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المجمع الدخل المرحلي المكثف بیان 
(غیر مدقق)2015مارس31

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

20152014
ألف ألف 

يدینار كویتيكویتدینارإیضاحات

136,993124,725إیرادات فوائد
30,54726,851مصروفات فوائد

──────────────────

106,44697,874صافي إیرادات الفوائد
──────────────────

24,34019,504إیرادات مرابحة وتمویل إسالمي أخرى 
5,5183,233وتكالیف مرابحة توزیعات للمودعین

──────────────────

18,82216,271صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
──────────────────

125,268114,145صافي إیرادات الفوائد وصافي إیرادات التمویل اإلسالمي 
──────────────────

30,74829,192أتعاب وعموالت صافي 
530,2343,540إیرادات استثماراتصافي 

7,4476,087صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبیة 
2474,700زمیلةاتحصة في نتائج شرك

589783أخرىتشغیل إیرادات 
──────────────────

69,26544,302غیر الفوائدإیرادات 
──────────────────

194,533158,447إیرادات التشغیلصافي 
──────────────────

30,90329,008مصروفات موظفین 
17,57116,688أخرىإداریة مصروفات 

3,8063,746مباني ومعداتاسـتھالك 
1,2501,272إطفاء موجودات غیر ملموسة

──────────────────

53,53050,714مصروفات التشغیل
──────────────────

141,003107,733وخسائر انخفاض القیمةقبل مخصصات خسائر االئتمان التشغیلربح

8,7183,243محدد–ائتمان محمل مخصص خسائر 
12,84812,365عام–ائتمان محمل خسائر مخصص

7,32391یمةخسائر انخفاض الق
──────────────────

112,11492,034قبل الضرائبربح التشغیل 

312,5676,066الضرائب
──────────────────

99,54785,968لفترةاربح 
══════════════════

الخاص بــ :
96,51883,935مساھمي البنك

3,0292,033المسیطرةالحصص غیر 
──────────────────

99,54785,968
══════════════════

فلس17فلس420ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي البنك
════════════════
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المجمع الشامل المرحلي المكثف الدخلبیان 
مدقق)(غیر2015مارس31

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

20152014
ألف ألف 

يدینار كویتيدینار كویت

99,54785,968ربح الفترة
──────────────────

:إیرادات شاملة أخرى

(1,991)(1,512)ل المجمعمحولة إلى بیان الدخصافي األرباح من استثمارات متاحة للبیع
1,92391استثمارات متاحة للبیع محولة إلى بیان الدخل المجمعمن قیمة الخسارة انخفاض 

9,61717,023التغیر في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع 
فروق تحویل عمالت أجنبیة وحصة في االیرادات الشاملة االخرى محولة إلى بیان الدخل 

-(8,471)المجمع من بیع شركة زمیلة
(503)(19)الحصة في االیرادات الشاملة االخرى لشركات زمیلة

1,305(6,425)فروق تحویل عمالت أجنبیة ناتجة من تحویل عملیات أجنبیة
──────────────────

لدخل المجمع في فترات اعادة تصنیفھا الى بیان ایمكن للفترةایرادات شاملة اخرى(خسائر) 
15,925(4,887)الحقة:

──────────────────

94,660101,893للفترةخرى االشاملة الیرادات اال
══════════════════

الخاصة بــ :
91,53598,800مساھمي البنك

3,1253,093الحصص غیر المسیطرة
──────────────────

94,660101,893
══════════════════
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المجمع المرحلي المكثف بیان المركز المالي
(غیر مدقق)2015مارس31

(مدققة)
مارس31

2015
دیسمبر 31

2014
مارس31

2014
ألفألف ألف

دینار كویتيدینار كویتي دینار كویتياتإیضاح
الموجودات

3,925,5333,131,9913,539,345نقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل 
599,043534,688711,049سندات بنك الكویت المركزي
340,070344,529340,620سندات خزانة حكومة الكویت

2,153,5332,050,5151,197,229ودائع لدى البنوك 
12,369,25911,908,70810,954,391قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء

2,752,0632,493,6932,432,362استثمارات في أوراق مالیة
115,276119,398255,525استثمار في شركات زمیلة 

210,200203,414193,202أراضي ومباني ومعدات 
684,421696,416698,389الشھرة والموجودات األخرى غیر الملموسة

172,758162,371178,741دات أخرىموجو
-138,408-5استثمار في شركة زمیلة محتفظ بھا للبیع 

────────────────────────────
23,322,15621,784,13120,500,853مجموع الموجودات 

════════════════════════════

المطلوبات
7,932,2516,705,7176,085,982األخرىوالمؤسسات المالیةمبالغ مستحقة للبنوك

11,686,48511,259,73611,120,701ودائع العمالء 
601,251675,065354,795شھادات إیداع مصدرة

281,831273,073256,160مطلوبات أخرى
────────────────────────────

20,501,81818,913,59117,817,638لي المطلوبات إجما
────────────────────────────

الملكیةحقوق 
6503,972479,973479,973رأس المال

-23,999-6أسھم منحة مقترح إصدارھا
239,987239,987228,559احتیاطي قانوني 

699,840699,840699,840حساب عالوة إصدار أسھم
(78,795)(78,795)(77,800)6أسھم خزینة 

13,99514,87814,878احتیاطي أسھم خزینة
61,223,9121,273,3891,128,864ات أخرىاحتیاط

────────────────────────────
2,603,9062,653,2712,473,319حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي البنك 

216,432217,269209,896سیطرة الحصص غیر الم
────────────────────────────

2,820,3382,870,5402,683,215إجمالي حقوق الملكیة 
────────────────────────────

23,322,15621,784,13120,500,853مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 
════════════════════════════

ناصر مساعد عبدهللا السایر
رئیس مجلس اإلدارة
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المجمع المرحلي المكثف بیان التدفقات النقدیة 
مدقق)(غیر 2015مارس31في 

المنتھیة فيأشھرالثالثة
مارس31

20152014
ألف ألف 

دینار كویتي دینار كویتي اتإیضاح
التشغیلأنشطة

99,54785,968ةربح الفتر
تعدیالت لـ :

(3,540)(30,234)استثماراتصافي إیرادات 
(4,700)(247)حصة في نتائج شركات زمیلة

3,8063,746مباني ومعداتاستھالك 
1,2501,272إطفاء موجودات غیر ملموسة

21,56615,608محملائتمانمخصص خسائر 
7,32391خسائر انخفاض القیمة

437316احتیاطي المدفوعات باألسھم
312,5676,066الضرائب

──────────────────
116,015104,827ربح التشغیل قبل التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:
(176,590)(64,355)سندات بنك الكویت المركزي

(20,372)4,459الكویتسندات خزانة حكومة
(297,557)(103,018)ودائع لدى البنوك

(275,700)(481,388)وتمویل إسالمي للعمالء قروض وسلف 
57,389(10,387)موجودات أخرى

1,226,5341,141,117أخرىومؤسسات مالیةمبالغ مستحقة للبنوك
426,749642,653ودائع العمالء

113,811(73,814)شھادات إیداع مصدرة
17,34935,691مطلوبات أخرى
(8,000)(12,142)ضرائب مدفوعة

──────────────────
1,046,0021,317,269أنشطة التشغیل الناتج منصافي النقد

──────────────────
أنشطة االستثمار
(213,143)(496,353)لیةفي أوراق ماشراء استثمارات
247,439148,077في أوراق مالیةاسترداد استثمارات / المحصل من بیع

9631,451إیرادات توزیعات أرباح
-157,857المحصل من بیع شركة زمیلة

11,525-من شركات زمیلة أرباح توزیعات 
85451أراضي ومباني ومعداتالمحصل من بیع

(5,200)(10,677)ي ومباني ومعداتشراء اراض
──────────────────

(56,839)(100,686)أنشطة االستثمارالمستخدم فيالناتج صافي النقد
──────────────────

أنشطة التمویل 
(134,610)(141,374)6توزیعات أرباح مدفوعة 

112161أسھم خزینةالمحصل من بیع
-(4,087)من قبل شركة تابعة إلى الحصص غیر المسیطرةرباح مدفوعةتوزیعات أ

──────────────────
(134,449)(145,349)نشطة التمویل المستخدم في أصافي النقد

──────────────────
799,9671,125,981ودائع بإشعارات قصیرة األجلالنقد والفي الزیادة 

1,305(6,425)الت أجنبیة ناتجة من تحویل عملیات أجنبیةفروق تحویل عم

3,131,9912,412,059ینایر1ودائع بإشعارات قصیرة األجل في النقد وال
──────────────────

3,925,5333,539,345مارس31ودائع بإشعارات قصیرة األجل في النقد وال
════════════════
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المجمع المرحلي المكثف الملكیةت في حقوق بیان التغیرا
مدقق)(غیر 2015مارس31في 

ألف 
دینار كویتي

حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي البنك

رأس
المال

أسھم 
منحة مقترح 

إصدارھا
احتیاطي
قانوني

حساب 
عالوة 
إصدار 

أسھم
أسھم 
خزینة

احتیاطي 
أسھم خزینة

احتیاطیات
أخرى
اإلجمالي)6ح (إیضا

الحصص غیر 
المجموعالمسیطرة

16,2241,164,5502,508,844202,9502,711,794(80,302)2014457,11722,856228,559699,840ینایر 1في 
83,93583,9352,03385,968------ربح الفترة 

14,86514,8651,06015,925------أخرى إیرادات شاملة 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

98,80098,8003,093101,893------إجمالي اإلیرادات الشاملة
--------(22,856)22,856)6إصدار أسھم منحة (إیضاح

(134,610)-(134,610)(134,610)------)6توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
161-161-(1,346)1,507----أسھم الخزینة بیع

175(17)192192------عات باألسھمالمدفو
3,7233,723--------زیادة رأس مال شركة تابعة

14779(68)(68)------التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركة تابعة
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

14,8781,128,8642,473,319209,8962,683,215(78,795)228,559699,840-2014479,973مارس31في 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

14,8781,273,3892,653,271217,2692,870,540(78,795)2015479,97323,999239,987699,840ینایر 1في 
96,51896,5183,02999,547------ربح الفترة 

(4,887)96(4,983)(4,983)------أخرىإیرادات شاملة (خسائر) 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

91,53591,5353,12594,660------إجمالي اإلیرادات الشاملة
--------(23,999)23,999)6إصدار أسھم منحة (إیضاح 

(141,374)-(141,374)(141,374)------)6توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
112-112-(883)995----بیع أسھم الخزینة 

38238255437------المدفوعات باألسھم
من قبل شركة تابعة إلى توزیعات أرباح مدفوعة

(4,087)(4,087)--------الحصص غیر المسیطرة
7050(20)(20)------التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركة تابعة

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13,9951,223,9122,603,906216,4322,820,338(77,800)239,987699,840-2015503,972مارس31في 

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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التأسیس والتسجیل-1

یشار ) وشركاتھ التابعة ("البنك"لبنك الكویت الوطني ش.م.ك. (المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلوماتتم التصریح بإصدار 
بـ " لقرار أعضاء مجلس اإلدارة2015مارس31المنتھیة في أشھرالثالثةلفترة ) "المجموعةإلیھم جمیعاً أبریل7یخبتاروفقاً

إن عنوان .ومسجلة كمصرف لدى بنك الكویت المركزي1952إن البنك شركة مساھمة عامة تأسست في الكویت في عام .2015
الكویت.13001الصفاة 95ب .صشارع عبد هللا األحمد، للبنك ھو المكتب المسجل

السیاسات المحاسبیة-2

إن ."التقریر المالي المرحلي"34رقم لمعیار المحاسبة الدولي وفقاًللمجموعة المجمعةالمالیة المرحلیة المكثفة المعلوماتأعدت 
في إعداد البیانات مماثلة لتلك المطبقة المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلوماتھذهالسیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد
.2014دیسمبر31المالیة السنویة المجمعة للسنة المنتھیة في 

لتعلیمات دولة الكویت لمؤسسات الخدمات 2014دیسمبر 31للسنة المنتھیة في المجمعة تم إعداد البیانات المالیة السنویة  وفقاً
المالیة التي تخضع لرقابة بنك الكویت المركزي. وتتطلب ھذه التعلیمات تطبیق كافة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة باستثناء 

حول المخصص المجمع النخفاض القیمة والتي "األدوات المالیة: التحقق المبدئي والقیاس" 39عیار المحاسبة الدولي متطلبات م
المطبقة على كافة التسھیالت االئتمانیة (بالصافي بعد تحل محلھا متطلبات بنك الكویت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام

لھا.محددیتم احتساب مخصصاستبعاد بعض فئات الضمانات) التي لم

إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة لبیانات مالیة سنویة مجمعة معدة 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ویجب أن یتم اإلطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة السنویة المجمعة  31للمجموعة كما في وفقاً

إلى ذلك، ف.2014دیسمبر تي نتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة الالبالضرورة عن تعبرال الفترات المرحلیةإن نتائج إضافةً
. 2015دیسمبر 31نتھي في ت

لم یكن لھا أي 2015ینایر 1تبدأ في إن التعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تسري للفترة المحاسبیة السنویة التي
تأثیر على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.

الضرائب-3
الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس31
20152014

ألفألف
دینار كویتيدینار كویتي

823696حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
2,4001,637یبة دعم العمالة الوطنیةضر

1,033633الزكاة
8,3113,100ضرائب على الفروع والشركات التابعة الخارجیة

────────────────

12,5676,066
════════════════
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ربحیة السھم-4
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل بنكالخاص بمساھمي السیة بتقسیم ربح الفترة یتم احتساب ربحیة السھم األسا

. الفترة

الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل بنكالخاص بمساھمي الالفترةیتم احتساب ربحیة السھم المخففة بتقسیم ربح 
المتوسط المرجح لعدد األسھم التي س األسھم المخففة المحتملة إلى أسھم عادیة. إن ربحیة كافةیتم إصدارھا عند تحویل وف زائداً

السھم المخففة الناتجة عن إصدار خیارات أسھم الموظفین ال ینتج عنھا أي تغییرات من ربحیة السھم األساسیة المسجلة.

الثالثة أشھر المنتھیة في
31 مارس

20152014
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

96,51883,935الربح الخاص بمساھمي البنك
══════════════════

4,947,7814,946,330(ألف)أسھم الخزینة بعدالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بالصافي
══════════════════

فلس17سفل20ربحیة السھم األساسیة والمخففة 
══════════════════

.2015فيالمنحة المصدرةلتشمل أسھم 2014مارس31المنتھیة في للفترةتم تعدیل احتساب ربحیة السھم 

استثمار في شركة زمیلة محتفظ بھا للبیع -5
157,857لقطري ش.م.ق. لقاء مقابل بمبلغ % في البنك الدولي ا30، قام البنك بإبرام اتفاقیة لبیع حصة ملكیة بنسبة 2014خالل 

، فقد تمت إعادة تصنیف االستثمار إلى شركة زمیلة محتفظ بھا للبیع في بیان المركز المالي المجمع كما وبالتاليدینار كویتي. ألف
.  2014دیسمبر31في 

ینار كویتي، بما في ذلك اإلیرادات الشاملة دألف27,920أتم البنك معاملة البیع وسجل ربح قبل الضرائب بمبلغ خالل الفترة، 
في بیان الدخل المرحلي المكثف إیرادات استثماراتدینار كویتي. تم إدراج ھذا المبلغ ضمن صافي ألف8,471األخرى بمبلغ 

المجمع.

حقوق المساھمین-6
(5,039,717,687یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من .أ ً : 2014دیسمبر 31سھما

و4,799,731,131 فلس لكل سھم.100سھماً) بقیمة 4,799,731,131: 2014مارس31سھماً

أسھم الخزینة.ب
(مدققة)

مارس31
2015

دیسمبر 31
2014

مارس31
2014

91,628,44888,381,43688,381,436عدد أسھم الخزینة
%1.8%1.8%1.8جمالي األسھم قید اإلصدارأسھم الخزینة كنسبة من إ

77,80078,79578,795تكلفة أسھم الخزینة (ألف دینار كویتي)
73,30380,42787,498القیمة السوقیة ألسھم الخزینة (ألف دینار كویتي)

895960944المتوسط المرجح لقیمة أسھم الخزینة (فلس)

توزیعات األرباح وأسھم المنحة.ج

وتوزیعات ) 5%: 2013(5%على أسھم منحة بنسبة 2015مارس7فيةللمساھمین المنعقدالسنویةالجمعیة العمومیةقتواف
30ًبقیمةأرباح نقدیة  لقد تم دفع توزیعات األرباح .2014دیسمبر 31للسنة المنتھیة في فلس للسھم)30: 2013للسھم (فلسا

239,986,556ًإلى زیادة عدد األسھم بعدد ت أسھم المنحةوقد أد، الحقاًالنقدیة  فيوزیادةسھما) 228,558,625: 2013(سھما
.ألف دینار كویتي)22,856: 2013(ألف دینار كویتي23,999رأس المال بمبلغ 
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(تتمة)حقوق المساھمین-6

احتیاطیات أخرى.    د

احتیاطي 
عام

أرباح
محتفظ بھا

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
أجنبیة

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
المدفوعات 

باألسھم

توزیعات 
أرباح نقدیة

مقترح 
توزیعھا

مجموع 
االحتیاطیات 

األخرى

34,81913,603134,5621,164,550(69,766)2014117,058934,274ینایر 1في 

83,935----83,935-الفترةربح
14,865--32114,544--شاملة أخرىإیرادات

───────────────────────────────────────────────────────────────
98,800--83,93532114,544-إجمالي اإلیرادات الشاملة 

───────────────────────────────────────────────────────────────
(134,610)(134,610)-----توزیعات أرباح مدفوعة

-48---(48)-توزیعات أرباح على أسھم خزینة مباعة
192-192----المدفوعات باألسھم

(68)----(68)-التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركة تابعة
──────────────────────────────────────────────────────────────

1,128,864-49,36313,795(69,445)2014117,0581,018,093مارس31في 
══════════════════════════════════════════════════════════════

43,87514,833141,3401,273,389(61,497)2015117,0581,017,780ینایر 1في 

96,518----96,518-الفترةربح 
(4,983)--7,237(12,220)--شاملة أخرىإیرادات(خسائر) 

───────────────────────────────────────────────────────────────
91,535--7,237(12,220)96,518-الشاملة (الخسائر) إجمالي اإلیرادات

───────────────────────────────────────────────────────────────
(141,374)(141,374)-----توزیعات أرباح مدفوعة

-34---(34)-توزیعات أرباح على أسھم خزینة مباعة
382-382----المدفوعات باألسھم

(20)----(20)-التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركة تابعة
──────────────────────────────────────────────────────────────

1,223,912-51,11215,215(73,717)2015117,0581,114,244مارس31في 
══════════════════════════════════════════════════════════════
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القطاعاتتحلیل -7
بصورة أساسیة محلي ودولي. وتقسم المجموعة أعمالھا والقطاع الجغرافي، حسب من حیث المبدأتنظم المجموعة وتدیر عملیاتھا 

یةاالستثمارواألعمال المصرفیةوالخدمات المصرفیة للشركات والخاصةفي القطاع المحلي إلى الخدمات المصرفیة االستھالكیة
یتم تصنیف كافة العملیات خارج الكویت كقطاع دولي. تعالج ومركز المجموعة. المصرفیة اإلسالمیة والخدماتوإدارة األصول 

اإلدارة عملیات ھذه القطاعات بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرار وتوزیع الموارد وتقییم األداء.

والخاصةالخدمات المصرفیة االستھالكیة
والخدمات لألفراد. تتضمن مجموعة المنتجات القروض تھالكیة مجموعة متنوعة من المنتجات یقدم قطاع الخدمات المصرفیة االس

قطاع الخدمات یقدملفروع. كما المتعلقة بااالستھالكیة والبطاقات االئتمانیة والودائع وتحویل العمالت األجنبیة والخدمات األخرى
ذوي تكرة حسب طلب العمیل إلى العمالء األفراد والمؤسسات المبمجموعة شاملة من الخدمات المصرفیةالمصرفیة الخاصة

مرتفعة.المالءة المالیة ال

الخدمات المصرفیة للشركات
والشركات بما في ذلك اإلقراض أصحاب األعمالیقدم قطاع الخدمات المصرفیة للشركات منتجات وخدمات شاملة للعمالء 

نبیة والخدمات االستشاریة.والودائع والتمویل التجاري وتحویل العمالت األج

األصولالخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة
مجموعة كاملة الستشارات السوق الرأسمالي والخدمات التنفیذیة. تتضمن أنشطة إدارة یةالستثمارایقدم قطاع الخدمات المصرفیة 

األصول إدارة الثروات وإدارة األصول وأنشطة األمانة والوساطة واألبحاث.

المصرفیة اإلسالمیةالخدمات
تمثل الخدمات المصرفیة اإلسالمیة النتائج المالیة لبنك بوبیان ش.م.ك.ع، وھي شركة تابعة للمجموعة تعمل في مجال الخدمات 

المصرفیة اإلسالمیة. 

مركز المجموعة
واألنشطة المعروفة األخرى یت وأنشطة المجموعة المحددة األخرى في الكویتضمن مركز المجموعة الخزینة واالستثمارات 

لة عن إدارة مخاطر السیولة ومخاطر سؤوللمجموعة. تقدم الخزینة مجموعة كاملة لخدمات الخزینة والمنتجات لعمالئھا، وھي م
السوق للبنك. ویتضمن مركز المجموعة أي أنشطة أخرى فیما یتعلق بتسعیر التحویالت والتوزیعات بین القطاعات.

الدولي
كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزمیلة خارج الكویت.وليالدیضم 

المتعلقة بقطاعات واجمالي المطلوبات وإجمالي الموجوداتالتشغیل وربح الفترة یبین الجدول التالي معلومات صافي إیرادات 
األعمال للمجموعة:

2015مارس31
الخدمات 

المصرفیة 
االستھالكیة 

والخاصة

الخدمات
المصرفیة 

للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

االستثماریة 
وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
اإلسالمیة

مركز 
المجموع الدوليةالمجموع

ألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

ثالثة أشھر ال
55,22339,0575,27022,06330,56642,354194,533إیرادات التشغیل صافي 

═══════════════════════════════════════════════════════════════
34,10130,9252,3307,3596,59918,23399,547ربح الفترة 

═══════════════════════════════════════════════════════════════
3,607,4505,005,30562,9692,772,6592,582,4939,291,28023,322,156إجمالي الموجودات

═══════════════════════════════════════════════════════════════
4,022,4222,161,0075,7892,473,6602,139,7079,699,23320,501,818المطلوباتإجمالي 

═══════════════════════════════════════════════════════════════
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(تتمة)تحلیل القطاعات-7

2014مارس31
الخدمات 

المصرفیة 
االستھالكیة 

والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
یة االستثمار

وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
اإلسالمیة

مركز 
المجموع الدوليالمجموعة

ألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

ثالثة أشھر ال
51,99339,0315,46518,7145,97037,274158,447إیرادات التشغیلصافي 

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

20,11885,968(12,577)35,92334,1352,6795,690الفترة(خسائر)ربح
═══════════════════════════════════════════════════════════════

3,366,6924,637,09763,8412,329,1282,411,8907,692,20520,500,853اتإجمالي الموجود
═══════════════════════════════════════════════════════════════

3,760,7701,996,5676,0322,052,0632,192,9647,809,24217,817,638المطلوباتإجمالي 
═══════════════════════════════════════════════════════════════

طارئةوالتزاماتارتباطات-8

(مدققة)
مارس31دیسمبر 31مارس31

201520142014
ألفألفألف

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي

نیابة عن العمالء مقابل التزامات مماثلة من قبلھم:التزامات
133,128116,379107,781حواالت مقبولة
330,330302,231290,832خطابات اعتماد

2,559,0762,457,1162,466,239كفاالت
───────────────────────────

3,022,5342,875,7262,864,852
═══════════════════════════

ألف 644,854: 2014دیسمبر31ألف دینار كویتي (602,614لإللغاء لتقدیم تسھیالت ائتمانیة تبلغ إن االلتزامات غیر القابلة 
ألف دینار كویتي). یتضمن ھذا البند التزامات لتقدیم تسھیالت ائتمانیة غیر قابلة 487,285: 2014مارس31دینار كویتي و

جابة لتغیر مادي أو جوھري عكسي. لإللغاء على مدى فترة التسھیالت أو یتم إلغائھا فقط است

نعكس في بیان تلم اومع أنھتزامات ائتمان متنوعة غیر مباشرة،اللمخاطرضمن المسار الطبیعي للنشاط المجموعة تعرض ت
. بةوإجراءات المراقوإلى اإلشراف الماليالعادیة خضع لمعاییر منح االئتمان تاإال أنھالمرحلي المكثف المجمع المركز المالي

ألن الكثیر من ھذه تنتھيااللتزامات سوف إن ھذه االلتزامات االئتمانیة ال تمثل بالضرورة احتیاجات نقدیة مستقبلیة، نظراً
إن وجدت، والتي ربما تنتج من تلك االلتزامات ال یتوقع أن . إن خسائر االئتمان،یتم تمویلھادون أن یتم إنھاء عقودھاصالحیتھا أو 

.جوھریةتكون 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة -9
أسعار السوق المعروضة أو األسعار التي إلىتستند القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتداولة في أسواق نشطة 

باستخدام أسالیب یحددھا المتداولین في عروض األسعار. بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى، تحدد المجموعة القیمة العادلة
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 بصورة 1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى 2وى المست
غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تتضمن ھذه الفئة األدوات التي تم تقییمھا باستخدام األسعار المعلنة لموجودات ومطلوبات مماثلة 

إلى حد ما أو أسالیب تقییم أخرى یكون جمیع مدخالتھا ملحوظة من بیانات السوق. تتضمن أو مشابھة في سوق یعتبر غیر نشط
أوراق الدین المالیة المتضمنة في ھذه الفئة أدوات الدین السیادیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

لعادلة المسجلة وال تستند إلى البیانات المعروضة : األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت لھا تأثیر كبیر على القیمة ا3المستوى 
في السوق.

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

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2015مارس 31
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

1,433,010911,34934,4822,378,841أوراق دین مالیة
130,08565,48088,680284,245أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
1,563,095976,829123,1622,663,086
════════════════════════════

(23,776)-(23,776)-)10مشتقات األدوات المالیة (إیضاح 
════════════════════════════

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2014دیسمبر 31
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
لف أ

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

1,297,935747,29439,0892,084,318أوراق دین مالیة
132,22579,70482,564294,493أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
1,430,160826,998121,6532,378,811
════════════════════════════

(27,494)-(27,494)-)10مشتقات األدوات المالیة (إیضاح 
════════════════════════════

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2014مارس 31
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

1,280,162709,37844,1132,033,653أوراق دین مالیة
182,74741,52089,531313,798أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
1,462,909750,898133,6442,347,451
════════════════════════════

(1,921)-(1,921)-)10مشتقات األدوات المالیة (إیضاح 
════════════════════════════
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة-9
یحلل الجدول التالي الحركة في المستوى الثالث واإلیرادات (الفوائد وتوزیعات األرباح واألرباح المحققة)  المحققة خالل السنة:

في 
ینایر1

2015

التغیر 
في القیمة 

العادلة
/إضافات
محوالت

بیع / 
استرداد

الحركات
في أسعار 

صرف 
العمالت 
األجنبیة

في 
مارس31

2015

صافي
األرباح في 
بیان الدخل 

المرحلي 
المكثف 
المجمع

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

34,482445(113)(4,494)--39,089أوراق دین مالیة
1,29588,6801,255(1,459)7,612(1,332)82,564استثمارات أخرى

─────────────────────────────────────────────────
121,653(1,332)7,612(5,953)1,182123,1621,700

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

في
ینایر1

2014

التغیر 
في القیمة 

إضافاتالعادلة
بیع / 

استرداد

الحركات
في أسعار 

صرف 
العمالت 
األجنبیة

في 
مارس31

2014

صافي
األرباح في 
بیان الدخل 

المرحلي 
المكثف 
المجمع

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

9344,113503(880)--44,900أوراق دین مالیة
89,5311,171(180)(1,073)-89,6191,165استثمارات أخرى

─────────────────────────────────────────────────
134,5191,165-(1,953)(87)133,6441,674

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

األدوات المالیة المشتقة -10

إن األدوات المالیة المشتقة ھي أدوات مالیة تتحدد قیمتھا بالرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبیة على 
لتحدید مبالغ التدفقات النقدیة التي سیتم تبادلھا، التوالي. تمثل المبالغ االسمیة األصلیة فقط المبالغ التي یطب ق علیھا نسبة أو سعراً

وھي ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملین المتعلقین بمخاطر السوق أو االئتمان التي تتسم بھا تلك األدوات. 

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

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

تتعامل المجموعة في مشتقات أسعار الفائدة التبادلیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا، وكذلك تتعامل 
قود ترجمة العمالت األجنبیة اآلجلة للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبیة والتدفقات النقدیة لدیھا. المجموعة في ع



مجموعة بنك الكویت الوطني 
 

المجمعة المرحلیة المكثفة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
ققة)(غیر مد2015مارس 31

 

14

األدوات المالیة المشتقة (تتمة)-10

یتم اإلفصاح عن مبادالت أسعار الفائدة المستخدمة لتغطیة التغییر في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة والمؤھلة 
أدوات تغطیة فعالة للمجموعة كمبادالت أسعار فائدة محتفظ بھا كتغطیة للقیمة العادلة. تدرج عقود ترجمة العمالت األجنبیة اآلجلة ك

للعمالء أو تستخدم لغرض التغطیة ولكنھا ال تفي بالمعاییر المؤھلة لمحاسبة التغطیة. یتم تغطیة التعرض للمخاطر على حساب 
قة للعمالء من خالل الدخول في معامالت مماثلة مع أطراف مقابلة أو من خالل المعامالت األخرى لتقلیل األدوات المالیة المشت

المخاطر.

مبادالت أسعار الفائدة 
إلى مبلغ أساسي محدد لفترة  إن مبادالت أسعار الفائدة ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین لتبادل مدفوعات فوائد استناداً

ینة. في مبادالت أسعار الفائدة لكافة العمالت، تقوم المجموعة بمبادلة دفعات الفوائد بعملتین مختلفتین على مبلغ أساسي زمنیة مع
محدد لفترة زمنیة محددة كما تقوم بمبادلة المبالغ الرئیسیة المحددة بعملتین مختلفتین في بدایة العقد وتقوم بإعادة المبادلة عند 

االستحقاق. 

جمة العمالت األجنبیة اآلجلةعقود تر
إن عقود ترجمة العمالت األجنبیة اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عمالت أجنبیة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل.

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

2014مارس31(مدققة)2014دیسمبر 201531مارس31

القیمة العادلة
الموجبة

القیمة العادلة
السالبة

القیمة
االسمیة

القیمة العادلة
الموجبة

القیمة العادلة
السالبة

القیمة
االسمیة

القیمة العادلة
الموجبة

القیمة العادلة
السالبة

القیمة
سمیةاال

ألفألفألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

أسعار مبادالت
(محتفظ بھا الفائدة

كتغطیة للقیمة 
6,98429,737706,5764,64325,881667,7685,99210,879390,169العادلة)

عقود تحویل
العمالت األجنبیة 

16,02117,0441,808,3066,19812,4541,359,5314,7141,7481,395,891اآلجلة
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

23,00546,7812,514,88210,84138,3352,027,29910,70612,6271,786,060
════════════════════════════════════════════════════════════════════════

سالبة بمبلغ كانت 2015مارس31إن صافي القیمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة المحتفظ بھا كتغطیة للقیمة العادلة كما في 
4,887: سالبة بمبلغ 2014مارس31ألف دینار كویتي و21,238: سالبة بمبلغ 2014دیسمبر 31دینار كویتي (ألف 22,753

31ألف دینار كویتي (35,875ألف دینار كویتي). بلغ الربح غیر المحقق المقابل من اإلیرادات الثابتة المغطاة للموجودات المالیة 
ألف دینار كویتي). 10,118: 2014مارس31ألف دینار كویتي و28,344: 2014دیسمبر 
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عالقةذاتمعامالت مع أطراف -11
ً زمیلة للمجموعة. كان بعض األطراف كات ررئیسیة بھا وشتتضمن األطراف ذات عالقة  أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین التنفیذیین بالبنك وأفراد عائالتھم من الدرجة األولي وشركات یملكون حصصا
نات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة لعملیات مماثلة لھا ذات عالقة عمالء للمجموعة ضمن النشاط الطبیعي. إن مثل تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسیة بما في ذلك أسعار الفائدة والضما

لتعلیمات بنك الكویت المركزي المتعلقة بالقروض إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بھم فإن تمع أطراف غیر ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من ق لك در طبیعي من المخاطر. وفقاً
القروض مكفولة بضمانات ملموسة.

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

العالقةذاتاألطراف عددأو الموظفین التنفیذیین
مارس31دیسمبر31مارس31مارس31دیسمبر31مارس31مارس31دیسمبر31مارس31

201520142014201520142014201520142014
(مدققة)

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

دارةأعضاء مجلس اإل
44410917206,350195,562186,368قروض (مضمونة)

11212111325,62712,49525,239طارئةالتزامات 
5685510516264بطاقات ائتمان

98963656441,67425,01029,849ودائع
444121115291,562293,532372,516تسھیالت ائتمانیةضمانات مقابل 

1,9346,7181,593إیرادات فوائد وأتعاب
187317مصروفات فوائد

34316شراء معدات ومصروفات اخرى
بیع عقار تمت حیازتھ من تسویة 

-18,000-دیون 
ربح بیع عقار تمت حیازتھ من تسویة 

-969-دیون
موظفون تنفیذیون

4351122411851,030قروض
222---553طارئة التزامات 

2323028--121112بطاقات ائتمان
1111132619183,2642,0561,551ودائع

184613إیرادات فوائد وأتعاب
--1مصروفات فوائد

شركات زمیلة
174,15140,092-إیداعات

153--حواالت مقبولة
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مدفوعات لإلدارة العلیا-12

إن تفاصیل المدفوعات لموظفي اإلدارة العلیا ھي كما یلي:

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

2015
ألف

تيدینار كوی

2014
ألف

دینار كویتي

1,4601,522رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
16266مكافآت نھایة الخدمة 

10164المدفوعات باألسھم
──────────────────

1,7231,652
══════════════════

حدث الحق-13

من األوراق المالیة الرأسمالیة الدائمة 1البنك من خالل شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل، إصدار الشریحة یعتزم 
ألف دوالر أمریكي وھي مؤھلة للتصنیف ضمن حقوق الملكیة. إن 700,000بمبلغ 2015أبریل 9("األوراق الرأسمالیة") في 

وتستحق على فترات نصف سنویة 5.75ضمان وتحمل معدل فائدة بنسبة ھذه األوراق الرأسمالیة مساندة وغیر مكفولة ب % سنویاً
2021ًآجلة حتى تاریخ االستدعاء األول في أبریل  أو جزئیاً) وفقا . یجوز إلغاء مدفوعات الفوائد المتعلقة باألوراق الرأسمالیة (كلیاً

ولكن لیس لقرار البنك على أساس غیر متراكم. إن ھذه األوراق المالیة الرأسم الیة لیس لھا تاریخ استحقاق ویمكن استدعائھا (كلیاً
الختیار البنك بتاریخ االستدعاء األول في أبریل  وفي كل تاریخ سداد الفوائد فیما بعد، وذلك 2021جزئیاً) بالقیمة األسمیة وفقاً

بموجب شروط محددة.


