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   ته التابعةاوشرك 
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف الدخلبيان 

 2018 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في

  

 الثالثة أشهر المنتهية في

   سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في تسعةال

  سبتمبر 30 

  2018 2017  2018 2017 

 ألف ألف  ألف ألف  

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  ار كويتي دين إيضاحات 
       

 138,338 161,745  48,649 57,602  إيرادات فوائد

 (55,441) (71,676)  (19,547) (26,241)  مصروفات فوائد

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 82,897 90,069  29,102 31,361  صافي إيرادات الفوائد

       

 22,628 23,044  7,217 7,972  إيرادات أتعاب وعموالتصافي 

 3,452 4,409  1,001 2,336  صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

صافي أرباح استثمارات في أوراق 

 461 4,010  168 243  مالية 

 1,797 2,551  296 150  إيرادات توزيعات أرباح

 1,736 2,206  701 533  حصة في نتائج شركة زميلة 

 1,735 514  672 362  إيرادات تشغيل أخرى 

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 114,706 126,803  39,157 42,957  إيرادات التشغيل

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 (24,342) (26,211)  (7,988) (8,473)  مصروفات موظفين

 (16,532) (18,251)  (5,848) (6,225)  مصروفات تشغيل أخرى 

 (2,653) (3,647)  (953) (1,230)  استهالك وإطفاء

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 (43,527) (48,109)  (14,789) (15,928)  مصروفات التشغيل

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 71,179 78,694  24,368 27,029  ربح التشغيل للفترة 

       

ض في مخصص/ خسائر االنخفا

 (46,359) (48,435)  (17,783) (17,926) 8 القيمة 

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 24,820 30,259  6,585 9,103  لفترة قبل الضرائباربح 

 (2,659) (3,136)  (678) (1,133) 9 الضرائب

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 22,161 27,123  5,907 7,970  صافي ربح الفترة 

 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

       الخاص بـ:

 22,094 27,058  5,880 7,940  مساهمي البنك

 67 65  27 30  الحصص غير المسيطرة

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 

 7,970 5,907  27,123 22,161 

 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

      

ة ربحية السهم األساسية والمخفف

 فلس  14 فلس  17  فلس  4 فلس  5 10 الخاصة بمساهمي البنك

  

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 

 



 

 البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة
 

 

 

 

 .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 

 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في تسعةال 

  سبتمبر 30 

 
2018 

 ألف

2017 
 ألف

 2018 
 ألف

2017 
 ألف

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 22,161 27,123  5,907 7,970 صافي ربح الفترة

 

────── ──────  ────── ────── 

 

     

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا الى بيان الدخل 

      المرحلي المكثف المجمع:

ت حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من أدوا
       :خالل اإليرادات الشاملة األخرى

     - (1,400)      - (1,605) تأثير صافي التغيرات في القيمة العادلة  -

 

────── ──────  ────── ────── 

 (1,605) -      (1,400) -     

 

────── ──────  ────── ────── 

قد يتم إعادة تصنيفها الحقا الى بيان بنود يتم او 

      الدخل المرحلي المكثف المجمع:

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
      اإليرادات الشاملة األخرى: 

     - (1,698)      - 1,261 صافي التغييرات في القيمة العادلة تأثير -

     - (62)      - (48) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  -

     - (70)      - (13) إعادة ادراج صافي ربح البيع  -

 

────── ──────  ────── ────── 

 1,200   (1,830)  

      استثمارات متاحة للبيع: 

 3,195     -  1,043     - صافي التغييرات في القيمة العادلة أثر -

 431     -      -     - إعادة ادراج انخفاض القيمة  -

 (448)     -  (164)     - إعادة ادراج صافي ربح البيع  -

 

────── ──────  ────── ────── 

 -     879  -     3,178 

      تحويل عمالت اجنبية: 

 (754) 22  156 45 فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات اجنبية  -

 ────── ──────  ────── ────── 

 1,245 1,035  (1,808) 2,424 

 ────── ──────  ────── ────── 
      

 2,424 (3,208)  1,035 (360) إيرادات شاملة أخرى للفترة )خسائر( 

 ────── ──────  ────── ────── 

 24,585 23,915  6,942 7,610 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 ═════ ═════  ═════ ═════ 

      الخاص بـ:

 24,525 23,863  6,911 7,584 مساهمي البنك

 60 52  31 26 الحصص غير المسيطرة

 ────── ──────  ────── ────── 

 7,610 6,942  23,915 24,585 

 ═════ ═════  ═════ ═════ 

  



 

 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2018 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

    الخاصة بمساهمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

 رأس
 المال

 عالوة
إصدار 

 أسهم

 أسهم
 خزينة

 (7)ايضاح 
احتياطي 

 اجباري
 احتياطي
 اختياري

احتياطي 
 أسهم خزينة

 (7)ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

 (7)إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة
 أرباح 
 مرحلة

 إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

الحصص 
غير 

 المسيطرة

األوراق 
المالية 

 –المستدامة 
 1الشريحة 

مجموع 
حقوق 
 الملكية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

               

يناير  1الرصيد كما في 
2018 161,917 108,897 (5,053) 75,032 74,585 8,065 (6,359) 10,616 144,310 306,249 572,010 -     729 572,739 

ل لتطبيق تعديل االنتقا
 المعيار الدولي 

 1في  9للتقارير المالية   
 (3)إيضاح  2018يناير 

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
436 

 
(728) 

 
(292) 

 
(292) 

 
-     

 
-     

 
(292) 

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

يناير  1لرصيد كما في ا
 571,718 305,957 143,582 11,052 (6,359) 8,065 74,585 75,032 (5,053) 108,897 161,917 )معاد ادراجه(  2018

 
-     729 572,447 

 27,123 65     - 27,058 27,058 27,058     -     -     -     -     -     -     -     - صافي ربح الفترة 
شاملة ( خسائر) إيرادات

 (3,208)  (13)      - (3,195) (3,195)     - (3,217) 22     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

اإليرادات اجمالي 
 23,915 52     - 23,863 23,863 27,058 (3,217) 22     -     -     -     -     -     - )الخسائر( الشاملة للفترة 
 (19,275)     -     - (19,275) (19,275) (19,275)     -     -     -     -     -     -     -     - (7توزيعات أرباح )إيضاح 

 نتيجة بيعالمحول 
استثمارات في أسهم مدرجة 

خالل من العادلة  بالقيمة
     -     -     -     -     - (200)     200     -     -     -     -     -     -     -  اإليرادات الشاملة األخرى
 –األوراق المالية المستدامة 

               :1الشريحة 
 90,750     - 90,750     -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     - اإلصدار متحصالت من 

 (783)      -     - (783)  (783)  (783)      -     -     -     -     -     -     -     - تكاليف معاملة اإلصدار
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

سبتمبر  30الرصيد كما في 
2018 161,917 108,897 (5,053) 75,032 74,585 8,065 (6,337) 8,035 150,382 309,762 575,523 90,750 781 667,054 

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



 

 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 

 .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2018 سبتمبر 30ترة المنتهية في للف
 

   الخاصة بمساهمي البنك                                           

    االحتياطيات   

 

 رأس
 المال

 عالوة
إصدار 

 أسهم

 أسهم
 خزينة

 (7)ايضاح 

احتياطي 
 اجباري

 احتياطي
 اختياري

احتياطي 
 أسهم خزينة

 (7)ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

 (7)إيضاح 

غيرات الت
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة

 أرباح 
 مرحلة

 إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

الحصص 
غير 

 المسيطرة

مجموع 
حقوق 
 الملكية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
              

 555,803 646 555,157 289,301 133,882 9,991 (4,692) 8,065 70,804 71,251 (4,958) 108,897 161,917  2017يناير  1الرصيد كما في 

 22,161 67 22,094 22,094 22,094    -    -    -    -    -    -    -    - صافي ربح الفترة 

إيرادات شاملة أخرى )خسائر( 

    -    -    -    -    -    - للفترة 
 

(745) 3,176 -    2,431 2,431 
 

(7) 
 

2,424 

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

الشاملة اإليرادات  )الخسائر( اجمالي

    -    -    -    -    -    - للفترة 
 

(745) 3,176 22,094 24,525 24,525 
 

60 
 

24,585 

 (17,671)    - (17,671) (17,671) (17,671)    -    -    -    -    -    -    -    - (7توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 (45)    - (45)    -    -    -    -    -    -    - (45)    -    - خزينة مشتراة  أسهم

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

 562,672 706 561,966 296,155 138,305 13,167 (5,437) 8,065 70,804 71,251 (5,003) 108,897 161,917 2017 سبتمبر 30الرصيد كما في 

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

 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 
 

 .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
  2018 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في

  

 المنتهية في  أشهر تسعةال

 سبتمبر 30

 اتإيضاح 
2018 

 ألف

2017 
 ألف

 دينار كويتي دينار كويتي  

    التشغيل أنشطة 

 24,820 30,259  صافي ربح الفترة قبل الضرائب

    تعديالت لـ:

 (448) (70)  بيع استثمارات في أوراق ماليةربح  صافي 

 (1,797) (2,551)  إيرادات توزيعات أرباح 

 2,653 3,647  استهالك وإطفاء 

 (1,736) (2,206)  حصة في نتائج شركة زميلة  

 46,359 48,435 8 فاض في القيمةمخصص/ خسائر انخ 

  ────── ────── 

 69,851 77,514  ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

    

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

 50,574 107,663  ودائع لدى البنوك

 (122,453) 94,857  سندات خزانة حكومة دولة الكويت

 33,156 10,555  الكويت المركزي  سندات بنك

     - (749)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

 (82,517) (96,338)  قروض وسلف 

 1,599 7,782  موجودات أخرى 

 (220,776) (34,532)  المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 79,065 203,508  ودائع العمالء

 276 2,694  مطلوبات أخرى 

 (3,502) (3,041)  ضرائب مدفوعة

  ────── ────── 

 (194,727) 369,913  أنشطة التشغيل)المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية الناتجة من

  ────── ────── 

    أنشطة االستثمار 

 (61,376) (157,721)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 130,159 113,902  الت من بيع استثمارات في أوراق ماليةمتحص

 (7,037) (4,719)  صافي شراء مباني ومعدات

 880 880  توزيعات مستلمة من االستثمار في شركة زميلة

 1,797 2,551  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

  ────── ────── 

 64,423 (45,107)  أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من

  ────── ────── 

    أنشطة التمويل

 (17,671) (19,275)  توزيعات أرباح مدفوعة 

     - 90,750 7 1الشريحة  –متحصالت من إصدار األوراق المالية المستدامة 

     - (783)  1الشريحة  –تكاليف معاملة إصدار األوراق المالية المستدامة 

 150,488     -  تحصالت من إصدار أوراق دفع متوسطة األجلم

 (45)     -  شراء أسهم خزينة

  ────── ────── 

 132,772 70,692  أنشطة التمويل الناتجة من صافي التدفقات النقدية

  ────── ────── 

 (703) 474  فروق تحويل عمالت أجنبية

  ────── ────── 

 1,765 395,972  والنقد المعادل صافي الزيادة في النقد

    

 337,030 320,435  يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 

  ────── ────── 

 338,795 716,407  سبتمبر  30النقد والنقد المعادل كما في 

  ══════ ══════ 

    النقد والنقد المعادل من:يتكون 

 38,874 55,223  وك أخرىنقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بن

 83,615 325,688  (األرصدة لدى البنوك المركزية )فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوماً 

 216,306 335,496  ودائع لدى البنوك )فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما(

  ────── ────── 

  716,407 338,795 

  ══════ ══════ 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيوكلا ليهاألك بنلا
 

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2018سبتمبر  30في 
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  والتسجيلالتأسيس  1
 

ومسجلة  1967مايو  23بتاريخ شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت هو  )"كالبن") ع.إن البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.

الصفاة، شارع أحمد الجابر، مدينة الكويت.  ساحةللبنك هو  المسجلإن عنوان المكتب كمصرف لدى بنك الكويت المركزي. 

 .ومصر رة أساسية في الكويت وفي اإلمارات العربية المتحدةبصو يقوم البنك باألنشطة المصرفية
 

للفترة المنتهية في "المجموعة"( إليها معاً بـته التابعة )يشار االمكثفة المجمعة للبنك وشركالمعلومات المالية المرحلية  اعتمادتم 

 .2018 أكتوبر 9 في البنك من قبل مجلس إدارة 2018 سبتمبر 30

 

 اإلعداد أساس  2
 

" التقارير المالية المرحلية" 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 باستثناء ما هو موضح أدناه. 
 

ارير المالية المطبقة وفقاً للمعايير الدولية للتق 2017ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في )أ( 

في دولة الكويت والمتعلقة بمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. إن السياسات المحاسبية 

المستخدمة في اعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالية السابقة 

 وذلك اعتبارا من "( 9)"المعيار الدولي للتقارير المالية األدوات المالية : 9معيار الدولي للتقارير المالية يق الباستثناء تطب

 وفقا للموضح ادناه. 2018يناير  1
 

اعتبارا  "( 9)"المعيار الدولي للتقارير المالية  : األدوات المالية9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )ب( 

، باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية، والتي يحل محلها متطلبات بنك 2018يناير  1من 

 9المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الكويت المركزي حول خسائر االئتمان. تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

 . 3اح رقم ألول مرة في االيض
 

: اإليرادات من العقود مع العمالء )"المعيار الدولي 15)ج( كما قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

، ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو 2014في مايو  15"(. تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 15للتقارير المالية 

اإليرادات مكوناً من خمس خطوات سوف يتم تطبيقه على نموذجاً  15المعيار الدولي للتقارير المالية  يطرح. 2018يناير  1بعد 

والتعديالت األخرى على المعايير الدولية  15من العقود المبرمة مع العمالء. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  الناتجة

أي تأثير مادي على السياسات  لم يكن له 2018يناير  1ة المحاسبية السنوية التي تبدأ في التي تسري للفتر للتقارير المالية

  المحاسبية او المركز او األداء المالي للمجموعة.
 

بيانات مالية كاملة  إلعدادإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة )د( 

للسنة للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة  وفقا

ال تعكس  2018 سبتمبر 30األشهر المنتهية في  تسعةالعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة  .2017ديسمبر  31في  المنتهية

 .2018ديسمبر  31ها للسنة المالية المنتهية في بالضرورة النتائج التي يمكن توقع
 

   9المعيار الدولي للتقارير المالية أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق  3
 

يناير  1وتاريخ التطبيق المبدئي له هو  2014الصادر في يوليو  9عيار الدولي للتقارير المالية قامت المجموعة بتطبيق الم

. تمثل متطلبات 2ناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية وفقا للموضح أعاله في االيضاح باستث 2018

األدوات المالية: التحقق والقياس. يتضمن  39تغيير جوهري عن معيار المحاسبة الدولي  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 اسبة عن الموجودات المالية وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالية. المعيار الجديد تغييرات أساسية في المح
 

 :9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  نتيجةفيما يلي ملخص التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة 
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياس تصنيف
نموذج استنادا إلى  ء أدوات حقوق الملكية والمشتقاتباستثناصنيف وقياس الموجودات المالية ت تحديد فئةبقامت المجموعة 

 أعمال المنشأة المستخدم في إدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات. 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 )غير مدققة(المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
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 اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقطوتقييم نموذج االعمال 
 

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

كل أداة على حدة وإنما يتم تقييمه على مستوى  على أساسالمجموعة وال يتم تقييم نموذج أعمال . لتحقيق األغراض من األعمال

 أعلى للمحافظ المجمعة ويستند إلى العوامل الملحوظة مثل: 
 

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وكيفية رفع التقارير حول أدائها  -

 ؛مجموعةإلى موظفي اإلدارة العليا لل

تي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وباألخص طريقة المخاطر ال -

 إدارة تلك المخاطر؛ 

كيفية مكافأة مديري األعمال )مثل ما إذا كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على أساس التدفقات  -

 تم تحصيلها(.النقدية التعاقدية التي 
 

كما أن معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها تعتبر أيضا من الجوانب الهامة في التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل 

 .المجموعة
 

ت يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون أخذ نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيناريو حاال

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

قوم بإدراج هذه تمن نموذج األعمال، وفي المقابل ستصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ض المجموعةغير ت

 مؤخراً في الفترات الالحقة. لمالية المستحدثة أو المشتراهات االمعلومات عند تقييم الموجود
 

 اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط
إذا استهدف نموذج االعمال االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية او تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط )اختبار  إذابتقييم ما  المجموعةقوم توالبيع، 

 تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط(.
 

ألغراض هذا االختبار، يُعرف "المبلغ األساسي" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير على مدى عمر 

 ي )كأن يتم سداد المبلغ األساسي أو إطفاء القسط/الخصم(.األصل المال
 

إن العناصر األكثر أهمية للفائدة في أي ترتيب إقراض أساسي تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان، 

الفائدة، تقوم المجموعة بخالف مخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الفائدة. والختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي و

 بتطبيق أحكام، وتراعي العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بها األصل المالي وفترة تحقق معدل الفائدة عن هذا األصل. 
 

 الموجودات المالية 
 ات التالية: وفقا للفئ 9تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند التحقق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالية 

   التكلفة المطفأة 

   القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

    القيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
 

يتم مبدئيا قياس كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة الى تكلفة كافة األدوات المالية باستثناء 

دات المالية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. وتسجل تكاليف المعامالت للموجودات الموجو

 المالية المدرجة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر في بيان الدخل المجمع.  
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 لتكلفة المطفأةالقياس وفقا ل
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي الشروط االتية وال يتم تصنيفها وفقا للقيمة العادلة من 

 خالل األرباح او الخسائر: 
 

 الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن "نموذج أعمال " 

  أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية والفائدة

 فحسب للمبلغ األساسي القائم.
 

بما ة يتم الحقا قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي المعدلة بالتكلفة المطفأ المصنفةإن الموجودات المالية 

أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاض القيمة و، ائدوإن وجدت. وتسجل إيرادات الف ،خسائر انخفاض القيمة يعكس

 في بيان الدخل المجمع. في بيان الدخل المجمع. كما تسجل أي أرباح او خسائر عند االستبعاد 
 

 القياس وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى

 التاليين: أدوات الدين وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة استيفاء الشرطينالمجموعة  تصنف
 

      أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال بغرض تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية 

      .أن تستوفي الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار تحقيق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فحسب 
 

وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقا للقيمة العادلة مع إدراج المصنفة أدوات الدين  قياس يتم الحقا

األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تسجيل إيرادات الفوائد وأرباح 

د االستبعاد، يتم إعادة تصنيف األرباح او الخسائر المتراكمة عن. المجمع وخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان الدخل

 المسجلة سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى من اإليرادات الشاملة األخرى الى بيان الدخل المجمع. 
 

 أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى
تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق المجموعة قد تختار عند التحقق المبدئي، 

ملكية وفقا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 

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

إن أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يتم قياسها الحقا وفقا للقيمة 

الت األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى. تحويل العم أرباح وخسائرالعادلة. وتسجل التغيرات في القيمة العادلة بما في ذلك 

كما تسجل توزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع عندما يثبت الحق في دفعها، اال في حالة استفادة المجموعة من هذه 

أدوات المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األداة. وفي هذه الحالة، تسجل تلك األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى. إن 

عند االستبعاد، حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع الختبار انخفاض القيمة. 

بيان التغيرات في حقوق  ضمنيعاد تصنيف األرباح او الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة الى األرباح المرحلة 

 الملكية المجمع. 
 

 اس وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائرالقي
ها بصورة رئيسية لغرض خالل األرباح أو الخسائر عند شرائتصنف المجموعة الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من 

حديث  نمطويوجد دليل على  من محفظة األدوات المالية المدارة معا، اتشكل جزءتحقيق الربح من خالل أنشطة التداول أو 

 لتحقيق أرباح قصيرة االجل. 
 

تصنيف الموجودات المالية التي ال  لإللغاءعلى نحو غير قابل يجوز للمجموعة عند التحقق المبدئي،  ما تقدم،إضافة الى 

درجة بالقيمة العادلة من تستوفي متطلبات قياسها بالتكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كم

 خالل األرباح او الخسائر. وفي هذه الحالة، يستبعد او يؤدي الى انخفاض جوهري في الفروق المحاسبية التي قد تنشأ. 
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 )تتمة( ن خالل األرباح او الخسائرالقياس وفقا للقيمة العادلة م
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر يتم قياسها الحقا وفقا للقيمة العادلة مع المصنفة إن الموجودات المالية 

رادات الفوائد كما تسجل إيادراج األرباح او الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في بيان الدخل المجمع. 

 وتوزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع وفقا لشروط العقد او عند ثبوت الحق في استالمها. 
 

 المطلوبات المالية 
، باستثناء معاملة األرباح او 39تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالية دون تغيير الى حد كبير وفقا معيار المحاسبة الدولي 

فيما يتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من  المجموعةخاطر االئتمان التي تتعرض لها الخسائر الناتجة من م

 بيان الدخل.حركات في اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنيفها الحقا الى رباح او الخسائر. يتم عرض هذه الخالل األ
 

صل المشتقات الضمنية عن األصل المالي الرئيسي. بدال من ذلك، يتم تصنيف ، ال يتم ف9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

الموجودات المالية بناء على نموذج االعمال والشروط التعاقدية لها. لم يطرأ أي تغيير على المحاسبة عن المشتقات المتضمنة 

 في المطلوبات المالية وفي العقود الرئيسية غير المالية.  
 

 جودات المالية انخفاض قيمة المو

بنموذج "خسائر  39نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي  9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 

االئتمان المتوقعة". قامت المجموعة بتطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد باستثناء ما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية )راجع 

 سهم. ر انخفاض القيمة لالستثمارات في ألم تسجل خسائ (.2االيضاح 
 

طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. وتطرأ تغيرات على الموجودات من خالل المجموعة تطبق 

 المراحل الثالثة التالية استنادا إلى التغير في الجودة االئتمانية منذ التحقق المبدئي. 
 

 شهراً  12سائر االئتمان المتوقعة على مدار : خ1المرحلة 

بالنسبة لالنكشافات التي ال ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي، يتم تسجيل جزء خسائر االئتمان 

 تالية. المتوقعة على مدى عمر األداة المالية والمرتبطة باحتمالية وقوع أحداث تعثر خالل فترة االثني عشر شهراً ال
 

 دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 2المرحلة 

بالنسبة لالنكشافات التي ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن دون التعرض لالنخفاض في 

 مان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.القيمة االئتمانية، يتم تسجيل خسائر االئت
 

 في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 3المرحلة 

دية يتم تقييم الموجودات المالية كمنخفضة في القيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النق

 المستقبلية المقدرة لألصل. 
 

إن خسائر االئتمان المتوقعة هي منتج مخصوم لتقدير احتمال التعثر، والمخاطر في حالة التعثر، والخسائر الناتجة من التعثر. 

 12مدى إن احتماالت التعثر تمثل احتماالت التعثر في احتماالت عدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المالية سواء على 

شهر او على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لاللتزام. إن المخاطر في حالة التعثر تمثل االنكشافات المتوقعة في حالة التعثر. يقوم 

البنك باحتساب المخاطر في حالة التعثر، من االنكشافات الحالية لألدوات المالية والتغيرات المحتملة في المبالغ الحالية وفقا 

في ذلك اإلطفاء. إن المخاطر في حالة التعثر ألصل مالي تمثل مجمل قيمته المدرجة بالدفاتر. وتمثل الخسائر الناتجة للعقد فما 

 من التعثر الخسائر المتوقعة نتيجة التعثر وقيمتها المتوقعة عند التحقق والقيمة الزمنية لألموال.
 

تفاع مخاطر االئتمان لألداة بصورة جوهرية منذ تحققها المبدئي قامت المجموعة بعرض معلومات مستقبلية حول تقييمها لما ار

ويتم مراعاة عوامل االقتصاد الكلي لهذا الغرض من خالل تطبيق المعلومات المستقبلية وقياس خسائر االئتمان المتوقعة لها. 

يرها. ويتم مراجعة المنهجيات مثل الناتج اإلجمالي المحلي ومؤشر أسعار المستهلك، وأسعار النفط، ومعدل البطالة ... وغ

 واالفتراضات والتقديرات المتعلقة بالظروف االقتصادية بصفة منتظمة. 
 

 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
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 )تتمة( 9أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  3
 

 )تتمة(انخفاض قيمة الموجودات المالية 

. في حالة أدوات الدين عة كخصم من مجمل القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات الماليةيعرض مخصص خسائر االئتمان المتوق

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تقوم المجموعة بتسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في 

المالي في  لألصلدون تخفيض القيمة المدرجة بالدفاتر  بيان الدخل المجمع ويسجل المبلغ المقابل في اإليرادات الشاملة األخرى

  بيان المركز المالي المجمع.
 

 محاسبة التغطية
طبقا لألنواع الثالثة آلليات  9يستمر تطبيق متطلبات محاسبة التغطية العامة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

. ومع ذلك، يتوافر قدر أكبر من المرونة بالنسبة ألنواع المعامالت 39ولي محاسبة التغطية الواردة ضمن معيار المحاسبة الد

المؤهلة لمحاسبة التغطية السيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة كأدوات تغطية وأنواع بنود المخاطر للبنود 

عالية واستبداله بمبدأ "العالقة االقتصادية". كما أن غير المالية المؤهلة لمحاسبة التغطية. إضافة إلى ذلك، تم تحديث اختبار الف

 إجراء تقييم فعالية التغطية بأثر رجعي لم يعد مطلوبا.
 

  9لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية االنتقال 

ي باستثناء ما هو بأثر رجع 9تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 مبين أدناه:
 

 والمطلوبات المالية إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجيل الفروق في القيم المدرجة بالدفاتر للموجودات المالية لم تتم إعادةأ( 

وبالتالي، ال . 2018يناير  1ضمن األرباح المرحلة واالحتياطيات كما في  9والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

وبذلك هي ليست قابلة للمقارنة بالمعلومات  9متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  2017تعكس المعلومات المعروضة لسنة 

 .9طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  2017المعروضة لسنة 
 

 مة في تاريخ التطبيق المبدئي.ب( تم إجراء عمليات التقييم التالية على أساس المعلومات والظروف القائ

 .تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل المالي من خالله 

  التصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لبعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية كمقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل

 األرباح أو الخسائر.

 الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة من  تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

  في حالة ارتباط أداة الدين المالية بمخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية

 صل بصورة ملحوظة منذ التحقق المبدئي لألصل.، تفترض المجموعة عدم ارتفاع مخاطر االئتمان لأل9

 

 كما يلي:  2018يناير  1إن أثر هذا التغيير في السياسة المحاسبية كما في 

 
 أرباح مرحلة 

ألف دينار 
 كويتي

 احتياطي 
 القيمة العادلة

ألف دينار 
 كويتي

   التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس:

ن موجودات متاحة للبيع الى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او صناديق مدارة معاد تصنيفها م

 75 (75) الخسائر 
   

على الموجودات  9التأثير على تحقق خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
    المالية بخالف التسهيالت االئتمانية

 361 (361) لمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الموجودات المالية في أدوات الدين ا

     - (292) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )مخصومة من القيمة المدرجة بالدفاتر(

 ────── ────── 
 436 (728) اجمالي التأثير في تاريخ التحقق المبدئي 

 ══════ ══════ 
 

بقا باحتساب أي مخصص النخفاض القيمة على أدوات الدين المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق وفقا لم تقم المجموعة سا

 . 39لمعيار المحاسبة الدولي 
 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
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 )تتمة( 9أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  3
 

 )تتمة( 9لية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المااالنتقال 
 

وفئات القياس  39يعرض الجدول التالي مطابقة فئات القياس األصلية والقيمة المدرجة بالدفاتر طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 .2018يناير  1للموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة كما في  9الجديدة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 ة الموجودات المالي
التصنيف طبقا لمعيار 

 39المحاسبة الدولي 

التصنيف طبقا للمعيار 
 9الدولي للتقارير المالية 

القيمة المدرجة 
بالدفاتر طبقا لمعيار 

 39المحاسبة الدولي 

االنتقال الى  أثر
المعيار الدولي 
  9للتقارير المالية 

القيمة المدرجة 
بالدفاتر طبقا للمعيار 

الدولي للتقارير 
 9 المالية

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي   
      

 495,269 (250) 495,519 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين رصدة لدى البنوك أنقد و

   
   

حكومة دولة خزانة سندات 

 344,589 (1) 344,590 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين الكويت 
      

 125,595     - 125,595 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين مركزي سندات بنك الكويت ال
      

 3,075,065     - 3,075,065 التكلفة المطفأة  ن وقروض ومدين قروض وسلف 
      

      استثمارات في أوراق مالية:

 أوراق الدين المالية  -
محتفظ بها حتى 

 27,357 (38) 27,395 التكلفة المطفأة  االستحقاق

 أوراق الدين المالية  -
 موجودات مالية 

 متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 

 117,477     - 117,477 األخرى 

  أسهم -

موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح او 

 الخسائر

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل 

 95     - 95 الخسائراألرباح او 

  أسهم -
 موجودات مالية 

 متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 

 28,584     - 28,584 األخرى 

 صناديق مدارة  -
 موجودات مالية 

 متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل 

 8,994     - 8,994 األرباح او الخسائر 
      

 47,884 (3) 47,887 التكلفة المطفأة  نوقروض ومدين موجودات أخرى 

   ────── ────── ────── 

 4,270,909 (292) 4,271,201   المجموع 

   
══════ ══════ ══════ 

 

توقعة على التسهيالت االئتمانية باستثناء متطلبات خسائر االئتمان الم 9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 . 9نتيجة االنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ( وبالتالي فال يوجد أي تأثير على القروض والسلف2)راجع االيضاح 
 

 لم يؤد الى أي تغيير في تصنيف او قياس المطلوبات المالية.  9إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
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 معلومات القطاعات  4
 

هذه القطاعات  مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدرالتي األعمال أنشطة  تعمل فييتم تنظيم المجموعة في قطاعات 

قطاعات التشغيل  فيما يلي اتخاذ قرارات التشغيل لغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. مسؤولعادةً بصورة منتظمة من قبل 

  :لدى المجموعة

 

 التجاريةعمال المصرفية األ

والودائع والخدمات  يةاالئتمان التسهيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت -

 .الشركات والمؤسساتالمصرفية المتعلقة بها والمقدمة إلى عمالئها 

 لألفرادالمصرفية  األعمال

تشمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المقدمة إلى العمالء وتشمل  -

 .إدارة الثرواتوخدمات  ت االئتمان والودائعقروض وبطاقاال

 قطاع الخزينة واالستثمارات

خدمات الخزينة المقدمة إلى العمالء وأنشطة إدارة الميزانية العمومية  يشمل -

 وإدارة الموجودات والمشتقات وأنشطة االستثمار العقاري السوق النقديوتشمل 

 ين القطاعات. لتسعير تحويالت األموال فيما بوالتأثير الناتج 
 

 : سبتمبر 30في وكما المنتهية  أشهر تسعةالفيما يلي المعلومات القطاعية لفترة 
 

 
2018 

 األعمال المصرفية
 التجارية

 األعمال المصرفية
 لألفراد

الخزينة 
 المجموع واالستثمارات

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

 90,069 5,306 34,024 50,739 افي إيرادات فوائد ص

 

────── ────── ────── ────── 
 126,803 12,835 43,071 70,897 إيرادات تشغيل 

 ────── ────── ────── ────── 
     

 55,553 10,759 22,894 21,900 نتائج القطاع 

 (25,294)    مصروفات غير موزعة 
    ────── 

 30,259    قبل الضرائب ربح الفترة 
    ══════ 

 4,555,945 1,286,535 651,748 2,617,662 موجودات القطاع 

 70,763    موجودات غير موزعة 
    ────── 

 4,626,708    اجمالي الموجودات 
    ══════ 

 3,906,340 946,951 1,790,984 1,168,405 مطلوبات القطاع 

 53,314    مطلوبات غير موزعة 
    ────── 

 3,959,654    اجمالي المطلوبات 
    ══════ 

 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
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 معلومات القطاعات )تتمة( 4

2017 
 األعمال المصرفية

 التجارية

 األعمال المصرفية
 لألفراد

الخزينة 
 المجموع واالستثمارات

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
     

 82,897 1,717 30,227 50,953 إيرادات فوائد  صافي

 ────── ────── ────── ────── 

 114,706 7,783 39,128 67,795 إيرادات تشغيل 

 ────── ────── ────── ────── 
     

 46,673 6,126 19,768 20,779 نتائج القطاع 

 (21,853)    مصروفات غير موزعة 
    ────── 

 24,820    لضرائب ربح الفترة قبل ا
    ══════ 

 4,221,776 1,036,438 597,367 2,587,971 موجودات القطاع 

 78,737    موجودات غير موزعة 
    ────── 

 4,300,513    اجمالي الموجودات 
    ══════ 

 3,693,235 916,560 1,747,380 1,029,295 مطلوبات القطاع 

 44,606    مطلوبات غير موزعة 
    ────── 

 3,737,841    اجمالي المطلوبات 
 

 

 

   ══════ 
 

 المعلومات الجغرافية:

 يوضح الجدول التالي اإليرادات التشغيلية للمجموعة وموجودات القطاع من العمليات الدولية: 

  

 2018 2017 

  

 ألف ألف 

  

 دينار كويتي دينار كويتي 
     

 24,206 28,481   إيرادات تشغيل 

 798,616 957,830   موجودات القطاع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
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 في أوراق مالية اتاستثمار 5
 

 يتم تصنيف تقييم االستثمارات في األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما يلي: 

 
 2018 سبتمبر 30

 ألف دينار كويتي

 )مدققة(    
 2017ديسمبر  31

 ألف دينار كويتي

 2017 سبتمبر 30
 ألف دينار كويتي

 

القيمة العادلة من 

خالل األرباح او 

 الخسائر 

القيمة العادلة من 

خالل اإليرادات 

 الشاملة األخرى 

القيمة العادلة من 

خالل األرباح او 

 متاح للبيع ال الخسائر 

القيمة العادلة من 

خالل األرباح او 

 متاح للبيع ال الخسائر 

       : 1المستوى 

 4,640    - 3,007 95 2,971 87 األسهم 

       الماليةأوراق الدين 

 25,518    - 34,133    - 42,065     - حكومية  -
 21,449    - 19,716    - 19,369     - غير حكومية  -
       

       : 2المستوى 

       الماليةأوراق الدين 

 27,453    - 30,846    - 62,541 477 حكومية  -

 20,792    - 32,782    - 31,664     - غير حكومية  -

 21,657    - 8,994    -     - 9,273 صناديق ومحافظ مدارة 
       

       : 3المستوى 

 27,508    - 25,577    - 29,159     - األسهم 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 9,837 187,769 95 155,055 -    149,017 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

ديسمبر  31لف دينار كويتي )أ 26,043تتضمن االستثمارات في أوراق مالية األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بمبلغ 

ة لألدوات المالية لف دينار كويتي(. إن القيمة العادلأ 23,277: 2017 سبتمبر 30لف دينار كويتي، وأ 27,395: 2017

 المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها المدرجة بالدفاتر. 
 

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع يعتبر  أوإن التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

لمخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألوراق المالية امتغيرات في  %5غير مادي في حالة التغير بنسبة 

 .3والمستوى  2المصنفة ضمن المستوى 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  6
 

تمثل هذه المعامالت تلك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة )أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة 
ن الدرجة األولى والشركات التي يملكون فيها حصص رئيسية أو يستطيعون أن يمارسوا عليها تأثيراً ملموسا وأفراد عائالتهم م
لمجموعة( والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفترة. يتم الموافقة على شروط هذه المعامالت من قبل لوالشركة الزميلة 

 مجلس إدارة المجموعة.
 

ن لدى هؤالء األطراف ذات عالقة ودائع لدى المجموعة وتسهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من قبل كا ،في سياق األعمال الطبيعي
 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما يلي:  المدرجةالمجموعة. إن األرصدة 

 

  

 )مدققة(

  

  سبتمبر 30
2018 

 ديسمبر 31
2017 

  سبتمبر 30
2017 

  

 ألف ألف ألف

  

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا
     

 45,277 42,469 27,002  قروض وسلف 
 39,799 43,783 46,887  ودائع عمالء 

 2,612 2,914 2,914  استثمارات في أوراق مالية
 728 778 689  محافظ مدارة

 20,424 20,894 37,469  التزامات ومطلوبات محتملة 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 )غير مدققة(المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 2018 سبتمبر 30في 
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 )تتمة(ة معامالت مع أطراف ذات عالق 6
 

ألف دينار كويتي( ومبلغ  1,452 :2017 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ) 925 تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ
 ألف دينار كويتي( على التوالي، من معامالت مع أطراف ذات عالقة. 663: 2017 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ) 652

 
 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

 كافأة اإلدارة العليا هي كما يلي:إن م
 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
   سبتمبر 30

 
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال
 سبتمبر 30

 

2018 2017  2018 2017 
 

 ألف ألف  ألف ألف
 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي
      

 2,258 2,267  742 763 رواتب ومزايا أخرى 
 151 206  41 40 أة نهاية الخدمةمكاف

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 

 
 803 783  2,473 2,409 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 حقوق الملكية  7
 

على إصدار توزيعات أرباح  2018مارس  17وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  (أ
: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31س لكل سهم للسنة المنتهية في فل 12نقدية بقيمة 

 فلس لكل سهم( وتم دفعها الحقا بدءا. إن أسهم الخزينة ال تستحق أي توزيعات أرباح نقدية.  11
 

 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة: (ب
  )مدققة(  

  سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31
2017 

  سبتمبر 30
2017 

    

 12,786,509 12,952,609 12,953,409 عدد األسهم المحتفظ بها
 

════════ ════════ ════════ 
 %0.79 %0.80 %0.80 نسبة األسهم المحتفظ بها

 

════════ ════════ ════════ 
 3,951 3,769 3,769 القيمة السوقية )ألف دينار كويتي(

 

════════ ════════ ════════ 
 306 305 315 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس(

 

════════ ════════ ════════ 
 

تكلفة أسهم الخزينة غير  بما يعادلإن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع. إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ 
 أسهم الخزينة.ب اظاالحتففترة  مدىمتاح للتوزيع من االحتياطي العام على 

 

 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى: (ج

 
 

 احتياطي إعادة 
 تقييم عقارات

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

احتياطي برنامج مزايا 
واحتياطات  الموظفين

 أخرى
إجمالي االحتياطيات 

 األخرى

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
     

2017يناير  1في   8,519 (13,047) (164) (4,692) 

     
 (745) (3) (731) (11) شاملة أخرى للفترة خسائر

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 (5,437) (167) (13,778) 8,508 2017 سبتمبر 30كما في 

 

══════ ══════ ══════ ══════ 

     
2018يناير  1في   7,833 (13,915) (277) (6,359) 

 
    

 22     - 17 5 شاملة أخرى للفترةإيرادات 
 

─────── ─────── ─────── ─────── 

2018 سبتمبر 30في   7,838 (13,898) (277) (6,337) 

 

══════ ══════ ══════ ══════ 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 )غير مدققة(المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 2018 سبتمبر 30في 
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 )تتمة(حقوق الملكية  7
 

  1الشريحة  -األوراق المالية المستدامة  (د
 

األوراق )"  3بما يتفق مع بازل  1الشريحة -المستدامة  اإلضافية األوراق الماليةبإصدار  2018سبتمبر  26قام البنك بتاريخ 
إن هذه األوراق المالية مستدامة ومساندة وغير مكفولة بضمان  .ويتم تصنيفها كأسهم مليون دوالر أمريكي 300"( بمبلغ المالية

.  تحمل هذه األوراق المالية 2023سبتمبر  26أو بعد تاريخ االستدعاء األول في ويمكن استردادها بناًء على اختيار البنك في 
حتى تاريخ االستدعاء األول وسوف يتم إعادة تحديد تلك النسبة بعد ذلك على مدى خمس سنوات.  %7.25كوبون بنسبة 

 سهم. وسوف يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوي بعد االستحقاق ويتم معاملتها كاستقطاع من األ
 

 مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة 8

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر 30
 

 
 أشهر المنتهية في تسعةال

  سبتمبر 30

 2018 2017  2018 2017 

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

المخصص المحمل لخسائر االئتمان على 

انية التسهيالت االئتم  17,780 17,783  48,230 45,928 

الية خسائر االئتمان المتوقعة على موجودات م

       - 205      - 146 أخرى

 431     -      -     - استثمارات متاحة للبيع 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 17,926 17,783  48,435 46,359 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 الضرائب  9

 

 الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر 30 
 

 
 أشهر المنتهية في تسعةال

  سبتمبر 30 

 2018 2017  2018 2017 

 

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي 
      

 213 255  56 75 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

م العمالة الوطنيةضريبة دع  208 154  709 591 

 237 284  62 84 الزكاة

أجنبيةضرائب على فروع   766 406  1,888 1,618 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 1,133 678  3,136 2,659 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 )غير مدققة(المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 2018 سبتمبر 30في 
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 همي البنكالخاصة بمسا ربحية السهم األساسية والمخففة 10
 

لعدد على المتوسط المرجح الخاص بمساهمي البنك صافي ربح الفترة  بقسمةوالمخففة يتم احتساب ربحية السهم األساسية 

 :األسهم القائمة خالل الفترة
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

  سبتمبر 30
 

 
 أشهر المنتهية في تسعةال

 سبتمبر 30

 2018 2017  2018 2017 

 ترة الخاص بمساهمي البنك صافي ربح الف

 22,094 27,058  5,880 7,940 )ألف دينار كويتي(

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

درة المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المص

 1,619,166,234 1,619,166,234  1,619,166,234 1,619,166,234 والمدفوعة 

      

ينة م الخزناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسه  (12,952,825) (12,753,071)  (12,952,682) (12,714,852) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

ئمة المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم القا  

خالل الفترة    1,606,213,409 1,606,413,163  1,606,213,552 1,606,451,382 

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

 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة 

 فلس 14 فلس 17  فلس 4 فلس 5 بمساهمي البنك

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

 

  محتملةالتزامات ومطلوبات  11
 

 أدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية تمثل مخاطر االئتمان.
  )مدققة(   

  
  سبتمبر 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
  سبتمبر 30

2017 
 ألف ألف ألف  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
     

 32,698 24,105 27,588  قبوالت مصرفية
 126,824 152,259 186,036  خطابات اعتماد

 940,598 903,590 877,265  ضمانات
  ────── ────── ────── 
  1,090,889 1,079,954 1,100,120 
  ══════ ══════ ══════ 

 

 :2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 358,099 االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي بمنحلتزامات اال بلغ مجموع

 ألف دينار كويتي(. 488,186 :2017 سبتمبر 30ألف دينار كويتي و 312,683

 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
 

 )غير مدققة(المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 

 2018 سبتمبر 30في 
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  أدوات مشتقة 12
 

 كما يلي: هي القيمة العادلة باإلضافة إلى قائمةالمشتقة الدوات المبالغ االسمية أو التعاقدية لألإن 
 

  )مدققة(  

 

  سبتمبر 30
2018  

  ديسمبر 31
2017  

  سبتمبر 30
2017 

 مطلوباتال موجوداتال 
المبالغ 

 مطلوباتال موجوداتال التعاقدية
المبالغ 

 مطلوباتال موجوداتال التعاقدية
المبالغ 

 التعاقدية

 فأل ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

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

          محتفظ بها للتغطية:

عمليات تغطية 
          القيمة العادلة

مبادالت أسعار 

 82,275 73 106 74,653 403 237 74,987 1,489 887 الفائدة
          

محتفظ بها 
          للمتاجرة:

عقود تحويل 

 245,108 272 239 218,940 54 314 137,356 280 567 عمالت أجنبية آجلة

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

 1,454 1,769 212,343 551 457 293,593 345 345 327,383 

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

 .2مستوى ت معروضة في السوق ويتم تصنيفها ضمن التم تقييم جميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس مدخال
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