإن االلتزامات التي ال یمكن 
دینار كویتي). تشمل ھذه االلتزامات التزامات لمد االئتمان الذي ال یمكن إلغاؤه على مدى فترة التسھیل أو یتم إلغاؤه فقط 

استجابة لتغیر عكسي جوھري.  

لمخاطر التزامات ائتمان متنوعة غیر مباشرة، ومع أنھا لم تنعكس في لألعمالتتعرض المجموعة ضمن المسار الطبیعي 
بیان المركز المالي المجمع إال أنھا تخضع لمعاییر منح االئتمان العادیة وإلى اإلشراف المالي وإجراءات المراقبة. 

ألن الكثیر من ھذه االلتزامات سوف تنتھي إن ھذه االلتزامات االئتمانیة ال تمثل بالض رورة احتیاجات نقدیة مستقبلیة، نظراً
صالحیتھا أو یتم إنھاء عقودھا دون أن یتم تمویلھا. إن خسائر االئتمان، إن وجدت، والتي ربما تنتج من تلك االلتزامات ال 

یتوقع أن تكون جوھریة.

دینار ألف105,426: 2016دیسمبر 31دینار كویتي (ألف60,019لغ رأسمالي بمبنفاق إلدى المجموعة التزامات یوجد 
كویتي).

األدوات المالیة المشتقة -28

و أإن األدوات المالیة المشتقة ھي أدوات مالیة تتحدد قیمتھا بالرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبیة 
تمثل المبالغ االسمیة األصلیة فقط المبالغ التي یطبق علیھا .مؤشر االئتمانمعدالت وتصنیف االئتمان أو وأمؤشر األسعار

لتحدید مبالغ التدفقات النقدیة التي سیتم تبادلھا، وھي ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملین المتعلقین بمخاطر  نسبة أو سعراً
السوق أو االئتمان التي تتسم بھا تلك األدوات. 

یة المشتقة بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي المجمع. تمثل القیمة العادلة الموجبة تكلفة إتمام كافة تدرج األدوات المال
المعامالت بالقیمة العادلة لصالح المجموعة إذا تم إنھاء الحقوق وااللتزامات الناتجة من تلك األدوات في معاملة سوق عادیة 

االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة المشتقة على القیمة العادلة الموجبة لألدوات. في تاریخ التقاریر المالیة. تقتصر مخاطر
تمثل القیمة العادلة السالبة تكلفة األطراف المقابلة للمجموعة إلتمام كافة معامالتھم مع المجموعة.

دیم حلول وتقموجوداتھا ومطلوباتھا، تتعامل المجموعة في مشتقات أسعار الفائدة التبادلیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على
العمالت األجنبیة اآلجلة للعمالء وإلدارة تحویلوكذلك تتعامل المجموعة في عقود إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء. 

مراكز العمالت األجنبیة والتدفقات النقدیة لدیھا. 

ة ر في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة والمؤھلیتم اإلفصاح عن مبادالت أسعار الفائدة المستخدمة لتغطیة التغیی
ألخرى وتدرج مبادالت أسعار الفائدة اكأدوات تغطیة فعالة للمجموعة كمبادالت أسعار فائدة محتفظ بھا كتغطیة للقیمة العادلة. 

لتغطیة. بالمعاییر المؤھلة لمحاسبة االعمالت األجنبیة اآلجلة للعمالء أو تستخدم لغرض التغطیة ولكنھا ال تفي تحویلوعقود 
دة مسنمقابلة (یتم تغطیة التعرض للمخاطر على حساب األدوات المالیة المشتقة للعمالء من خالل الدخول في معامالت 

مع أطراف مقابلة أو من خالل المعامالت األخرى لتقلیل المخاطر.بمعامالت مماثلة) 

مبادالت أسعار الفائدة 
إلى مبلغ أساسي محدد  إن مبادالت أسعار الفائدة ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین لتبادل مدفوعات فوائد استناداً
لفترة زمنیة معینة. في مبادالت أسعار الفائدة لكافة العمالت، تقوم المجموعة بمبادلة دفعات الفوائد بعملتین مختلفتین على 

لعقد وتقوم بإعادة ن في بدایة اة محددة كما تقوم بمبادلة المبالغ الرئیسیة المحددة بعملتین مختلفتیمحدد لفترة زمنیأساسيمبلغ 
عند االستحقاق. ةلغ األساسیاالمبمبادلة 
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األدوات المالیة المشتقة (تتمة)-28

العمالت األجنبیة اآلجلةتحویلعقود 
العمالت األجنبیة اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عمالت أجنبیة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل.تحویلإن عقود 

فیما یلي ملخص القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المدرجة في السجالت المالیة باإلضافة إلى القیمة االسمیة لھا كما 
یلي: 

20172016

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
السالبة

القیمة 
االسمیة

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة
العادلة 
السالبة

القیمة 
االسمیة

ألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

مبادالت أسعار الفائدة (محتفظ بھا 
20,98937,8451,947,42725,99230,1171,376,449كتغطیة للقیمة العادلة)

96292691,0501,4501,40484,811مبادالت أسعار الفائدة (أخرى)
5,72915,3522,171,71417,74111,0292,094,223عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة

──────────────────────────────────────────
27,68054,1234,210,19145,18342,5503,555,483

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

بمبلغ سالبة 2017دیسمبر 31إن صافي القیمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة المحتفظ بھا كتغطیة للقیمة العادلة كما في 
ألف دینار كویتي). بلغ الربح من اإلیرادات الثابتة المغطاة 4,125: سالبة بمبلغ 2016ألف دینار كویتي (16,856

ألف دینار كویتي). 26,805: 2016كویتي (ألف دینار 41,534للموجودات المالیة 

معامالت مع أطراف ذات عالقة-29

تتضمن األطراف ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین التنفیذیین بالبنك وأفراد عائالتھم من الدرجة األولي وشركات 
كان بعض األطراف ذات عالقة عمالء كات زمیلة للمجموعة. روشیسیطرون علیھا أو أفراد عائالتھم من الدرجة األولى 

للمجموعة ضمن النشاط الطبیعي. إن مثل تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسیة بما في ذلك أسعار الفائدة 
والضمانات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة لعملیات مماثلة لھا مع أطراف غیر ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من قدر 

لتعلیمات بنك الكویت المركزي المتعلقة بالقروض إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي طبیعي من المخ ً اطر. وفقا
العالقة بھم فإن تلك القروض مكفولة بضمانات ملموسة.

إن تفاصیل حصص األطراف ذات عالقة ھي كما یلي: 
عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

أو الموظفین التنفیذیین
اتعدد األطراف ذ

عالقة
201720162017201620172016

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

أعضاء مجلس اإلدارة
341516125,328155,598قروض (مضمونة) 

121321,50820,981--طارئةالتزامات 
7612106699بطاقات ائتمان 

98696737,18432,090ودائع
341414278,512288,898ضمانات مقابل تسھیالت ائتمانیة

5,8647,586إیرادات فوائد ورسوم
10043مصروفات فوائد

2323شراء معدات ومصروفات أخرى 

موظفون تنفیذیون 
43632,7952,702قروض 

22--45طارئةالتزامات 
1212224738بطاقات ائتمان 

131331333,7822,910ودائع
10090إیرادات فوائد ورسوم

-5مصروفات فوائد
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(تتمة)معامالت مع أطراف ذات عالقة-29

إن تفاصیل المدفوعات لموظفي اإلدارة العلیا ھي كما یلي:
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

كویتيدینار 

10,0489,462رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
517514مكافآت نھایة الخدمة 

707475مدفوعات األسھم
────────────────────

11,27210,451
════════════════════

شكل أتعاب أو رواتب أو عالوات لقاء الخدمات التي یقدمونھا إلى ال یحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي مكافآت في
البنك.

إدارة المخاطر-30

تنطوي أنشطة المجموعة على بعض المخاطر، لكن یتم إدارة ھذه المخاطر بطریقة ھیكلیة ومنظمة من خالل سیاسة إدارة 
رة المخاطر وعملیات المراقبة. یوفر مجلس اإلدارة مخاطر شاملة تتضمن إدارة المخاطر الشاملة في الھیكل التنظیمي وإدا

التوجیھ والمراقبة إلدارة المخاطر العامة في ظل دعم لجنة المخاطر ولجنة التدقیق وإدارة المخاطر وإدارة التدقیق الداخلي 
بالمجموعة بما یساعد اإلدارة التنفیذیة في الرقابة واإلدارة الفعالة للمخاطر الشاملة للمجموعة. 

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغیل. 

لتعلیمات بنك الكویت المركزي، قامت المجموعة بتطبیق نظام شامل لقیاس وإدارة المخاطر. یساعد ھذا األسلوب في  ً وفقا
ة وقعة، وھي عبارة عن تقییم الخسارة النھائیتوضیح كل من الخسارة المتوقع حدوثھا في الظروف العادیة والخسائر غیر المت

إلى النماذج اإلحصائیة. یتم فحص وتحلیل المعلومات المجمعة من كافة مجموعات العمل الداخلیة بشدة لتحدید  ً الفعلیة استنادا
المخاطر ومراقبتھا. 

بة الحدود المسموح بھا، بینما یتم مراقیتم تحدید احتماالت التعرض للمخاطر القائمة والمعامالت بكمیات معینة ومقارنتھا ب
بتوجیھات السیاسة والمخاطر الرئیسیة ومؤشرات المراقبة. یتم تصعید أي حاالت تناقض أو  المخاطر غیر الكمیة مقارنةً

فوائض أو انحرافات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

العمالت األجنبیة اآلجلة واألدوات تحویلت أسعار الفائدة وعقود تستخدم المجموعة، كجزء من إدارة المخاطر العامة، مبادال
األخرى إلدارة المخاطر المتعلقة بالتغیر في أسعار الصرف والعمالت األجنبیة ومخاطر األسھم ومخاطر االئتمان والمخاطر 

الناتجة من تقدیر المعامالت. یتم استخدام الضمانات للحد من مخاطر االئتمان بالمجموعة. 

یتضمن إطار إدارة المخاطر الشامل للمجموعة توجیھات محددة تؤكد على االحتفاظ بحافظة متنوعة لتفادي التركزات العالیة 
للمخاطر. 

مخاطر االئتمان30.1

إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر أن یتسبب طرف مقابل في تكبد المجموعة خسارة مالیة نتیجة العجز عن الوفاء بالتزام ما. 
أ مخاطر االئتمان ضمن سیاق العمل العادي للمجموعة. تنش

المتعلقة باالئتمان من قبل مجلس اإلدارة.الھامةتتم مراجعة واعتماد جمیع السیاسات

توضع حدود لالئتمان لجمیع العمالء بعد دراسة حذرة لمقدرتھم المالیة. كما تتطلب اإلجراءات القائمة والملخصة في كتیب 
االئتمان في المجموعة أن تخضع جمیع طلبات االئتمان إلى دراسة تفصیلیة تقوم بھا إدارات مراقبة االئتمان إجراءات منح 

بأنواع  ً المحلي والدولي قبل تقدیمھا إلى لجنة االئتمان المختصة. إن جمیع القروض مضمونة متى ما كان ذلك ضروریا
قة بھا.مقبولة من الضمانات للتخفیف من مخاطر االئتمان المتعل
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(تتمة)إدارة المخاطر-30

(تتمة)مخاطر االئتمان30.1
لتعلیمات بنك الكویت المركزي بتاریخ  ً التي تحدد قواعد وأسس تصنیف التسھیالت االئتمانیة، قامت 1996دیسمبر 18وفقا

المجموعة القائمة لكل عمیل بالمجموعة بتشكیل لجنة داخلیة من ذوي الخبرة واالختصاص بالبنك لدراسة وتقییم التسھیالت
على حدة بغرض الوقوف على أیة أمور غیر عادیة ترتبط بوضع العمیل، وما قد یواجھھ من مصاعب قد یتعین معھا تصنیف 
ً التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لھ كغیر منتظمة، ومن ثم تحدید حجم المخصصات المطلوبة لتلك المدیونیة. وتدرس أیضا

%25جتمع بصفة دوریة على مدار السنة، أوضاع العمالء التي تتجاوز أرصدة حساباتھم غیر المنتظمة نسبة اللجنة، التي ت
من إجمالي مدیونیتھم، وذلك لتقریر ما إذا كان األمر یتطلب زیادة المخصصات القائمة من عدمھ.

بالحد من تلك المخاطر من خالل تنویع موجوداتھا جغرافیاً ً ومن حیث قطاعات األعمال. إضافة إلى تقوم المجموعة أیضا
ذلك، فإن جمیع التسھیالت االئتمانیة تخضع إلشراف مستمر یتمثل في مراجعة دوریة لألداء االئتماني ولتصنیف مستویات 

الحسابات.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 30.1.1

تفظ قبل وبعد احتساب الضمانات المحالطارئةللعمالء والمطلوبات تسھیالت القروض والسلف والتمویل اإلسالميإن تحلیل 
بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى كما یلي: 

20172016

إجمالي المخاطرصافي المخاطرإجمالي المخاطر
صافي 

المخاطر
ألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

14,502,6099,815,31413,611,4919,063,108قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء
4,228,6624,020,0924,073,6643,939,330ةطارئمطلوبات 

الضمانات والتعزیزات االئتمانیة األخرى
إن مبلغ ونوع وتقییم الضمان یستند إلى التوجیھات المحددة في إطار إدارة المخاطر. تشمل األنواع الرئیسیة للضمانات 
المقبولة، العقارات واألسھم المسعرة والضمانات النقدیة والبنكیة. تتم عملیات إعادة التقییم وحفظ الضمانات بشكل مستقل 

عن وحدات العمل. 

طر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمانتركز مخا30.1.2

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان من التعرض لمخاطر العمالء ذوي السمات المماثلة من حیث الموقع الجغرافي الذین یعملون 
ثل افیھ أو قطاع األعمال الذي یمارسون فیھ أنشطتھم بحیث قد تتأثر قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة على نحو مم

بالتغیرات في الظروف السیاسة أو االقتصادیة أو الظروف األخرى.

من التركزات ً الكبیرة لموجودات المجموعة لدى أي طرف مقابل مستقل. تتم إدارة ھذه قد تنشأ مخاطر االئتمان أیضا
والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء القائمة كنسبة مئویة 20المخاطر من خـالل تنویع المحافظ المالیة. إن نسبة أكبر  ً قرضـا

). %16: 2016(2017دیسمبر 31كما في %17بلغتمن إجمالي القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء
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(تتمة)إدارة المخاطر-30

(تتمة)مخاطر االئتمان30.1
(تتمة)تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان30.1.2

ھا أو بیمكن تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة والبنود خارج المیزانیة قبل األخذ بعین االعتبار أي ضمانات محتفظ 
تعزیزات ائتمانیة حسب القطاعات الجغرافیة التالیة:

2017
القطاع الجغرافي

الشرق األوسط
وشمال أفریقیا

أمریكا
المجموعأخرىآسیاأوروباالشمالیة

ألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

5,036,579-  2,674,2441,085,400992,856284,079أرصدة وودائع لدى البنوك 
655,591-  -  -  -  655,591سندات بنك الكویت المركزي
1,076,211-  -  -  -  1,076,211سندات خزانة حكومة الكویت

وتمویل إسالمي قروض وسلف 
13,394,320291,674405,990168,554242,07114,502,609للعمالء

استثمارات محتفظ بھا حتى 
138,493-  15,259-  -  123,234االستحقاق

2,287,98544,212107,725502,75320,1732,962,848استثمارات متاحة للبیع
123,8772,48631,5693,2271,403162,562موجودات أخرى 

────────────────────────────────────────────────
20,335,4621,423,7721,538,140973,872263,64724,534,893
════════════════════════════════════════════════

ومطلوبات طارئةالتزامات 
2,458,973307,7761,358,135767,99048,9174,941,791)27(إیضاح 

────────────────────────────────────────────────
22,794,4351,731,5482,896,2751,741,862312,56429,476,684
════════════════════════════════════════════════

2016
القطاع الجغرافي

الشرق األوسط
وشمال أفریقیا

أمریكا
المجموعأخرىآسیاأوروباالشمالیة

ألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

4,915,580-  2,770,9291,087,006656,737400,908أرصدة وودائع لدى البنوك 
748,889-  -  -  -  748,889الكویت المركزيسندات بنك 

493,101-  -  -  -  493,101سندات خزانة حكومة الكویت
قروض وسلف وتمویل إسالمي 

12,533,231269,013343,165174,628291,45413,611,491للعمالء 
حتى استثمارات محتفظ بھا 

170,958-  12,454-  -  158,504االستحقاق
1,890,77752,668175,575555,22537,0032,711,248استثمارات متاحة للبیع

104,0066,83640,8951,9781,188154,903موجودات أخرى 
────────────────────────────────────────────────
18,699,4371,415,5231,216,3721,145,193329,64522,806,170
════════════════════════════════════════════════

ومطلوبات طارئة التزامات 
2,432,241256,1581,256,892900,99114,2704,860,552)27إیضاح (

────────────────────────────────────────────────
21,131,6781,671,6812,473,2642,046,184343,91527,666,722
════════════════════════════════════════════════
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(تتمة)إدارة المخاطر -30

(تتمة)مخاطر االئتمان30.1

(تتمة)تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان30.1.2
یمكن تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة والبنود خارج المیزانیة قبل األخذ بعین االعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو 

تعزیزات ائتمانیة حسب قطاعات األعمال التالیة:

20172016
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
قطاع األعمال 

2,300,3042,267,746تجاري 
2,224,5981,748,147صناعي

9,224,2949,137,352بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
1,308,0881,304,291إنشاءات
3,078,9562,947,829عقارات

4,869,8114,507,414تجزئة
3,318,4702,485,983حكومة
3,152,1633,267,960أخرى

──────────────────
29,476,68427,666,722

══════════════════

الجودة االئتمانیة حسب فئة الموجودات المالیة30.1.3
تستفید المجموعة في إدارة المحفظة المالیة من التصنیفات والقیاسات واألسالیب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جمیع 
جوانب المخاطر. إن مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة "عالیة" في التصنیف فھي تلك التي تُقدر بالحد األدنى لمخاطر 

ن الوفاء بالتزاماتھ. یتضمن ذلك التسھیالت الممنوحة للشركات ذات الوضع المالي الخسائر المالیة الناتجة من تعثر المدین ع
ومؤشرات المخاطر والقدرة على السداد التي تتراوح بین الدرجة الجیدة والممتازة. أما مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة 

ض القیمة. وكافة الشروط التعاقدیة وال تتعرض النخفا"قیاسیة" فتشمل كافة التسھیالت األخرى التي یتم فیھا االلتزام بالسداد 
تُقدر المخاطر النھائیة الحتمال تكبد خسارة مالیة من الجدارة "القیاسیة" بمعدل أعلى من تلك المخاطر المصنفة ضمن نطاق 

الجدارة "العالیة". 
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إدارة المخاطر (تتمة)-30

(تتمة)مخاطر االئتمان30.1

(تتمة)االئتمانیة حسب فئة الموجودات المالیةالجودة 30.1.3
إلى نظام التصنیف االئتماني الموجودات المالیةیوضح الجدول أدناه جودة االئتمان حسب فئة  لبنود بیان المركز المالي استناداً

لدى المجموعة: 

غیر متأخرة أو منخفضة القیمة
فئة 

عالیة
فئة 

قیاسیة
متأخرة أو 
المجموعالقیمةمنخفضة 

2017
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

2,548,391-  -  2,548,391أرصدة وودائع قصیرة األجل لدى البنوك 
655,591-  -  655,591سندات بنك الكویت المركزي
1,076,211-  -  1,076,211سندات خزانة حكومة الكویت

2,488,188-  2,299,426188,762ودائع لدى البنوك 
13,154,0161,644,268319,83815,118,122قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء

138,493-  15,258123,235محتفظ بھا حتى االستحقاقاستثمارات 
2,962,848-  1,822,5601,140,288للبیعاستثمارات متاحة 

────────────────────────────────────
21,571,4533,096,553319,83824,987,844

════════════════════════════════════
2016

2,507,665-  -  2,507,665أرصدة وودائع قصیرة األجل لدى البنوك 
748,889-  -  748,889سندات بنك الكویت المركزي
493,101-  -  493,101سندات خزانة حكومة الكویت

2,407,915-  2,230,960176,955ودائع لدى البنوك 
11,626,3342,381,425271,98614,279,745اسالمي للعمالءوسلف وتمویلقروض 

170,958-  12,454158,504محتفظ بھا حتى االستحقاقاستثمارات 
2,711,248-  2,255,252455,996استثمارات متاحة للبیع

────────────────────────────────────
19,874,6553,172,880271,98623,319,521

════════════════════════════════════



مجموعة بنك الكویت الوطني 
  

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
2017دیسمبر 31

  

52

إدارة المخاطر (تتمة)-30

(تتمة)مخاطر االئتمان30.1
تحلیل تقادم القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء المتأخرة أو منخفضة القیمة30.1.4

المجموعأفرادشركات

متأخرة وغیر
منخفضة القیمة 

متأخرة 
ومنخفضة 

القیمة
متأخرة وغیر

منخفضة القیمة

متأخرة 
ومنخفضة 

القیمة
متأخرة وغیر

منخفضة القیمة

متأخرة
ومنخفضة 

القیمة

2017
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

30ًحتى  71,1531,678-  30,0921,67841,061یوما
24,803158-  6,55115818,252یوما31-60
-  9,790-  2,772-  7,018یوما61-90
66,676-  23,794-  42,882-  یوما91-180

180ًأكثر من  145,580-  71,665-  73,915-  یوما
────────────────────────────────────────────────────────────

43,661118,63362,08595,459105,746214,092
════════════════════════════════════════════════════════════

2016

30ًحتى  41,0412,793-  4,5002,79336,541یوما
-  30,244-  16,983-  13,261یوما31-60
-  17,696-  2,618-  15,078یوما61-90
58,122-  20,138-  37,984-  یوما91-180

180ًأكثر من  122,090-  63,417-  58,673-  یوما
────────────────────────────────────────────────────────────

32,83999,45056,14283,55588,981183,005
════════════════════════════════════════════════════════════

إن القیمة العادلة للضمان الذي تحتفظ بھ المجموعة من إجمالي المبلغ متأخر الدفع أو القروض والسلف والتمویل اإلسالمي 
ألف دینار 75,586: 2016(2017دیسمبر 31كما في دینار كویتيألف91,283للعمالء التي انخفضت قیمتھا، بلغت 

كویتي).
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إدارة المخاطر (تتمة)-30

مخاطر السیولة30.2

إن مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. وللحد من 
ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة السیولة بصورة 

یومیة. 

إلى التدفقات النقدیة التعاقدیة وحقوق ملكیة الجدول التالي معلومات استحقاق موجودات ومطلوبات یلخص المجموعة استناداً
وتواریخ االستحقاق. ال یحتسب ھذا بالضرورة االستحقاقات الفعلیة. 

حتى 
أشھر 3

12إلى 3
ً شھرا

أكثر من 
المجموعسنة واحدة

2017
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
الموجودات

5,007,709169,66054,4595,231,828نقد وودائع لدى البنوك 
655,591-429,162226,429سندات بنك الكویت المركزي
54,833145,648875,7301,076,211سندات خزانة حكومة الكویت

4,490,9411,775,8268,235,84214,502,609وتمویل إسالمي للعمالءقروض وسلف 
43,81256,55638,125138,493استثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق

603,357211,7602,355,9783,171,095استثمارات متاحة للبیع
39,408--39,408استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

63,18763,187--استثمار في شركات زمیلة
324,277324,277--أراضي ومباني ومعدات 

581,906581,906--الشھرة وموجودات أخرى غیر ملموسة
104,92235,773109,301249,996موجودات أخرى

────────────────────────────────────
10,774,1442,621,65212,638,80526,034,601

════════════════════════════════════
المطلوبات وحقوق الملكیة

5,158,6331,604,734705,9367,469,303المستحق للبنوك ومؤسسات مالیة أخرى
11,338,9721,936,062504,57313,779,607ودائع العمالء

394,74991,5594,527490,835شھادات إیداع مصدرة
221,173221,173--أوراق دولیة متوسطة األجل

124,734124,734--2الشریحة-سندات مساندة 
285,280449102,119387,848مطلوبات أخرى

2,854,8982,854,898--رأس المال واالحتیاطیات
174,493--174,493توزیعات أرباح نقدیة مقترحة

210,700210,700--1الشریحة –األوراق المالیة المستدامة 
321,010321,010--الحصص غیر المسیطرة

────────────────────────────────────
17,352,1273,632,8045,049,67026,034,601

════════════════════════════════════
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إدارة المخاطر (تتمة)-30

(تتمة)مخاطر السیولة30.2

حتى 
أشھر 3

12إلى 3
ً شھرا

أكثر من 
المجموعسنة واحدة

2016
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

كویتيدینار 
الموجودات

4,782,330258,95753,5915,094,878نقد وودائع لدى البنوك 
748,889-544,722204,167سندات بنك الكویت المركزي
66,871144,012282,218493,101سندات خزانة حكومة الكویت

4,489,3731,567,8137,554,30513,611,491إسالمي للعمالءقروض وسلف وتمویل 
23,18486,69261,082170,958استثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق

456,395412,7132,086,7822,955,890استثمارات متاحة للبیع
51,602--51,602من خالل بیان الدخلاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة

73,64473,644--استثمار في شركات زمیلة
255,086255,086--أراضي ومباني ومعدات 

581,840581,840--الشھرة وموجودات أخرى غیر ملموسة
91,72635,68274,007201,415موجودات أخرى

────────────────────────────────────
10,506,2032,710,03611,022,55524,238,794

════════════════════════════════════
المطلوبات وحقوق الملكیة

4,985,6241,509,419852,7607,347,803المستحق للبنوك ومؤسسات مالیة أخرى
10,420,8571,810,620376,61512,608,092ودائع العمالء

415,989-281,566134,423شھادات إیداع مصدرة
124,700124,700--2الشریحة-سندات مساندة 

244,5571,83491,087337,478مطلوبات أخرى
2,718,3792,718,379--رأس المال واالحتیاطیات

166,184--166,184توزیعات أرباح نقدیة مقترحة
210,700210,700--1الشریحة –األوراق المالیة المستدامة 
309,469309,469--الحصص غیر المسیطرة

────────────────────────────────────
16,098,7883,456,2964,683,71024,238,794

════════════════════════════════════
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إدارة المخاطر (تتمة)-30

مخاطر السیولة (تتمة) 30.2

توضح قائمة السیولة للمطلوبات المالیة للمجموعة المبینة أدناه التدفقات النقدیة بما في ذلك مدفوعات الفوائد المستقبلیة على 
مدى فترة تلك المطلوبات المالیة استنادا إلى ترتیبات السداد التعاقدیة. 

3حتى 
أشھر

3-12
ً شھرا

أكثر 
المجموعمن سنة

ألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي2017

المطلوبات المالیة:
5,159,4611,620,848738,1657,518,474المستحق للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

11,354,1141,973,989561,70413,889,807ودائع العمالء
395,31092,7084,742492,760شھادات إیداع مصدرة

6,224247,939254,163-أوراق دولیة متوسطة األجل
6,250168,048174,298-2الشریحة-سندات مساندة 

────────────────────────────────────
16,908,8853,700,0191,720,59822,329,502

════════════════════════════════════

:طارئةالتزاماتارتباطات و
870,9691,130,8972,226,7964,228,662طارئةمطلوبات 

118,216140,253454,660713,129التزامات غیر قابلة لإللغاء 
────────────────────────────────────

989,1851,271,1502,681,4564,941,791
════════════════════════════════════

األدوات المالیة المشتقة التي یتم تسویتھا على 
أساس إجمالي 

1,595,679460,016197,8322,253,527مبالغ تعاقدیة دائنة 
════════════════════════════════════

1,597,771458,247196,1462,252,164مبالغ تعاقدیة مدینة
════════════════════════════════════

3حتى 
أشھر

3-12
شھراً

أكثر 
المجموعمن سنة

ألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي2016

المطلوبات المالیة:
4,998,5731,527,916886,4167,412,905المستحق للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

10,431,2681,837,137408,18612,676,591ودائع العمالء
417,301-282,388134,913شھادات إیداع مصدرة

6,035173,065179,100-2الشریحة-سندات مساندة 
────────────────────────────────────

15,712,2293,506,0011,467,66720,685,897
════════════════════════════════════

:ارتباطات والتزامات طارئة
817,5171,065,3842,190,7634,073,664ةطارئمطلوبات 

82,921309,724394,243786,888التزامات غیر قابلة لإللغاء 
────────────────────────────────────

900,4381,375,1082,585,0064,860,552
════════════════════════════════════

األدوات المالیة المشتقة التي یتم تسویتھا على 
إجماليأساس 

1,807,064235,010135,0402,177,114مبالغ تعاقدیة دائنة 
════════════════════════════════════

1,804,471235,471145,5392,185,481مبالغ تعاقدیة مدینة
════════════════════════════════════
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المخاطر (تتمة)إدارة -30

مخاطر السوق 30.3

إن مخاطر السوق ھي احتمال تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق. 
تتعرض جمیعھا إلى حركات السوق واألسھم حیثتنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت 

یة العمالت األجنبتحویلالعامة والخاصة والتغیرات في مستوى تقلب معدالت وأسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار 
وأسعار األسھم. 

مخاطر أسعار الفائدة 30.3.1
عار مستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسإن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ال

الفائدة بالسوق. 

ألن موجوداتھا ومطلوباتھا یتم إعادة تسعیرھا بشكل  نتظممال تتعرض المجموعة بشكل كبیر إلى مخاطر أسعار الفائدة نظراً
ة عن االقتراض بمعدالت ثابتویتم تغطیة غالبیة التعرض للمخاطر الناتجة عن اإلقراض متوسطة األجل بمعدالت ثابتة أو 

ویتم ائقةبعنایة ففجوات إعادة تسعیر موجوداتھا ومطلوباتھا، فإنھ یتم مراقبة إضافة إلى ذلكطریق مبادالت أسعار الفائدة. 
من قبل مجلس اإلدارة  ویتم تعدیلھا عند الضرورة لتعكس ظروف السوق المتغیرة.مراقبتھا من خالل حدود یتم وضعھا مسبقاً

حساسیة أسعار الفائدة
تقیس حساسیة األرباح ألسعار الفائدة تأثیر التغیرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إیرادات الفائدة لسنة واحدة 
إلى الموجودات والمطلوبات المالیة التي تحمل فائدة والمحتفظ بھا في نھایة السنة. یشتمل ذلك على تأثیر أدوات  استناداً

نھ یستثني التزامات القروض. إن حساسیة األسھم ھي التأثیر الناتج من أسعار الفائدة على القیمة العادلة لالستثمارات التغطیة لك
المتاحة للبیع. تستند حساسیة الحركات في أسعار الفائدة لحركات أسعار الفائدة إلى أساس متماثل حیث إن األدوات المالیة 

كبیرة.التي قد ینتج عنھا حركات غیر متماث لة ال تمثل أھمیةً

إلى الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي تحتفظ بھا المجموعة حتى نھایة السنة، وعلى تقدیر  نقطة أساسیة 25استناداً
كزیادة في معدل الفائدة مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األخرى التي قد تؤدي إلى التأثیر على أرباح وحقوق ملكیة المجموعة

كما یلي: 
20172016

التأثیر 
على األرباح

التأثیر على 
حقوق الملكیة

التأثیر 
على األرباح

التأثیر على 
حقوق الملكیة

العملة
الحركة

في النقاط األساسیة
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

-7,534-257,729+الدینار الكویتي
(114)632(69)25728+الدوالر األمریكي

(5)915-251,930+الیورو
-827-251,029+الجنیة اإلسترلیني
-298-25328+الجنیھ المصري 

مخاطر أسعار العمالت األجنبیة 30.3.2
التدفقات النقدیة ألداة مالیة نتیجة التغیرات في أسعار العمالت إن مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو

األجنبیة.

تتم السیطرة على مخاطر أسعار العمالت األجنبیة من خالل الحدود التي یضعھا مجلس إدارة البنك بشكل مسبق على مراكز 
تمویل الموجودات العامة بنفس العمالت التي تتعام لص ل بھا األنشطة المختلفة وذلك بغرض التخالعمالت األجنبیة. ویتم عادةً

من التعرض لمخاطر أسعار تلك العمالت األجنبیة. كما یتوفر فصل مناسب للواجبات ما بین وظائف المكاتب األمامیة 
والمكاتب الخلفیة إلدارة الخزینة، بینما یتم اإلشراف على تطبیق حدود المراكز بصورة مستقلة على أساس مستمر.
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إدارة المخاطر (تتمة)-30

مخاطر السوق (تتمة)30.3
مخاطر أسعار العمالت األجنبیة (تتمة)30.3.2

للتأثیر الحاصل في األرباح نتیجة الزیادة المقدرة بنسبة  في قیمة سعر صرف العملة في مقابل %5یبین الجدول أدناه تحلیالً
بالمستویات المعمول بھا في  ي نھایة السنة مع االحتفاظ بثبات كافة المتغیرات. توضح القیمة السالبة فالدینار الكویتي مقارنةً

بینما توضح القیمة الموجبة صافي الزیادة المحتملة.ل احتمال صافي خفض في األرباح الجدو

20172016
نسبة (% )
التغیر في

سعر العمالت
التأثیر

على األرباح
التأثیر

على األرباح

العملة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

)412(5181+الدوالر األمریكي
40)2(5+جنیھ إسترلیني 

534214+الیورو
)127()181(5+جنیھ مصري

)42()53(5+أخرى

مخاطر أسعار األسھم 30.3.3
إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة لألسھم نتیجة التغیرات في مستوى مؤشرات األسھم أو قیمة أسعار 
السھم منفردة. تنتج مخاطر أسعار األسھم من التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أسھم. تدیر المجموعة المخاطر من 

طاعات الجغرافیة وتركز أنشطة قطاعات األعمال. یحلل الجدول التالي تأثیر مخاطر خالل توزیع االستثمارات بالنسبة للق
أسعار األسھم على األرباح (نتیجة التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أسھم المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل بیان 

لسنة مارات في أسھم المحتفظ بھا كمتاحة للبیع) في نھایة االدخل) وعلى حقوق الملكیة (نتیجة التغیر في القیمة العادلة لالستث
في مؤشرات السوق، مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األخرى ثابتة، ھي كما یلي: %5بسبب التغیرات المقدرة بنسبة 

20172016
نسبة (%) التغیر في 

أسعار األسھم
التأثیر 

على األرباح 
التأثیر على 

حقوق الملكیة
التأثیر 

على األرباح 
التأثیر على 

حقوق الملكیة

مؤشرات السوق
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

949-219-5+سوق الكویت لألوراق المالیة
475-512-5+السوق السعودیة لألوراق المالیة

309-264-5+اإلمارات لألوراق المالیةسوق 

مخاطر التشغیل30.4
إن مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناتجة من العملیات الداخلیة غیر الكافیة أو القاصرة أو الخطأ البشري أو تعطل 

واإلجراءات التي أقرھا مجلس اإلدارة األنظمة أو بسبب األحداث الخارجیة. توجد لدى مجموعة البنك منظومة من السیاسات 
ویتم تطبیقھا بشأن تحدید وتقییم ومراقبة مخاطر التشغیل إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي 
للمجموعة، ویتم إدارة مخاطر التشغیل من خالل وحدة مخاطر التشغیل. إن مھمة ھذه الوحدة ھي التأكد من إتباع السیاسات 

اإلجراءات ورقابة مخاطر التشغیل كجزء من أسلوب إدارة المخاطر الشامل.و

14یتفق األسلوب المتبع إلدارة مخاطر التشغیل لدى المجموعة مع ما تقضي بھ تعلیمات بنك الكویت المركزي المؤرخة 
فیما یتعلق 2003وبر أكت13ة فیما یتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلیة والتعلیمات المؤرخ1996نوفمبر 

سترشادیة للممارسات السلیمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغیلیة لدى البنوك.بالمبادئ اإل
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رأس المال-31

إن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو تحقیق أعلى قیمة للمساھم مع الوصول إلى مستویات مخاطر مثالیة 
. ابیةالمفروضة من الجھات الرقوكذلك االلتزام بالمتطلبات الرأسمالیة رأسمالیة قویة لدعم تطویر أعمالھاواالحتفاظ بقاعدة 

عمیم بنك نص علیھا تیبالتعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي بشأن كفایة رأس المال والتيإن اإلفصاحات المتعلقة
والتعلیمات بشأن معدل الرفع المالي )3(بازل 2014یونیو 24المؤرخ 336/2014أب أ/ب، ر/ر2رقم الكویت المركزي 

21المؤرخ 342/2014/ر ب/2ورقم الرفع المالي التي نص علیھا التعمیم والتي ینص علیھا تعمیم بنك الكویت المركزي و
ضمن نطاق لجنة بازل تم إدراجھا ضمن قسم "إدارة المخاطر" من التقریر السنوي.2014أكتوبر

رأس المال الرقابي بصورة مستویات مختلفة من واستخدام والرفع المالي المجموعة بمراقبة كفایة رأس المال إدارة تقوم 
التي یطبقھا بنك الكویت المركزي. توجیھات لجنة بازل حول مراقبة العملیات المصرفیة كما تخضع لمنتظمة 

ھي كما یلي: لدى المجموعة)3(بازل المالومعدالت كفایة رأس الرقابيإن معدالت رأس المال 
2017

ألف
دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

16,591,70615,631,316موجودات مرجحة بأوزان المخاطر
2,488,7562,344,697رأس المال المطلوب

رأس المال المتاح
12,362,1742,202,176المال الشریحة رأس-حقوق الملكیة المشتركة 

1253,048247,904رأس مال إضافي الشریحة 
──────────────────

12,615,2222,450,080رأس المال الشریحة 
2337,052323,472رأس المال الشریحة 

──────────────────
2,952,2742,773,552إجمالي رأس المال

══════════════════
%14.1%114.2كفایة رأس المال الشریحة معدل-حقوق الملكیة المشتركة 

%15.7%115.8معدل كفایة رأس المال الشریحة 
%17.7%17.8معدل إجمالي كفایة رأس المال

بأوزان المرجحة الموجودات ع وھو شركة مصرفیة إسالمیة. ألغراض تحدید .تتضمن الحسابات بنك بوبیان ش.م.ك
أوزان بالمرجحة ع .بنك بوبیان ش.م.كفي موجوداتالوالتعرض للمخاطر احتساب تم ،المخاطر ورأس المال المطلوب

لومتطلبات المخاطر  ً تعلیمات بنك الكویت المركزي المطبقة على مصارف الكویت التي تقدم خدمات رأس المال وفقا
لمبادئ الشریعة اإلسالمیة. ثم تم إضافة ھذ ً ه األرقام إلى األرقام المقابلة المتعلقة بباقي المجموعة، متطابقة مع مصرفیة وفقا

طریقة المعالجة في التقاریر ذات الصلة المقدمة إلى بنك الكویت المركزي. 

لتعمیم بنك الكویت المركزي رقم ا، المفصح عنھتم احتساب معدالت الرفع المالي للمجموعة ً 342/2014/بر/2وفقا
كما ھو موضح أدناه:  2014أكتوبر 21المؤرخ 

2017
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

12,615,2222,450,080رأس المال الشریحة 
28,394,00126,510,797إجمالي التعرض للمخاطر  

%9.2%9.2معدل الرفع المالي 

صنادیق مدارة -32

من الصنادیق تدار بعضھا بالتعاون مع مدیري الصنادیق المھنیین اآلخرین. ال یحق للصنادیق المطالبة  ً تدیر المجموعة عددا
في الموجودات العامة للمجموعة وكذلك ال یحق للمجموعة المطالبة في موجودات الصنادیق. بالتالي ال یتم قید موجودات 

31ملیون دینار كویتي كما في سسس3,892المجمع. بلغ حجم الصنادیق المدارة تلك الصنادیق في بیان المركز المالي 
ملیون دینار كویتي).3,614: 2016(2017دیسمبر 


