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تقرير جمل�س الإدارة

ي�شر جمل�ش الإدارة اأن يقدم تقريره ال�شنوي مرفقاً بالبيانات املالية املجمعة واملدققة لبنك الكويت الوطني �ش.م.ك. (البنك) و�شركاته التابعة 

(ي�شار اإليهم جمتمعني بـ “املجموعة”) لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

اإن البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 تت�شمن البيانات املالية لبنك بوبيان �ش.م.ك الذي بات �شركة تابعة 

لبنك الكويت الوطني يف يوليو 2012. 

الأداء املايل للعام 2012 

بلغت الأرباح ال�شافية ملجموعة بنك الكويت الوطني يف العام 2012 بعد خ�شم احل�ش�ش غري امل�شيطرة 305.1 مليون دينار كويتي مقارنة 

مع 302.4 مليون دينار كويتي يف العام 2011. وبلغت الأرباح الت�شغيلية 466.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بواقع 23.3% عن م�شتواها للعام 

2011 (378.3 مليون دينار كويتي).

وكما بنهاية العام 2012، بلغ �شايف اإيرادات الفوائد و�شايف الإيرادات من التمويل الإ�شالمي 397.8 مليون دينار كويتي بارتفاع بواقع %4.4 

مقارنة مع العام 2011 (381 مليون دينار كويتي)، �شامال املبلغ الناجم عن جتميع ميزانية بنك بوبيان �ش.م.ك.

وارتفعت اإيرادات ال�شتثمارات اإىل 109.8 مليون دينار كويتي، من 14 مليون دينار كويتي يف العام 2011. ويعزى هذه الرتفاع ب�شكل رئي�شي 

اإىل الأرباح غري املحققة البالغة 81.5 مليون دينار كويتي الناجمة عن عملية اإعادة تقييم ح�شة البنك يف بنك بوبيان �ش.م.ك.  

وقد بلغت ح�شة الأرباح يف ال�شركات الزميلة 13.4 مليون دينار كويتي يف العام 2012 مقارنة مع 17.1 مليون دينار كويتي يف العام 2011. 

وكان اإعادة ت�شنيف بنك بوبيان �ش.م.ك يف العام 2012 من �شركة زميلة اإىل �شركة تابعة والتغري الناجم عن ذلك يف طريقة ا�شتدخال اأرباحه 

ال�شبب الرئي�ش وراء هذا النخفا�ش.

اأما بالن�شبة مل�شاريف الت�شغيل يف العام 2012، فقد بلغت 183.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 162 مليون دينار كويتي يف العام 2011. 

ويعزى هذا الرتفاع ب�شكل كبري اإىل عملية دمج ميزانية بنك بوبيان �ش.م.ك وا�شتمرار املجموعة يف ال�شتثمار يف اأنظمة املعلوماتية لديها. 

وقد حت�شن متو�شط التكاليف اإىل الدخل اإىل 28.3% يف العام 2012، مقارنة مع 30% يف 2011. 

امليزانية العامة 2012 

ارتفعت املوجودات الإجمالية ملجموعة بنك الكويت الوطني اإىل 5. 16.424 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2012 من  8. 13.626 مليون 

دينار كويتي يف نهاية العام 2011. ويعزى هذا الرتفاع يف جزء منه اإىل جتميع ميزانية بنك بوبيان �ش.م.ك للمرة الأوىل خالل العام 2012. 

وقد ازداد حجم القرو�ش وال�شلف والتمويل الإ�شالمي اإىل العمالء مببلغ 1.692.2 مليون دينار كويتي لي�شل اإىل 4. 9.874 مليون دينار كويتي 

يف نهاية العام 2012. كما ارتفع حجم ال�شتثمار يف اأوراق مالية مببلغ 76.8 مليون دينار كويتي لي�شل اإىل 1.579.8 مليون دينار كويتي يف 

نهاية العام 2012. يف املقابل، تراجع حجم ال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة مبقدار 314.8 مليون دينار كويتي لي�شل اإىل 213.2 مليون دينار 

كويتي نتيجة اإعادة ت�شنيف ا�شتثمار البنك يف بنك بوبيان �ش.م.ك من ا�شتثمار يف �شركة زميلة اإىل ا�شتثمار يف �شركة تابعة.  

وتتمتع املجموعة مبركز قوي على �شعيد ال�شيولة، حيث بلغ اإجمايل النقد والودائع ق�شرية الأجل و�شندات حكومة دولة الكويت وبنك الكويت 

املركزي  1. 2.581 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2012، يف حني بلغ حجم الودائع لدى البنوك  4. 1.203 مليون دينار يف نهاية العام 2012.

وارتفعت املخ�ش�شات العامة للمجموعة يف ما يت�شل بالت�شهيالت الئتمانية يف امليزانية العمومية اإىل 254.7 مليون دينار كويتي يف نهاية 

العام 2012، مقارنة مع 176.6 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2011، فيما بلغت املخ�ش�شات املحددة اإىل 176.8 مليون دينار كويتي يف 

نهاية العام 2012 من 143.2 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2011. وقد وا�شلت املجموعة انتهاج �شيا�شة ائتمانية متحفظة تقوم على 

التنويع املتوازن يف كافة قطاعات الأعمال واملناطق اجلغرافية. وتخ�شع �شمانات القرو�ش وقيمها اإىل رقابة م�شتمرة من اأجل �شمان اأعلى 

درجات احلماية للمجموعة يف كل الأوقات.

من جهة ثانية، ارتفعت ودائع العمالء مبقدار  6. 2.708 مليون دينار كويتي اإىل 9.507.8 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2012. وتتمتع 

للتمويل امل�شتقر. وقد انخف�شت املبالغ  دائماً  جمموعة بنك الكويت الوطني بثقة قاعدة وا�شعة من العمالء الذين ت�شكل ودائعهم م�شدراً 

امل�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية مبقدار 155.4 مليون دينار كويتي لت�شل اإىل 4.155 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2012.

وبلغ اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية النقدية وغري النقدية املمنوحة لأع�شاء جمل�ش الإدارة والأطراف ذات العالقة 217.9 مليون دينار كويتي 

يف نهاية عام 2012، وذلك مقابل �شمانات بلغت قيمتها 362.3 مليون دينار كويتي، يف حني بلغت قيمة الودائع اخلا�شة باأع�شاء جمل�ش 

الإدارة والأطراف ذات العالقة 22.7 مليون دينار كويتي. وبلغ اإجمايل القرو�ش والت�شهيالت املمنوحة لأع�شاء اجلهاز التنفيذي 472 األف 

دينار كويتي، فيما بلغت الودائع اخلا�شة بهم 1.405 األف دينار كويتي.

حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي البنك

ارتفع اإجمايل حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي البنك، بعد خ�شم التوزيعات النقدية املقرتحة بقيمة 128.2 مليون دينار كويتي لي�شل اإىل  

3. 2.298 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2012 مقارنة مع  5. 2.167 مليون دينار كويتي يف نهاية العام 2011. 

وكما يف نهاية العام 2012، بلغت ن�شبة معيار بازل II لكفاية راأ�ش املال 17% مقارنة باحلد الأدنى البالغ 12% واملحدد من قبل بنك الكويت املركزي.

متطلبات قانون هيئة اأ�شواق املال

حر�ش البنك على اتخاذ ما يلزم ل�شتيفاء متطلبات القانون رقم (7) ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية 

 Ernst & ولئحته التنفيذية. واأوىل البنك عنايًة خا�شة لتوفيق اأو�شاعه طبقاً لأحكامهما، وا�شتعان يف ذلك بخربةمكتب “اإرن�شت ويونغ – 

Young” يف هذا ال�شدد.

وتنفيذاً لأحكام القانون املذكور ولئحته التنفيذية وتعليمات هيئة اأ�شواق املال، تقدم البنك بعدة اإف�شاحات اإىل بور�شة الأوراق املالية والهيئة، 

كما اأفرد البنك �شجالًّ ملا يقدمه اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية واملدراء العامون ونواب وم�شاعدو املدراء العامني، من اإف�شاحات 

عن الأ�شهم اململوكة لهم اأو لزوجات بع�شهم من اأ�شهم البنك، وما يكون قد طراأ عليها من تغريات.

ويف ما يتعلق بالرواتب واملكافاآت واملزايا املالية الأخرى لأع�شاء الإدارة التنفيذية واملدراء العامني ونواب وم�شاعدي املدراء العامني، فقد بلغت 

خالل العام 2012 مبلغاً اإجمالياً وقدره 16.057 األف دينار كويتي. هذا ويت�شمن التقرير– يف مو�شع اآخر منه– بياناً عن “نظام خيار �شراء 

الأ�شهم للموظفني الرئي�شيني” املطبق يف البنك واخليارات التي مت منحها عن العام املن�شرم ملوظفي البنك ال�شاغلني لدرجة “مدير” وما فوقها.

نظام خيار �شراء الأ�شهم 

قام البنك خالل العام 2012 مبنح موظفيه الرئي�شيني “من درجة مدير” وما فوقها، خيارات �شراء عدد من اأ�شهم البنك بلغ اإجمالها 1.666.920 

�شهماً (يف مقابل 2.291.174 �شهماً خالل العام 2011)، بقيمة عادلة بلغت 0.914 دينار كويتي. لكل خيار من خيارات الأ�شهم املمنوحة (يف 

مقابل 1.232 دينار كويتي خالل العام 2011)، وذلك وفقاً لأحكام نظام خيار �شراء الأ�شهم للموظفني الرئي�شيني يف البنك الذي يطبقه البنك 

بهدف توفري حافز يدفع املوظفني الذين ينطبق عليهم اإيل ال�شتمرار يف العمل لديه، وتهيئة ال�شبيل ل�شتقطاب غريهم من ذوي اخلربات 

واملهارات املتميزة، وتعزيز ولئهم للبنك.

وقد خولت اجلمعية العامة مل�شاهمي البنك – يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2012/3/11 – ملجل�ش الإدارة اأن يخ�ش�ش ما يراه من الأ�شهم 

امل�شرتاة (اأ�شهم اخلزينة) لأغرا�ش تطبيق نظام خيار �شراء الأ�شهم �شالف الذكر، وذلك خالل مدة هذا النظام ووفقاً لأحكامه وقراري اجلمعية 

العامة ال�شادرين يف 2006/2/18 و2008/2/20 وقرار وزير التجارة وال�شناعة رقم (337) ل�شنة 2004. 

ووفقاً لأحكام النظام املذكور �شتظل تلك الأ�شهم مملوكة بالكامل للبنك وحمتفظاً بها لديه ملدة ثالث �شنوات (“فرتة الحتفاظ”) ميكن بعدها 

لكل موظف قابل للخيار اأن ميار�ش احلق يف �شرائها مع �شداد ال�شعر املحدد لها خالل �شنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فرتة الحتفاظ، وبفوات 

مدة ال�شنة امل�شار اإليها دون ممار�شة احلق يف ال�شراء والوفاء بقيمتها ينق�شي احلق يف اخليار.

اأ�شهم املنحة وتوزيع الأرباح والأ�شهم املقرتحة

مت توزيع الأرباح ال�شافية لل�شنة ب�شكل رئي�شي على النحو التايل: 

1-  128.2 مليون دينار كويتي توزيعات نقدية بواقع 30 فل�شاً لل�شهم الواحد (مقابل 40 فل�شاً يف عام 2011) وتخ�شع هذه التوزيعات ملوافقة 

اجلمعية العامة للم�شاهمني.

اإ�شافة مبلغ 21.8 مليون دينار كويتي حل�شاب راأ�ش املال لتغطية اإ�شدار اأ�شهم  منحة بواقع 5% من راأ�ش املال املدفوع كما يف نهاية العام   -2

2012 (ما يعادل 217.674.881 �شهماً بقيمة ا�شمية تبلغ 100 فل�ش لل�شهم الواحد) ويخ�شع اإ�شدار اأ�شهم املنحة ملوافقة اجلمعية العامة 

للم�شاهمني.

حتويل مبلغ 19.8 مليون دينار كويتي حل�شاب الحتياطي القانوين لزيادة ر�شيد هذا الحتياطي اإىل احلد الأدنى املطلوب والبالغ %50   -3

من راأ�ش املال.

حتويل مبلغ 135.3 مليون دينار كويتي لر�شيد الأرباح املحتفظ بها.   -4

اأهم موؤ�شرات الأداء

201220112010مليون دينار كويتي

16.424.513.626.812.898.9اإجمايل املوجودات

9.874.48.182.27.853.3قرو�ش و�شلف للعمالء

9.507.86.799.26.385،2ودائع للعمالء

649.9540.2498.6اإجمايل الإيرادات الت�شغيلية

305.1302.4301.7اأرباح خا�شة مب�شاهمي البنك الأم 

رئي�س جمل�س الإدارة 
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بيان الدخل ال�شامل املجمع

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل املجمع

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

اإن الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

اإي�شـاحات

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

4491.464490.164اإيرادات فوائد

5118.747109.192م�شروفات فوائد 

372.717380.972�شايف اإيرادات الفوائد

-   29.757اإيرادات املرابحة والتمويالت الإ�شالمية الأخرى 

-   4.650تكاليف مرابحة وتوزيعات للمودعني 

-   25.107�شايف الإيرادات من التمويل الإ�شالمي 

397.824380.972�شايف اإيرادات الفوائد و�شايف الإيرادات من التمويل الإ�شالمي 

6103.397104.078�شايف اأتعاب وعمولت

7109.81713.976اإيرادات ا�شتثمارات

24.03822.811�شايف اأرباح التعامل بالعمالت الأجنبية 

13.37717.111ح�شة يف نتائج �شركات زميلة

1.4771.290اإيرادات ت�شغيل اأخرى

252.106159.266اإيرادات غري الفوائد

649.930540.238�شايف اإيرادات الت�شغيل

102.16991.347م�شروفات موظفني

63.75554.674م�شروفات اإدارية اأخرى

13.70611.880ا�شـتهالك مباين ومعدات

144.0534.081اإطفاء موجودات غري ملمو�شة

183.683161.982م�شروفات الت�شغيل 

466.247378.256ربح الت�شغيل قبل خم�ش�شات خ�شائر الئتمان وخ�شائر انخفا�س القيمة

11124.28352.393خم�ش�ش خ�شائر ائتمان حممل 

1214.7354.900خ�شائر انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

327.229320.963ربح الت�شغيل قبل ال�شرائب

818.63217.311�شرائب

308.597303.652ربح ال�شنة 

اخلا�ش بـ:

305.125302.406م�شاهمي البنك 

3.4721.246احل�ش�ش غري امل�شيطرة

308.597303.652

70 فل�ش71 فل�س9ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة اخلا�شة مب�شاهمي البنك 

اإي�شـاحات

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

308.597303.652ربح ال�شنة 

الإيرادات ال�شاملة الأخرى 

(2.798)16.371التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع 

(8.869))27.336(7�شايف الأرباح من ا�شتثمارات متاحة للبيع حمولة اإىل بيان الدخل املجمع 

12خ�شائر انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع حمولة اإىل بيان الدخل  املجمع
14.7354.900

(795)966احل�شة يف اليرادات (اخل�شائر) ال�شاملة الأخرى ل�شركات زميلة

(21.140))3.270(فروق ترجمة عمالت اأجنبية من عمليات اأجنبية

(28.702)1.466ايرادات )خ�شائر( اأخرى �شاملة لل�شنة مدرجة �شمن حقوق امللكية

310.063274.950اإجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�شنة 

اخلا�شة بـ: 

305.839273.748م�شاهمي البنك 

4.2241.202احل�ش�ش غري امل�شيطرة

310.063274.950
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بيان التدفقات النقدية املجمع

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان املركز املايل املجمع

يف 31 دي�شمرب 2012

اإي�شـاحات

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

املوجودات

101.610.7651.271.252نقد وودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل  

12614.152454.378�شندات بنك الكويت املركزي

12356.211396.304�شندات خزانة حكومة الكويت

1.203.418787.517ودائع لدى البنوك 

119.874.4228.182.226قرو�ش و�شلف ومتويل اإ�شالمي للعمالء 

121.579.8501.503.035ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

13213.175527.978ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

191.485174.201اأرا�شي ومباين ومعدات  

14635.002215.503ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة

15146.007114.454موجودات اأخرى

16.424.48713.626.848جمموع املوجودات

املطلوبات

4.154.9834.310.339مبالغ م�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

9.507.7546.799.192ودائع العمالء  

16213.739180.744مطلوبات اأخرى

13.876.47611.290.275اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية 

17435.349395.772راأ�ش املال 

1821.76839.577اأ�شهم منحة مقرتح توزيعها 

17217.675197.886احتياطي قانوين 

17699.840699.840ح�شاب عالوة اإ�شدار اأ�شهم

(33.415))79.171(17اأ�شهم خزينة 

1717.95720.403احتياطي اأ�شهم خزينة

17117.058117.058احتياطي عام

17846.498729.601اأرباح حمتفظ بها

(33.032))35.522(17احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية  

1726.56123.357التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 

1712.31310.469احتياطي املدفوعات بالأ�شهم

2.298.3262.167.516جمموع راأ�ش املال والحتياطيات

18128.189157.092اأرباح نقدية مقرتح توزيعها

2.426.5152.324.608حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي البنك 

121.49611.965احل�ش�ش غري امل�شيطرة 

2.548.0112.336.573اإجمايل حقوق امللكية

16.424.48713.626.848جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

حممد عبد الرحمن البحر                                 نا�شر م�شاعد عبداهلل ال�شاير

رئي�ش جمل�ش الإدارة                                              نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

        اإبراهيم �شكري دبدوب

        الرئي�ش التنفيذي للمجموعة

اإي�شاحات

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

اأن�شطة الت�شغيل 

308.597303.652ربح ال�شنة

تعديالت لـ:

(13.976))109.817(7اإيرادات ا�شتثمارات

(17.111))13.377(ح�شة يف نتائج �شركات زميلة 

13.70611.880ا�شتهالك مباين ومعدات

144.0534.081اإطفاء موجودات غري ملمو�شة

11124.28352.393خم�ش�ش خ�شائر ائتمان حممل 

1214.7354.900خ�شائر انخفا�ش قيمة ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

191.8682.172احتياطي املدفوعات بالأ�شهم

818.63217.311ال�شرائب

362.680365.302ربح الت�شغيل قبل التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل 

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل:

(19.136))159.774(�شندات بنك الكويت املركزي

40.09325.833�شندات خزانة حكومة الكويت  

(71.095))229.985(ودائع لدى البنوك 

(381.238))633.781(قرو�ش و�شلف ومتويل اإ�شالمي للعمالء 

(41.839)11.369موجودات اأخرى

236.459)651.161(مبالغ م�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1.748.905413.954ودائع العمالء 

(7.601))3.852(مطلوبات اأخرى

(21.782))18.824(�شريبة مدفوعة

465.670498.857�شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل 

اأن�شطة ال�شتثمار 

(1.785.644))1.696.301(�شراء ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

1.739.0611.600.418املح�شل من بيع/ ا�شرتداد ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

73.5504.543اإيرادات توزيعات اأرباح

-   2649.331حيازة �شركة تابعة، بال�شايف بعد النقد الذي مت حيازته

(4.335))733(21حيازة ح�ش�ش غري م�شيطرة

(22.968)-    ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

10.4747.809توزيعات اأرباح من �شركات زميلة

888310املح�شل من بيع اأرا�شي ومباين ومعدات

(12.042))23.774(�شراء اأرا�شي ومباين ومعدات

(211.909)82.496�شايف النقد الناجت من (امل�شتخدم يف) اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�شطة التمويل

(143.567))157.181(توزيعات اأرباح مدفوعة

6.571174املح�شل من بيع اأ�شهم خزينة

(23.092))54.773(�شراء اأ�شهم خزينة 

(166.485))205.383(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة التمويل

342.783120.463الزيادة  يف النقد والودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل 

(21.140))3.270(فروق ترجمة عمالت اأجنبية من عمليات اأجنبية

1.271.2521.171.929النقد والودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل يف بداية ال�شنة 

101.610.7651.271.252النقد والودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل يف نهاية ال�شنة 
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اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 دي�شمرب 2012

بيان التغريات فـي حقوق امللكية املجمع

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

حقوق م�شاهمي البنك الأم

األف 

دينار 

كويتي

راأ�س

املال

اأ�شهم 

منحة 

مقرتح 

اإ�شدارها

احتياطي

قانوين

ح�شاب 

عالوة 

اإ�شدار 

اأ�شهم

اأ�شهم

خزينة

احتياطي 

اأ�شهم 

خزينة

احتياطيات 

اأخرى

الإجمايل)اإي�شاح 17(

احل�ش�س 

غري 

امل�شيطرة

اإجمايل 

حقوق 

امللكية 

22.316932.2202.217.63512.8682.230.503(12.410)359.79335.979179.897699.840يف 1 يناير 2011

302.406302.4061.246303.652-    -    -    -    -    -    ربح ال�شنة 

(28.702)(44)(28.658)(28.658)-    -    -    -    -    -    خ�شائر �شاملة اأخرى

273.748273.7481.202274.950-    -    -    -    -    -    اإجمايل الإيرادات ال�شاملة

-    -    -    (17.989)-    -    -    17.989-    -    املحول اإىل الحتياطي القانوين 

-    -    -    -    -    -    -    -    (35.979)35.979اإ�شدار اأ�شهم منحة (اإي�شاح 18)

(23.092)-    (23.092)-    -    (23.092)-    -    -    -    �شراء اأ�شهم اخلزينة 

174-    174-    (1.913)2.087-    -    -    -    بيع اأ�شهم اخلزينة 

(143.567)-    (143.567)(143.567)-    -    -    -    -    -    توزيعات اأرباح مدفوعة 

-    -    -    (39.577)-    -    -    -    39.577-    اأ�شهم منحة مقرتح توزيعها (اإي�شاح 18)

2.172-    2.1722.172-    -    -    -    -    -    املدفوعات بالأ�شهم (اإي�شاح 19)

(4.335)(1.873)(2.462)(2.462)-    -    -    -    -    -    حيازة احل�ش�ش غري امل�شيطرة

قبل  من  مدفوعة  اأرباح  توزيعات 

�شركة تابعة 
    -    -    -    -    -    -    -    -(232)(232)

20.4031.004.5452.324.60811.9652.336.573(33.415)395.77239.577197.886699.840يف 31 دي�شمرب 2011

305.125305.1253.472308.597-    -    -    -    -    -    ربح ال�شنة 

7147147521.466-    -    -    -    -    -    اإيرادات �شاملة اأخرى

305.839305.8394.224310.063-    -    -    -    -    -    اإجمايل الإيرادات ال�شاملة

-    -    -    (19.789)-    -    -    19.789-    -    املحول اإىل الحتياطي القانوين 

-    -    -    -    -    -    -    -    (39.577)39.577اإ�شدار اأ�شهم منحة (اإي�شاح 18)

(54.773)-    (54.773)-    -    (54.773)-    -    -    -    �شراء اأ�شهم اخلزينة 

6.571-    6.571-    (2.446)9.017-    -    -    -    بيع اأ�شهم اخلزينة 

(157.181)-    (157.181)(157.181)-    -    -    -    -    -    توزيعات اأرباح مدفوعة 

-    -    -    (21.768)-    -    -    -    21.768-    اأ�شهم منحة مقرتح توزيعها (اإي�شاح 18)

1.8441.844241.868-    -    -    -    -    -    املدفوعات بالأ�شهم (اإي�شاح 19)

(733)(340)(393)(393)-    -    -    -    -    -    حيازة احل�ش�ش غري امل�شيطرة

توزيعات اأرباح مدفوعة من قبل 

�شركات تابعة 
    -    -    -    -    -    -    -    -(101)(101)

105.724105.724-    -    -    -    -    -    -    -    حيازة �شركة تابعة (اإي�شاح 26)

17.9571.113.0972.426.515121.4962.548.011)79.171(435.34921.768217.675699.840يف 31 دي�شمرب 2012

1 - التاأ�شي�س والت�شجيل 

 

مت الت�شريح باإ�شدار البيانات املالية املجمعة لبنك الكويت الوطني �ش.م.ك. (»البنك«) و�شركاته التابعة ي�شار اإليهم معاً بـ (»املجموعة«) لل�شنة  

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 وفقاً لقرار جمل�ش الإدارة بتاريخ 6 يناير 2013. اإن اجلمعية العامة ال�شنوية للم�شاهمني لها احلق يف تعديل هذه 

البيانات املالية املجمعة بعد اإ�شدارها. اإن البنك �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف الكويت يف عام 1952 وم�شجلة كم�شرف لدى بنك الكويت 

املركزي. يقع املكتب الرئي�شي للبنك يف �شارع عبد اهلل الأحمد وعنوانه الربيدي هو �ش.ب. 95 ال�شفاة 13001 الكويت.

اإن الأن�شطة الرئي�شية للبنك مف�شح عنها يف اإي�شاح 3.

 

2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة

2-1 اأ�شا�س الإعداد

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً لتعليمات دولة الكويت ملوؤ�ش�شات اخلدمات املالية التي تخ�شع لرقابة بنك الكويت املركزي. وتتطلب هذه 

التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية با�شتثناء متطلبات معيار املحا�شبة الدويل 

39 »الأدوات املالية: التحقق والقيا�ش« حول املخ�ش�ش املجمع والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد الأدنى للمخ�ش�ش 

العام، كما هو مبني يف ال�شيا�شة املحا�شبية لنخفا�ش قيمة املوجودات املالية.

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة على اأ�شا�ش مبداأ التكلفة التاريخية، با�شتثناء قيا�ش امل�شتقات وال�شتثمارات يف اأوراق مالية وفقاً للقيمة 

العادلة، ما عدا ال�شتثمارات املحتفظ بها حتى ال�شتحقاق والعقارات ال�شتثمارية. اإ�شافة اإىل ذلك، وكما هو مو�شح بالتف�شيل اأدناه، فاإن 

املوجودات واملطلوبات التي مت تغطيتها، فيما يتعلق بعالقات تغطية القيمة العادلة، تدرج بالقيمة العادلة يف حدود املخاطر التي يتم تغطيتها.

2-2 التغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة مماثلة لتلك امل�شتخدمة يف ال�شنة ال�شابقة، اإن التعديالت التالية على املعايري الدولية للتقارير املالية التي 

ت�شري على املجموعة وت�شري للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2012 مل يكن لها اأي تاأثري على ال�شيا�شات املحا�شبية اأو املركز 

اأو الأداء املايل للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 7: الأدوات املالية: الف�شاحات (تعديل) 

معيار املحا�شبة الدويل 12: �شرائب الدخل (تعديل)  – ال�شرائب املوؤجلة: ا�شرتداد املوجودات الأ�شا�شية

معايري �شادرة ولكن مل ت�شري بعد

مل يتم تطبيق عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�شريات التي ت�شري على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 

2013 يف اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة. ولي�ش من املتوقع اأن يكون لأياً من هذه املعايري والتعديالت تاأثرياً جوهرياً على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة با�شتثناء ما يلي:

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: الأدوات املالية: الت�شنيف والقيا�ش (ي�شري يف 1 يناير 2015)

املعيار الدويل للتقارير املالية 9، كما اأ�شدر، يعك�ش املرحلة الأوىل من م�شروع جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية ل�شتبدال معيار املحا�شبة 

الدويل رقم 39 وي�شري على ت�شنيف وقيا�ش املوجودات واملطلوبات املالية كما هو حمدد يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 39. �شوف يتم معاجلة 

انخفا�ش قيمة وحما�شبة التغطية يف مراحل لحقة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 10: البيانات املالية املجمعة (ي�شري يف 1 يناير 2013)

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 10 حمل اإر�شادات التجميع يف معيار املحا�شبة الدويل 27 البيانات املالية املجمعة وامل�شتقلة وتف�شري جلنة 

التف�شريات الدائمة – 12 التجميع – املن�شاآت ذات الأغرا�ش اخلا�شة وذلك من خالل تقدمي منوذج واحد لتجميع كافة املن�شاآت على اأ�شا�ش 

ال�شيطرة ب�شرف النظر عن طبيعة ال�شركة امل�شتثمر فيها (اأي عما اإذا كانت اأي من�شاأة م�شيطر عليها من خالل حقوق الت�شويت للم�شتثمرين 

اأو من خالل الرتتيبات التعاقدية الأخرى كما هو �شائع يف املن�شاآت ذات الأغرا�ش اخلا�شة). وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 10، ت�شتند 

ال�شيطرة اإىل ما اإذا كان م�شتثمر ما لديه (1) �شيطرة على ال�شركة امل�شتثمر فيها؛ و (2) التعر�ش للمخاطر اأو احلقوق يف العائدات املتغرية 

من م�شاركته يف ال�شركة امل�شتثمر فيها؛ و(3) القدرة على ا�شتخدام �شيطرته على ال�شركة امل�شتثمر فيها للتاأثري على مبلغ العائدات. اإ�شافًة 

اإىل ذلك، قام جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية يف نوفمرب 2012 باإ�شدار تعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 البيانات املالية املجمعة 

لإعفاء ال�شركات التي ت�شتويف تعريف �شركة ال�شتثمار من متطلبات التجميع. يتطلب الإعفاء من التجميع من �شركات ال�شتثمار املحا�شبة 

عن ال�شركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 الدوات املالية. ي�شري هذا التعديل 

على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر. لي�ش من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا املعيار اأي تاأثري 

مادي على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة.
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2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

املعيار الدويل للتقارير املالية 12: الإف�شاح عن احل�ش�ش يف ال�شركات الأخرى (ي�شري يف 1 يناير 2013)

يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية 12 اإف�شاحات حم�شنة حول كل من ال�شركات املجمعة وال�شركات غري املجمعة التي ت�شارك فيها �شركة 

ما. اإن الغر�ش من املعيار الدويل للتقارير املالية 12 هو طلب املعلومات حتى يتمكن م�شتخدمو البيانات املالية من تقييم اأ�شا�ش ال�شيطرة 

واأية قيود على املوجودات واملطلوبات املجمعة والتعر�ش للمخاطر الناجتة عن امل�شاركات مع ال�شركات املنتظمة غري املجمعة وم�شاركة مالكي 

احل�ش�ش غري امل�شيطرة يف اأن�شطة ال�شركات املجمعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�ش القيمة العادلة (ي�شري يف 1 يناير 2013)

ي�شتبدل املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�ش القيمة العادلة الإر�شادات حول قيا�ش القيمة العادلة يف املراجع املحا�شبية للمعايري الدولية 

للتقارير املالية احلالية مبعيار واحد. يعرف املعيار الدويل للتقارير املالية 13 القيمة العادلة ويقدم اإر�شادات حول كيفية حتديد القيمة العادلة 

ويتطلب اإف�شاحات حول قيا�شات القيمة العادلة. ولكن، ل يغري املعيار الدويل للتقارير املالية 13 املتطلبات املتعلقة بتحديد البنود التي يجب 

قيا�شها اأو الإف�شاح عنها وفقاً للقيمة العادلة.

2-3 اأ�شا�س التجميع

تت�شمن البيانات املالية املجمعة كاًل من البيانات املالية للبنك كما يف 31 دي�شمرب من كل �شنة و�شركاته التابعة كما يف ذلك التاريخ اأو تاريخ 

مبا ل يزيد عن ثالثة اأ�شهر قبل 31 دي�شمرب. يتم اإعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة والزميلة با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة ويتم 

تعديلها، متى لزم ذلك، لكي تتوافق ال�شيا�شات املحا�شبة من تلك امل�شتخدمة من قبل املجموعة. يتم عند التجميع ا�شتبعاد كافة الأر�شدة 

واملعامالت بني ال�شركات مبا يف ذلك الأرباح غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني املجموعة.

اأ. ال�شركات التابعة 

اإن ال�شركات التابعة هي كافة املن�شاآت التي يكون للبنك قدرة التحكم يف �شيا�شاتها املالية والت�شغيلية وميلك فيها ب�شفة عامة ح�شة تزيد عن 

ن�شف حقوق الت�شويت فيها. يتم جتميع ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ حتويل ال�شيطرة اإىل املجموعة، كما يتم ا�شتبعادها من التجميع 

اعتباراً من تاريخ توقف تلك ال�شيطرة. راجع اإي�شاح 21 ملعرفة قائمة ال�شركات التابعة الرئي�شية واأعمالها الأ�شا�شية وح�شة ملكية املجموعة فيها.

ب. احل�ش�ش غري امل�شيطرة 

اإن احل�شة يف حقوق ملكية ال�شركات التابعة غري اخلا�شة باملجموعة يتم اإدراجها يف بيان املركز املايل املجمع كح�ش�ش غري م�شيطرة. يتم 

قيا�ش احل�ش�ش غري امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة بالتنا�شب مع احل�شة يف �شايف املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة. يتم توزيع اخل�شائر على 

احل�ش�ش غري امل�شيطرة حتى لو كانت تتجاوز ح�شة ملكية احل�ش�ش غري امل�شيطرة يف ال�شركة التابعة. يتم معاملة املعامالت مع احل�ش�ش غري 

امل�شيطرة كمعامالت مع مالكي املجموعة. تدرج الأرباح اأو اخل�شائر من بيع احل�ش�ش غري امل�شيطرة بدون فقدان ال�شيطرة �شمن حقوق امللكية.

ج. ال�شركات الزميلة 

اإن ال�شركات الزميلة هي كافة املن�شاآت التي متار�ش عليها املجموعة تاأثرياً ملمو�شاً ولي�ش �شيطرة، ومتلك فيها املجموعة ب�شفة عامة ح�شة 

بالتكلفة ويتم املحا�شبة عنه لحقاً بطريقة  ترتاوح بني 20% و50% من حقوق الت�شويت. يتم ت�شجيل ال�شتثمار يف اأي �شركة زميلة مبدئياً 

حقوق امللكية. اإن ا�شتثمار املجموعة يف �شركات زميلة يت�شمن ال�شهرة الناجتة عند ال�شراء. ويتم ت�شجيل ح�شة املجموعة يف اأرباح اأو خ�شائر 

ال�شركات الزميلة بعد ال�شراء يف بيان الدخل املجمع، كما اأن ح�شة املجموعة من التغريات بعد ال�شراء يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى تقيد 

�شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى. ويتم تعديل احلركات املرتاكمة فيما بعد احليازة مقابل القيمة الدفرتية لال�شتثمار.

 

جتري املجموعة تقدير يف تاريخ كل تقارير مالية لغر�ش حتديد فيما اإذا كان هناك اأي دليل مو�شوعي على انخفا�ش قيمة ال�شتثمار يف 

ال�شركات الزميلة. فاإذا ما توفر ذلك، حتت�شب املجموعة مبلغ انخفا�ش القيمة بالفرق بني القيمة التي ميكن ا�شرتدادها لل�شركة الزميلة 

وقيمتها الدفرتية ويتم ت�شجيل املبلغ يف بيان الدخل املجمع. عند فقدان التاأثري امللمو�ش على ال�شركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�ش وت�شجيل 

ال�شتثمار املتبقي وفقاً لقيمته العادلة. يتم احت�شاب الأرباح اأو اخل�شائر من هذه املعاملة بالفرق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة عند 

فقدان التاأثري امللمو�ش واإجمايل القيمة العادلة لال�شتثمار املحتفظ به واملتح�شالت من البيع. ويتم اإدراج ذلك يف بيان الدخل املجمع.

2-4 العمالت الأجنبية 

مت عر�ش البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي (اآلف) وهي العملة الرئي�شية للبنك.

اأ. ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية

يتم قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئياً وفقا ل�شعر �شرف العملة الرئي�شية ال�شائد يف تاريخ املعاملة. يتم ترجمة املوجودات النقدية 

واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية (خالف البنود النقدية التي متثل جزءاً من �شايف ال�شتثمار يف عملية اأجنبية) اإىل العملة الرئي�شية وفقا 

لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ بيان املركز املايل. يتم اإدراج اأي اأرباح اأو خ�شائر يف بيان الدخل املجمع. يتم حتديد فروق ترجمة العمالت 

الأجنبية الناجتة عن البنود النقدية التي متثل جزءاً من �شايف ال�شتثمار يف عملية اأجنبية با�شتخدام اأ�شعار الإقفال وتدرج يف الإيرادات 

ال�شاملة الأخرى وتعر�ش يف حقوق امللكية �شمن احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية. عند ا�شتبعاد عملية اأجنبية، يتم اإدراج املبلغ املرتاكم يف 

احتياطي ترجمة العمالت الأجنبية املتعلق بهذه العملية الأجنبية وتدرج يف بيان الدخل املجمع. تدرج ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة واأي 

تغيريات يف القيمة العادلة للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات بالعملة الرئي�شية للعملية الأجنبية ويتم ترجمتها اإىل العملة التي يتم 

عر�ش البيانات املالية بها وفقاً لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ بيان املركز املايل. تدرج كافة الفروق الناجتة من ترجمة العمالت الأجنبية 

يف حقوق امللكية (احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية).

تدرج الأرباح اأو اخل�شائر من حتويل البنود غري النقدية املدرجة بالقيمة العادلة �شمن حقوق امللكية كجزء من تعديل القيمة العادلة على 

ال�شتثمار اأوراق مالية متاحة للبيع، ما مل تكون البنود غري النقدية جزء من اإ�شرتاتيجية التغطية.

ب. ترجمة البيانات املالية لل�شركات الأجنبية

يتم ترجمة نتائج كافة �شركات املجموعة ومراكزها املالية التي تختلف عملتها الرئي�شية عن العملة التي يتم عر�ش البيانات املالية املجمعة 

بها اإىل عملة عر�ش البيانات املالية كما يلي:

يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات وفقاً لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ بيان املركز املايل. يتم ترجمة بنود الإيرادات وامل�شروفات وفقا ملتو�شط 

اأ�شعار ال�شنة. اإن كافة فروق ترجمة العمالت الأجنبية الناجتة (مبا يف ذلك فروق ترجمة املعامالت التي تغطي تلك ال�شتثمارات) توؤخذ 

مبا�شرة اإىل حقوق امللكية (احتياطي ترجمة العمالت الأجنبية) وتدرج وفقاً لالأ�شول املرعية يف بيان الدخل املجمع عند بيع العملية الأجنبية.

2-5 اإيرادات وم�شروفات الفوائد

تتحقق اإيرادات وم�شروفات الفوائد �شمن "اإيرادات الفوائد" و"م�شروفات الفوائد" يف بيان الدخل املجمع لكافة املوجودات املالية التي حتمل 

فائدة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية. اإن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احت�شاب التكلفة املطفاأة لأ�شل مايل اأو التزام مايل وتوزيع 

اإيرادات الفوائد اأو م�شروفات الفوائد على الفرتة ذات ال�شلة. اإن معدل الفائدة الفعلية هو ذلك املعدل الذي يحت�شب بعد خ�شم الدفعات 

اأو التح�شيالت النقدية امل�شتقبلية على نحو دقيق خالل الأعمار املتوقعة لالأدوات املالية اأو فرتة اأق�شر من تلك الأعمار املتوقعة، متى كان 

ذلك منا�شباً، اإىل �شايف القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو اللتزام املايل. تتحقق الأتعاب التي تعترب جزًء متكاماًل من العائد الفعلي لالأ�شل املايل 

با�شتخدام طريقة العائد الفعلي. عند تخفي�ش اأ�شل مايل اأو جمموعة اأ�شول مالية مماثلة نتيجًة خل�شارة انخفا�ش القيمة، تدرج اإيرادات 

الفوائد با�شتخدام معدل الفائدة امل�شتخدم خل�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�ش قيا�ش انخفا�ش القيمة. 

2-6 اإيرادات املرابحة والتمويالت الإ�شالمية الأخرى

تتحقق الإيرادات من املرابحة والوكالة املوجودات املوؤجرة ب�شكل يعك�ش عائد دوري ثابت على �شايف ال�شتثمارات القائمة. 

2-7 اإيرادات الأتعاب والعمولة

اإن اإيرادات الأتعاب من تقدمي خدمات على مدى فرتة زمنية ت�شتحق على مدى فرتة اخلدمة. اإن الأتعاب الناجتة من تقدمي خدمة املعامالت 

تتحقق عند اكتمال املعاملة املتعلقة بها. تتحقق اأتعاب ا�شت�شارات وخدمات اإدارة املحافظ وخدمات الإدارة الأخرى على اأ�شا�ش عقد اخلدمات 

ذات ال�شلة، ويكون ذلك عادًة على اأ�شا�ش ن�شبي زمني. تتحقق اأتعاب اأدارة الأ�شول املتعلقة ب�شناديق ال�شتثمار على مدى الفرتة التي تقدم 

فيها اخلدمات. ويتم تطبيق نف�ش املبداأ على خدمات اإدارة املمتلكات وخدمات الأمانة التي يتم تقدمها ب�شكل م�شتمر على مدى فرتة من 

زمنية ممتدة. 

2-8 اإيرادات توزيعات اأرباح 

تتحقق اإيرادات توزيعات الأرباح اإثبات احلق يف ا�شتالم دفعات الأرباح.

2-9 انخفا�س قيمة الأدوات املالية

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية باإجراء تقييم لتحديد فيما اإذا كان هناك دلياًل مو�شوعياً باأن اأ�شل مايل حمدد اأو جمموعة من الأ�شول 

املالية قد تنخف�ش قيمتها. يعترب الأ�شل املايل اأو جمموعة الأ�شول املالية قد انخف�شت قيمتها فقط اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على 

النخفا�ش يف القيمة كنتيجة حلدث اأو جمموعة اأحداث وقعت بعد التحقق املبدئي لالأ�شل (“حدث اخل�شارة” املتكبدة) واأن حدث اخل�شارة 

هذا له تاأثري على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل املايل اأو جمموعة الأ�شول املالية التي ميكن تقديرها ب�شورة موثوق منها. اإذا 

ما وجد هذا الدليل، يتم اإدراج اأي خ�شارة من انخفا�ش القيمة يف بيان الدخل املجمع. 
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2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

2-9 انخفا�س قيمة الأدوات املالية )تتمة(

اأ. موجودات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

يقا�ش مبلغ انخفا�ش القيمة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�شل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة خم�شومة مبعدل الفائدة 

الفعلية الأ�شلي. يتم تخفي�ش القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ا�شتخدام ح�شاب خم�ش�ش ويدرج مبلغ اخل�شارة يف بيان الدخل املجمع. يف 

حالة انخفا�ش خ�شارة النخفا�ش يف القيمة، يف فرتة لحقة، وميكن ربط النخفا�ش يف اخل�شارة مو�شوعياً بحدث وقع بعد حتقق النخفا�ش 

يف القيمة، يتم عك�ش خ�شارة النخفا�ش يف القيمة املحققة �شابقاً من خالل تعديل ح�شاب املخ�ش�ش. ويدرج املبلغ الذي مت عك�شه يف بيان 

لتعليمات بنك الكويت املركزي، يتم احت�شاب احلد الأدنى للمخ�ش�ش العام على كافة الت�شهيالت  الدخل املجمع. اإ�شافة اإىل ذلك، ووفقاً 

الئتمانية (بال�شايف بعد خ�شم بع�ش فئات ال�شمانات) التي مل يتم احت�شاب خم�ش�شات حمددة لها.

ب. موجودات م�شنفة كمتاحة للبيع

يقا�ش مبلغ انخفا�ش القيمة بالفرق بني تكلفة ال�شراء والقيمة العادلة احلالية، ناق�شاً اأي خ�شائر من انخفا�ش القيمة مدرجة �شابقاً يف بيان 

الدخل املجمع. يتم تخفي�ش القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ا�شتخدام ح�شاب خم�ش�ش ويدرج مبلغ اخل�شارة يف بيان الدخل املجمع. يف 

حالة انخفا�ش خ�شارة النخفا�ش يف القيمة لالأدوات يف اأ�شهم، يف فرتة لحقة، يتم عك�ش خ�شارة النخفا�ش يف القيمة املحققة �شابقاً يف بيان 

الدخل املجمع، بدلً من ذلك، تدرج كزيادة يف احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة. ويف حالة زيادة القيمة العادلة لأدوات الدين 

امل�شنفة كمتاحة للبيع وميكن ربط الزيادة مو�شوعياً بحدث وقع بعد حتقق النخفا�ش يف القيمة يف بيان الدخل املجمع، يتم عك�ش خ�شارة 

النخفا�ش يف القيمة املحققة �شابقاً من خالل بيان الدخل املجمع. 

2-10 انخفا�س قيمة الأدوات غري املالية

ل يتم اإطفاء ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة ذات اأعمار اإنتاجية غري حمددة ويتم اختبارها �شنوياً لغر�ش حتديد انخفا�ش القيمة. يتم 

مراجعة املوجودات غري املالية الأخرى لغر�ش حتديد انخفا�ش القيمة عند وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�شري اإىل عدم اإمكانية 

ا�شرتداد القيمة الدفرتية. تدرج خ�شارة انخفا�ش القيمة باملبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفرتية لالأ�شل املبلغ املمكن ا�شرتداه. اإن املبلغ املمكن 

ا�شرتداده هو القيمة العادلة لالأ�شل ناق�شاً اأي تكاليف حتى البيع اأو القيمة اأثناء ال�شتخدام اأيهما اأكرب. يف حالة انخفا�ش خ�شائر انخفا�ش 

القيمة املحققة �شابقاً، بالن�شبة للموجودات غري املالية خالف ال�شهرة، يتم عك�ش هذه الزيادة يف انخفا�ش القيمة.

2-11 التعوي�شات بالأ�شهم

الأ�شهم  اأو  لقاء منح اخليارات  امل�شتلمة  املوظفني  العادلة خلدمات  القيمة  ت�شجيل  ويتم  بالأ�شهم  التعوي�شات  برنامج  بتطبيق  البنك  يقوم 

كم�شروفات وت�شجل الزيادة املقابلة يف حقوق امللكية. يتم حتديد املبلغ الإجمايل الذي يتم ت�شجيله كم�شروف على مدى فرتة ال�شتحقاق 

بالرجوع اإىل القيمة العادلة للخيارات اأو الأ�شهم املمنوحة يف تاريخ املنح ويتم احت�شابها با�شتخدام طريقة تقييم بالك �شولز. تقوم املجموعة 

بتاريخ كل بيان املركز املايل مبراجعة تقديراتها ب�شاأن عدد اخليارات التي من املتوقع ممار�شتها. ت�شجل املجموعة تاأثري مراجعة التقديرات 

الأ�شلية، اإن وجدت، يف بيان الدخل املجمع مع تعديل مماثل يف حقوق امللكية. 

2-12 مزايا ما بعد التوظيف

تلتزم املجموعة بتقدمي م�شاهمات حمددة لربامج الدولة ودفع مبالغ مقطوعة يف اإطار برامج املزايا املحددة للموظفني عند انهاء اخلدمة، 

وفقاً لقوانني اجلهة التي يعملون بها. اإن برنامج املزايا املحددة غري ممول ويحت�شب كمبلغ م�شتحق للموظفني كنتيجة لإنهاء اخلدمة غري 

الختياري يف تاريخ البيانات املالية. ميثل هذا الأ�شا�ش تقريب موثوق به للقيمة احلالية لاللتزام النهائي.

2-13 ال�شرائب

تدرج �شريبة الدخل على الربح اخلا�شع لل�شريبة (ال�شريبة احلالية) كم�شروف يف الفرتة التي تتحقق فيها الأرباح وفقا للوائح املالية املعمول 

بها يف البلدان املعنية التي تعمل فيها املجموعة. تتحقق الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة عن الفروق املوؤقتة القابلة للخ�شم، وترحل الإعفاءات 

التزام  الإعفاءات. يدرج  تلك  لل�شريبة لال�شتفادة من  الأرباح اخلا�شعة  تتوفر فيه  الذي  اإىل احلد  امل�شتخدمة،  ال�شريبية غري  واخل�شائر 

ال�شريبة املوؤجلة لغر�ش فروق ال�شرائب املوؤقتة. تتحدد موجودات ومطلوبات ال�شريبة املوؤجلة با�شتخدام معدل ال�شريبة والقوانني املطبقة 

بتاريخ بيان املركز املايل. 

2-14 حتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية

يتم حتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما ت�شبح املجموعة طرفاً يف الأحكام التعاقدية لالأداة ويتم قيا�شها وفقاً للقيمة العادلة. 

يتم اإدراج تكاليف املعاملة فقط لتلك الأدوات التي ل يتم قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

2-15 النقد والودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل

ي�شتمل النقد والودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل على النقد يف ال�شندوق واحل�شابات اجلارية والنقد يف احل�شابات حتت الطلب لدى البنوك 

الأخرى والودائع لدى البنوك التي ت�شتحق خالل �شبعة اأيام. 

2- 16 ودائع لدي البنوك

تدرج الودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�شاً اأية مبالغ م�شطوبة والنخفا�ش 

يف القيمة. يتم تعديل القيمة الدفرتية لتلك املوجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية من التغريات يف القيمة العادلة يف حدود التغريات يف القيمة 

العادلة التي يتم تغطيتها. 

2-17 قرو�س و�شلف العمالء

اإن القرو�ش وال�شلف هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة اأو حمددة وهي غري مدرجة يف �شوق ن�شطة.

القيمة الدفرتية

اأية مبالغ م�شطوبة وانخفا�ش القيمة. يتم تعديل القيمة  تدرج القرو�ش وال�شلف بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�شاً 

الدفرتية لتلك املوجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية من التغريات يف القيمة العادلة يف حدود التغريات يف القيمة العادلة التي يتم تغطيتها.

قرو�ش معاد التفاو�ش عليها

يف حالة العجز، ت�شعى املجموعة اإىل اإعادة هيكلة هذه القرو�ش بدلً من متلك ال�شمانات املرهونة مقابلها. قد يت�شمن ذلك متديد ترتيبات 

ال�شداد والتفاق على �شروط قرو�ش جديدة. عند اإعادة التفاو�ش حول هذه ال�شروط، تنطبق �شروط الرتتيبات التعاقدية اجلديدة يف حتديد 

ما اإذا كانت هذه القرو�ش �شتبقى متاأخرة الدفع. تراجع الإدارة القرو�ش املعاد التفاو�ش عليها با�شتمرار ل�شمان اللتزام بكافة املعايري واإمكانية 

الوفاء بدفعات ال�شداد امل�شتقبلية. كما ي�شتمر اإخ�شاع القر�ش لتقييم انخفا�ش القيمة على اأ�شا�ش اإفرادي اأو جماعي.

2-18 متويالت اإ�شالمية للعمالء

متثل التمويالت الإ�شالمية للعمالء موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة اأو ميكن حتديدها وهي غري مدرجة يف اأية �شوق ن�شطة.

 

اأ. املرابحة

املرابحة هي اتفاق يتعلق ببيع ال�شلع بالتكلفة م�شافاً اإليها هام�ش ربح متفق عليه، حيث يقوم البائع باإعالم امل�شرتي بال�شعر الذي �شتتم به 

املعاملة وكذلك مبلغ الربح الذي �شيتحقق. اإن املرابحة هي اأ�شل مايل اأن�شاأته املجموعة ويدرج بالتكلفة املطفاأة ناق�شاً انخفا�ش القيمة.

ب. الوكالة

الوكالة هي اتفاق بني طرفني هما املوكل الذي يرغب يف تعيني الطرف الآخر وهو الوكيل ليكون هذا الأخري وكياًل عن املوكل فيما يتعلق 

با�شتثمار اأموال املوكل وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. الوكالة هي اأ�شل مايل اأن�شاأته املجموعة ويدرج بالتكلفة املطفاأة ناق�شاً خم�ش�ش 

انخفا�ش القيمة.

ج. املوجودات املوؤجرة - املجموعة كموؤجر

يتم ت�شنيف عقود التاأجري كعقود تاأجري متويلي عندما تق�شي �شروط التاأجري حتويل كافة خماطر ومزايا امللكية اإىل امل�شتاأجر. وت�شنف 

كافة عقود التاأجري الأخرى كعقود تاأجري ت�شغيلي. تدرج الأ�شول املوؤجرة مببالغ تعادل �شايف مبلغ ال�شتثمار القائم يف عقود التاأجري، ناق�شاً 

خم�ش�ش انخفا�ش القيمة.

2-19 ا�شتثمارات مالية 

ت�شنف املجموعة ا�شتثماراتها املالية بالفئات التالية: 

حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق 	•
متاحة للبيع  	•

ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  	•

تقيد كافة ال�شتثمارات، با�شتثناء ال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، مبدئياً بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة للمقابل 

املدفوع مبا يف ذلك التكاليف التي تتعلق مبا�شرة باملعامالت. تطفاأ العالوات واخل�شومات على ال�شتثمارات لغري اأغرا�ش املتاجرة (با�شتثناء 

تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل) با�شتخدام طريقة معدل العائد الفعلي وتوؤخذ اإىل اإيرادات الفوائد.

حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق 

اإن ال�شتثمارات املحتفظ بها حتى ال�شتحقاق هي ا�شتثمارات ذات دفعات ثابتة اأو حمددة ويكون لدى املجموعة النية والقدرة على الحتفاظ 

بها حتى ال�شتحقاق. تقا�ش ال�شتثمارات املحتفظ بها حتى ال�شتحقاق بالتكلفة املطفاأة ناق�شاً انخفا�ش القيمة، اإن وجد. تدرج اخل�شائر 

الناجتة من انخفا�ش قيمة هذه ال�شتثمارات يف بيان الدخل املجمع. يتم ت�شجيل اإيرادات الفوائد من اأوراق الدين املالية امل�شنفة كمحتفظ 

بها حتى ال�شتحقاق يف اإيرادات الفوائد.
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2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

2-19 ا�شتثمارات مالية )تتمة(

متاحة للبيع

متثل ال�شتثمارات املتاحة للبيع تلك ال�شتثمارات امل�شنفة كمتاحة للبيع اأو ال�شتثمارات غري املوؤهلة ليتم ت�شنيفها كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل اأو حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق اأو قرو�ش و�شلف. بعد التحقق املبدئي، فاإن ال�شتثمارات امل�شنفة كـ »متاحة 

للبيع« يتم اإعادة قيا�شها وفقاً للقيمة العادلة، ما مل يكن من غري املمكن حتديد قيمتها العادلة ب�شورة موثوق منها حيث يتم قيا�شها يف هذه 

انخفا�ش القيمة. وتدرج تغريات القيمة العادلة التي ل تعترب جزءاً من عالقة حتوط فعلية يف الإيرادات ال�شاملة  احلالة بالتكلفة ناق�شاً 

الأخرى وتعر�ش يف حقوق امللكية �شمن التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة حتى يتم ا�شتبعاد ال�شتثمار اأو اأن يتحدد انخفا�ش قيمته. عند 

ال�شتبعاد اأو انخفا�ش القيمة، فاإن الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة، التي �شبق عر�شها كـ »تغريات مرتاكمة يف القيمة العادلة« �شمن حقوق 

امللكية، تدرج يف بيان الدخل املجمع للفرتة. يف حالة عك�ش خ�شائر انخفا�ش قيمة ال�شتثمارات يف اأ�شهم واملحققة �شابقاً، فاإن تلك التغريات 

لن تدرج يف بيان الدخل املجمع احلايل ولكن ت�شجل كزيادة يف احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة. يف حالة زيادة القيمة العادلة 

لأداة الدين امل�شنفة كمتاحة للبيع يف فرتة لحقة وميكن ربط الزيادة ب�شورة مو�شوعية بحدث يقع بعد ت�شجيل انخفا�ش القيمة، يتم عك�ش 

خ�شارة انخفا�ش القيمة من خالل بيان الدخل املجمع. يتم اإدراج اجلزء من اأي تغريات يف القيمة العادلة واملتعلق بالتغطية الفعلية مبا�شرًة 

يف بيان الدخل املجمع. يتم ت�شجيل اإيرادات الفوائد من اأوراق الدين امل�شنفة كمتاحة للبيع �شمن بند اإيرادات الفوائد ويتم ت�شجيل اإيرادات 

توزيعات الأرباح من الأ�شهم �شمن بند اإيرادات توزيعات الأرباح. 

ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ت�شنف ال�شتثمارات كـ »ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« اإذا كانت حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة اأو م�شنفة عند 

التحقق املبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. ت�شنف ال�شتثمارات كـ »حمتفظ بها لأغرا�ش املتاجرة« اإذا مت حيازتها بغر�ش 

البيع يف امل�شتقبل القريب بنية حتقيق اأرباح على املدى الق�شري. اأو عندما تكون م�شتقات مالية ل يتم ت�شنيفها كجزء من التغطية الفعالة. 

ت�شنف ال�شتثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا كان بالإمكان قيا�ش القيمة العادلة لال�شتثمار ب�شورة موثوق منها 

ويكون الت�شنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقاً لالإ�شرتاتيجية املوثقة للمجموعة. ويعاد قيا�ش ال�شتثمارات امل�شنفة 

كـ »ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« وفقاً للقيمة العادلة مع ت�شجيل كافة التغريات يف القيمة العادلة �شمن بيان 

الدخل املجمع. يتم ت�شجيل اإيرادات توزيعات الأرباح من الأ�شهم امل�شنفة كـ »ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« كجزء 

من »اإيرادات توزيعات الأرباح«.

2-20 القيمة العادلة

بالن�شبة لال�شتثمارات وامل�شتقات املدرجة يف �شوق ن�شط، حتدد القيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�شعار ال�شوق املعرو�شة. وت�شتخدم اأ�شعار ال�شراء 

للموجودات واأ�شعار البيع للمطلوبات. اإن القيمة العادلة لال�شتثمارات يف �شناديق م�شرتكة ووحدات ا�شتثمارية واأدوات ا�شتثمارية مماثلة ت�شتند 

اإىل اآخر اأ�شعار �شراء معرو�شة مت ن�شرها.

وبالن�شبة لالأدوات املالية غري املدرجة يف �شوق ن�شط، فاإن القيمة العادلة ت�شتند عادة اإىل واحدة مما يلي:

التدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�شمات خماطر مماثلة. 	•
عرو�ش الو�شطاء. 	•

املعامالت احلديثة. 	•
مناذج ت�شعري اخليارات.  	•

اإن القيمة العادلة املقدرة للودائع التي لي�ش لها تواريخ ا�شتحقاق حمددة مبا يف ذلك الودائع التي ل حتمل فائدة هي املبلغ امل�شتحق الدفع 

عند الطلب.

2-21 اتفاقيات اإعادة ال�شراء والبيع 

اإن املوجودات املباعة مع التزام مقابل باإعادة ال�شراء يف تاريخ حمدد يف امل�شتقبل ب�شعر متفق عليه – التزام اإعادة �شراء )repos( – تظل 

مدرجة يف بيان املركز املايل املجمع. وتدرج املبالغ امل�شتلمة مبوجب هذه التفاقيات كمطلوبات حتمل فائدة ويتم ت�شجيل الفرق بني �شعر البيع 

و�شعر اإعادة ال�شراء كم�شروفات فوائد با�شتخدام طريقة معدل العائد الفعلي. ل يتم ت�شجيل املوجودات امل�شرتاة مع التزام مقابل باإعادة 

البيع يف تاريخ حمدد يف امل�شتقبل ب�شعر متفق عليه – التزام اإعادة �شراء عك�شي )reverse repos( يف بيان املركز املايل املجمع. اإن املبالغ 

املدفوعة مبوجب هذه التفاقيات تدرج كموجودات تكت�شب فائدة ويتم ت�شجيل الفرق بني �شعر ال�شراء و�شعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد 

با�شتخدام طريقة العائد الفعلي.

2-22 مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم املقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية فقط، ويدرج �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع اإذا كان هناك حق قانوين يلزم مبقا�شة 

املبالغ وتنوي املجموعة اأما ال�شداد على اأ�شا�ش �شايف املبلغ اأو اأن يتم حتقق بند املوجودات و�شداد بند املطلوبات يف نف�ش الوقت.

2-23 ا�شتبعاد املوجودات املالية واملطلوبات املالية

املوجودات املالية

ي�شتبعد الأ�شل املايل (اأو جزء من الأ�شل املايل اأو جزء من جمموعة اأ�شول مالية مماثلة حيثما كان ذلك منا�شباً) عندما:

	 ينق�شي احلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل. اأو•

	 حتتفظ املجموعة باحلق يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل ولكن باملقابل تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تاأخري اإىل •

طرف ثالث مبوجب ترتيب »القب�ش والدفع«. اأو 

	 حتول املجموعة حقوقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل واإما (اأ) قامت بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�شل اأو (ب) مل تقم •

بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�شل ولكن حولت ال�شيطرة على هذا الأ�شل.

اأو  اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�شل  عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوق ا�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل ومل تقم بتحويل 

ال�شيطرة على الأ�شل، يتم ت�شجيل الأ�شل مبقدار ا�شتمرار املجموعة يف ال�شيطرة على الأ�شل. يتم قيا�ش ال�شيطرة امل�شتمرة التي تاأخذ �شكل 

�شمان على الأ�شل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�شلية لذلك الأ�شل اأو احلد الأق�شى للمقابل املطلوب �شداده من املجموعة اأيهما اأقل.

املطلوبات املالية

ي�شتبعد اللتزام املايل عند الإعفاء اأو اإلغاوؤه اأو انق�شاء اأجله. عند ا�شتبدال التزام مايل باأخر من نف�ش جهة التمويل ووفقاً ل�شروط ذات 

اأو التعديل كا�شتبعاد لاللتزام  اختالفات جوهرية، اأو يف حالة التعديل اجلوهري يف �شروط اللتزام احلايل، يتم التعامل مع هذا التغيري 

الأ�شلي والعرتاف باللتزام جديد. 

2-24 الأدوات املالية امل�شتقة

تقوم املجموعة بالتعامل يف مبادلت �شعر الفائدة لإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة على املوجودات واملطلوبات التي حتمل فائدة ولتقدمي حلول 

اإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة للعمالء. كما تتعامل املجموعة يف عقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة للعمالء ولإدارة مراكز العمالت الأجنبية 

والتدفقات النقدية. تدرج كافة الأدوات املالية امل�شتقة للمجموعة يف بيان املركز املايل املجمع بالقيمة العادلة. اإن القيمة العادلة للم�شتقات 

تعادل الأرباح اأو اخل�شائر غري املحققة الناجتة من قيا�ش قيمتها ب�شعر ال�شوق وذلك با�شتخدام معدلت اأ�شعار ال�شوق ال�شائدة اأو مناذج 

ت�شعري داخلية. يتم اإدراج القيمة العادلة املوجبة وال�شالبة كموجودات ومطلوبات على التوايل ويتم اإجراء التقا�ش لها عند وجود النية لل�شداد 

بال�شايف ووجود احلق القانوين للمقا�شة.

لأغرا�ش حما�شبة التغطية ت�شنف معامالت التغطية اإىل فئتني: (اأ) تغطية القيمة العادلة التي توفر تغطية خماطر التغريات يف القيمة العادلة 

ملوجودات اأو مطلوبات حمققة؛ و (ب) تغطية التدفقات النقدية التي توفر تغطية للتقلبات يف التدفقات النقدية املرتبطة اإما اإىل خماطرة 

معينة مقرتنة مبوجودات اأو مطلوبات مالية معرتف بها اأو مبعاملة متوقعة ب�شكل كبري.

اإن اأي ربح اأو خ�شارة مرتبطة مبعامالت تغطية القيمة العادلة ت�شتويف �شروط معاملتهما حما�شبياً كمعاملة تغطية، وناجتة عن اإعادة قيا�ش اأداة 

التغطية يتم حتققهما وت�شجيلهما على الفور يف بيان الدخل املجمع. يتم تعديل البنود املغطاة وفقاً لتغريات القيمة العادلة املتعلقة باملخاطر 

التي تتم تغطيتها، ويتم ت�شجيل الفرق يف بيان الدخل املجمع. 

اإن الربح اأو اخل�شارة على اأداة التغطية املتعلقة مبعامالت تغطية التدفق النقدي والتي ت�شتويف �شروط معاملتها حما�شبياً كمعاملة تغطية، فاإنه 

يتم ت�شجيلهما مبدئياً يف حقوق امللكية، وي�شجل اجلزء املتعلق بالتغطية غري الفعالة يف بيان الدخل املجمع. يتم حتويل اأرباح اأو خ�شائر تغطية 

التدفق النقدي التي مت ت�شجيلها مبدئياً يف حقوق امللكية اإىل بيان الدخل املجمع يف الفرتة التي توؤثر فيها املعاملة املغطاة على بيان الدخل 

املجمع. عندما ينتج عن معاملة التغطية حتقق موجودات اأو مطلوبات فاإن الأرباح اأو اخل�شائر التي كانت قد �شجلت مبدئياً يف حقوق امللكية 

يتم ت�شمينها يف القيا�ش الأويل لتكلفة املوجودات اأو املطلوبات املتعلقة بها. اأما بالن�شبة ملعامالت التغطية التي ل ت�شتويف �شروط معاملتها 

حما�شبياً كتغطية، فاإن اأي اأرباح اأو خ�شائر تنتج عن تغريات القيمة العادلة لأداة التغطية توؤخذ مبا�شرة اإىل بيان الدخل املجمع. 

يتم اإيقاف حما�شبة التغطية عندما تنتهي �شالحية الأداة اأو تباع، اأو تلغى اأو متار�ش، اأو عندما ل تعود م�شتوفية ل�شروط املحا�شبة عنها كمعاملة 

تغطية اأو يتم اإلغاوؤها من قبل املجموعة. بالن�شبة لتغطيات التدفقات النقدية، فاإن اأي ربح اأو خ�شارة مرتاكمة على اأداة التغطية امل�شجلة يف 

حقوق امللكية تبقى يف حقوق امللكية اإىل وقت حدوث املعاملة املتوقعة. ويف حالة تغطية القيمة العادلة لالأدوات املالية التي حتمل فائدة يتم 

اإطفاء اأي تعديل يتعلق بالتغطية على مدى الفرتة املتبقية حتى ال�شتحقاق. اأما عندما ل يعود من املتوقع حدوث معاملة التغطية، فاإن �شايف 

الربح اأو اخل�شارة املرتاكمني امل�شجلني يف حقوق امللكية يحولن اإىل بيان الدخل املجمع. 
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2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

2-25 املحا�شبة بتواريخ املتاجرة وال�شداد

اإن جميع امل�شرتيات واملبيعات »بالطرق النظامية« للموجودات املالية يتم ت�شجيلها بتاريخ املتاجرة، اأي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء 

اأو بيع الأ�شل. اإن امل�شرتيات اأو املبيعات بالطرق النظامية هي م�شرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�شليم املوجودات خالل 

اإطار زمني يتم حتديده عموماً بالتعليمات التنظيمية اأو بالعرف يف الأ�شواق. 

2-26 عقارات ا�شتثمارية 

متثل العقارات ال�شتثمارية ا�شتثمارات حمتفظ بها بغر�ش حتقيق اإيرادات تاأجري و/اأو ال�شتفادة من ارتفاع قيمتها الراأ�شمايل اأو كالهما، ولكن 

لي�ش لغر�ش البيع يف ال�شياق الطبيعي اأو ال�شتخدام يف اإنتاج اأو توريد ب�شاعة اأو خدمات اأو لأغرا�ش بديلة. يتم قيا�ش العقارات ال�شتثمارية 

بالتكلفة عند التحقق املبدئي وتقا�ش لحقاً بالقيمة العادلة مع اأي تغريات من القيا�ش يف بيان الدخل املجمع. تت�شمن التكلفة امل�شروفات 

املتعلقة مبا�شرًة بحيازة العقارات ال�شتثمارية. يتم حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية من قبل مقّيمني لديهم موؤهالت مهنية معرتف 

بها وخربة حديثة يف موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. تدرج اأية اأرباح اأو خ�شائر من بيع العقارات ال�شتثمارية (املحت�شبة بالفرق بني �شايف 

متح�شالت البيع والقيمة الدفرتية للبند) يف بيان الدخل املجمع. عند وجود تغريات يف ا�شتخدام عقار، مثل اإعادة ت�شنيف كعقار واآلت 

ومعدات، فاإن قيمته العادلة يف تاريخ اإعادة الت�شنيف متثل تكلفته لغر�ش اإي حما�شبة لحقة.

2-27 اأرا�شي ومباين ومعدات

متثل الأرا�شي واملباين ب�شفة اأ�شا�شية الفروع واملكاتب. وتدرج كافة املباين واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�شاً ال�شتهالك. تت�شمن التكلفة 

التاريخية امل�شروفات التي تتعلق مبا�شرة بحيازة بنود املوجودات.

تدرج التكاليف الالحقة �شمن القيمة الدفرتية لبند املوجودات اأو تقيد كبند منف�شل، حيثما يكون منا�شباً، فقط عندما يكون من املحتمل 

وجود مزايا اقت�شادية م�شتقبلية من هذا البند للمجموعة وميكن قيا�ش تكلفة البند ب�شورة موثوق منها. حتمل كافة اأعمال الت�شليح وال�شيانة 

الأخرى على بيان الدخل املجمع خالل الفرتة التي يتم فيها تكبدها. 

ل ت�شتهلك الأر�ش. ويحت�شب ال�شتهالك على القيمة ال�شتهالكية للبنود الأخرى من املباين واملعدات بطريقة الق�شط الثابت على مدى الأعمار 

الزمنية لها. اإن القيمة ال�شتهالكية هي اإجمايل القيمة الدفرتية ناق�شاً القيمة التخريدية املقدرة يف نهاية العمر الزمني.  اإن الأعمار الزمنية 

املقدرة للمباين واملعدات كما يلي:

على مدى فرتة العقد (بحد اأق�شى 20 �شنة) مبنى على اأر�ش م�شتاأجرة 

50 �شنة مبنى على اأر�ش ملك حر 

3-10 �شنوات نظم معدات تكنولوجيا املعلومات 

يتم مراجعة القيم التخريدية والأعمار الزمنية للموجودات وتعديلها عند اللزوم بتاريخ كل بيان مركز مايل. يتم مراجعة القيمة الدفرتية 

لالأر�ش واملباين واملعدات للتاأكد من قيمها عندما ت�شري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية قد ل ميكن ا�شرتدادها. 

يتم حتديد اأرباح وخ�شائر بيع بنود املوجودات هذه مبقارنة املبالغ املح�شلة بالقيمة الدفرتية، وتدرج الأرباح واخل�شائر يف بيان الدخل املجمع.

2-28 دمج الأعمال

تتم املحا�شبة عن دمج الأعمال با�شتخدام طريقة ال�شراء املحا�شبية.  تقا�ش تكلفة ال�شراء باإجمايل املقابل املحول، الذي يقا�ش بالقيمة العادلة 

يف تاريخ ال�شراء ومبلغ اأي ح�ش�ش غري م�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة. تقا�ش احل�ش�ش غري امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة وفقاً للن�شبة يف �شايف 

املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة. حتمل التكاليف املتكبدة الأخرى املتعلقة بال�شراء كم�شروفات وتدرج �شمن امل�شروفات ال�شاملة الأخرى. 

بالن�شبة لعمليات دمج الأعمال املحققة يف مراحل، يتم اإعادة قيا�ش ح�شة امللكية التي يحتفظ بها امل�شرتي �شابقاً وفقاً للقيمة العادلة يف تاريخ 

ال�شراء وتدرج �شمن تكلفة ال�شراء. تدرج اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة يف بيان الدخل املجمع. يتم قيا�ش املوجودات واملطلوبات املحددة التي مت 

حيازتها واملطلوبات التي مت حتملها يف عملية دمج الأعمال مبدئياً بقيمتها العادلة كما يف تاريخ ال�شراء بغ�ش النظر عن حجم اأي ح�ش�ش 

غري م�شيطرة. اإن زيادة تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة حل�شة البنك من �شايف املوجودات املحددة التي مت حيازتها يتم ت�شجيلها ك�شهرة. 

واإذا كانت تكلفة ال�شراء اأقل من القيمة العادلة ل�شايف موجودات ال�شركة التابعة التي مت �شراوؤها، يدرج الفرق مبا�شرًة يف بيان الدخل املجمع. 

2-29 ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة 

اأ. ال�شهرة 

يتم قيا�ش ال�شهرة امل�شرتاة يف دمج الأعمال مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة تكلفة ال�شراء عن ح�شة البنك يف �شايف القيمة العادلة للموجودات 

اأي خ�شائر انخفا�ش يف القيمة. يتم مراجعة ال�شهرة لغر�ش حتديد  واملطلوبات. بعد الت�شجيل املبدئي يتم قيا�ش ال�شهرة بالتكلفة ناق�شاً 

النخفا�ش يف القيمة �شنوياً اأو ب�شورة اأكرث تكراراً اإذا كانت الأحداث اأو التغريات يف الظروف ت�شري اإىل احتمال انخفا�ش يف القيمة. ت�شجل 

ال�شهرة بالعملة الرئي�شية للعملية الأجنبية ويتم حتويلها اإىل عملة عر�ش البيانات املالية للمجموعة وفقاً لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ 

بيان املركز املايل. عندما يتم بيع ال�شركات التابعة فاإن الفرق بني �شعر البيع و�شايف املوجودات زائدا فرق الرتجمة املرتاكم وال�شهرة غري 

املطفاأة يتم ت�شجيله يف بيان الدخل املجمع.

ب. املوجودات غري امللمو�شة 

تتكون املوجودات غري امللمو�شة من البنود غري امللمو�شة املحددة الناجتة من دمج الأعمال. يتم العرتاف بالأ�شل غري امللمو�ش فقط عندما 

ميكن قيا�ش تكلفته ب�شورة موثوق منها ويكون من املحتمل تدفق منافع اقت�شادية منه اإىل املجموعة. يتم قيا�ش املوجودات غري امللمو�شة مبدئياً 

بالتكلفة. اإن تكلفة املوجودات غري امللمو�شة التي يتم �شراوؤها يف دمج الأعمال هي القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�شراء. وبعد الت�شجيل املبدئي 

يتم اإدراج املوجودات غري امللمو�شة بالتكلفة ناق�شاً اأي اإطفاء مرتاكم واأي خ�شائر انخفا�ش يف القيمة مرتاكمة. يتم تقدير الأعمار الزمنية 

للموجودات غري امللمو�شة على اأ�شا�ش حمدد املدة اأو غري حمددة املدة. تطفاأ املوجودات غري امللمو�شة التي لها اأعمار حمددة على اأ�شا�ش 

الق�شط الثابت على مدى اأعمارها القت�شادية  لفرتة 5 اإىل 12 �شنة ويتم تقديرها وتعديلها لأي انخفا�ش يف القيمة يف حالة وجود ما ي�شري 

اإىل انخفا�ش قيمة الأ�شل غري امللمو�ش. ل تطفاأ املوجودات غري امللمو�شة التي لها اأعمار زمنية غري حمددة ولكن يتم اختبارها �شنوياً لغر�ش 

حتديد اأي انخفا�ش يف القيمة اأو وجود موؤ�شرات اإىل احتمال انخفا�ش قيمة الأ�شل. اإذا كانت القيمة الدفرتية لالأ�شل غري امللمو�ش اأكرب من 

املبلغ املمكن ا�شرتداده، فاإن الأ�شل غري امللمو�ش يعترب منخف�ش القيمة ويتم خف�شه اإىل املبلغ املمكن ا�شرتداده. يتم اإدراج الزيادة يف القيمة 

الدفرتية عن املبلغ املمكن ا�شرتداده يف بيان الدخل املجمع. يتم عك�ش خ�شائر انخفا�ش قيمة املوجودات غري امللمو�شة يف بيان الدخل املجمع 

للفرتات ال�شابقة عند حدوث زيادة يف املبلغ املمكن ا�شرتداده. 

2-30 عقار متت حيازته من ت�شوية دين 

يدرج العقار الذي مت حيازته من ت�شوية دين بقيمة القرو�ش وال�شلف ذات ال�شلة اأو القيمة العادلة احلالية لهذه الأ�شول اأيهما اأقل. يتم ت�شجيل 

الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة من البيع وخ�شائر اإعادة التقييم يف بيان الدخل املجمع. 

2-31 ودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية وودائع العمالء

تدرج الودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية وودائع العمالء بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية وتعديالت تغطية القيمة العادلة 

الفعلية. يتم تعديل القيمة الدفرتية لتلك املطلوبات التي يتم تغطيتها ب�شورة فعالة من التغريات يف القيمة العادلة يف حدود التغريات يف 

القيمة العادلة التي يتم تغطيتها. 

2-32 ودائع العمالء الإ�شالمية

تتكون ودائع العمالء الإ�شالمية من دائني املرابحة واحل�شابات ال�شتثمارية واحل�شابات غري ال�شتثمارية.

 

دائنو مرابحة

املرابحة هي معاملة اإ�شالمية تقت�شي باأن تقوم املجموعة ب�شراء اأ�شل من طرف مقابل و�شداد قيمته بالتكلفة م�شافاً اإليها ربح متفق عليه 

على اأ�شا�ش الدفع املوؤجل. وي�شتحق �شعر ال�شراء الدفع للطرف املقابل عند ال�شتحقاق. ويدرج دائنو املرابحة بالتكلفة املطفاأة.

احل�شابات ال�شتثمارية

قد تاأخذ احل�شابات ال�شتثمارية �شكل ودائع ا�شتثمارية ت�شري لفرتات حمددة وجتدد تلقائياً عند ال�شتحقاق لنف�ش الفرتة ما مل يقدم املودعون 

اإخطارات خطية بعك�ش ذلك، اأو تاأخذ �شكل ح�شابات التوفري ال�شتثمارية لفرتات غري حمددة. ويف كافة احلالت، فاإن احل�شابات ال�شتثمارية 

ت�شتحق جزءاً من الأرباح وتتحمل ح�شة من اخل�شارة، وتدرج بالتكلفة زائداً الربح امل�شتحق.

احل�شابات غري ال�شتثمارية

متثل احل�شابات غري ال�شتثمارية التي تتفق مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية القر�ش احل�شن من املودعني للبنك، ول ت�شتحق هذه احل�شابات 

اأي ربح ول تتحمل اأي خماطر خ�شارة حيث ي�شمن البنك دفع الر�شيد املتعلق بها. ويتم ا�شتثمار القر�ش احل�شن وفقاً لقرار املجموعة وتعود 

نتائج مثل هذه ال�شتثمارات يف نهاية الأمر مل�شاهمي البنك. تدرج احل�شابات غري ال�شتثمارية بالتكلفة. 

2-33 ال�شمانات املالية

اأعمالها �شمانات مالية تتكون من خطابات العتماد وال�شمانات واحلوالت املقبولة. يتم قيد ال�شمانات املالية  تقدم املجموعة يف �شياق 

يف البيانات املالية املجمعة مبدئياً بالقيمة العادلة التي متثل العالوة املح�شلة، يف املطلوبات الأخرى. كما يتم قيد العالوة املح�شلة يف بيان 

الدخل املجمع �شمن بند »�شايف اأتعاب وعمولت« على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى فرتة ال�شمان. يتم لحقاً قيد مطلوبات ال�شمان وفقاً 

للقيا�ش املبدئي ناق�شاً الإطفاء. عندما ي�شبح ال�شداد مبوجب ال�شمان حمتماًل، يتم حتميل القيمة احلالية ل�شايف الدفعات املتوقعة ناق�شاً 

العالوة غري املطفاأة على بيان الدخل املجمع. 
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2- ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

2-34 اأ�شهم خزينة 

يتم املحا�شبة عن ح�شة البنك من اأ�شهمه اخلا�شة كاأ�شهم خزينة وتدرج مببلغ ال�شراء مبا يف ذلك التكاليف املتعلقة مبا�شرًة باملعاملة. عند بيع 

اأ�شهم اخلزينة، تقيد الأرباح يف ح�شاب منف�شل يف حقوق امللكية (احتياطي اأ�شهم خزينة) وهي غري قابلة للتوزيع. حتمل اأي خ�شائر حمققة 

على احل�شاب نف�شه يف حدود الر�شيد الدائن املتوفر يف ذلك احل�شاب، بينما حتمل اأية خ�شائر تزيد عن الر�شيد الدائن على الأرباح املحتفظ 

بها ثم على الحتياطيات. اأما الأرباح املحققة لحقاً من بيع اأ�شهم اخلزينة فيتم ا�شتخدامها اأولً ملقابلة اأي خ�شائر مت ت�شجيلها �شابقاً اإىل 

الحتياطيات، ثم الأرباح املحتفظ بها ثم ح�شاب احتياطي اأ�شهم اخلزينة على التوايل. ل ت�شتحق اأ�شهم اخلزينة اأي توزيعات اأرباح نقدية ويف حالة 

اإ�شدار اأ�شهم املنحة فاإن ذلك يزيد يف عدد الأ�شهم ن�شبياً ويخف�ش متو�شط التكلفة لكل �شهم دون اأن يوؤثر على اإجمايل تكلفة اأ�شهم اخلزينة. 

2-35 موجودات الأمانة 

ل تعترب املوجودات والودائع املتعلقة بها التي حتتفظ بها املجموعة ب�شفة الوكالة اأو الأمانة من موجودات ومطلوبات املجموعة وبالتايل ل 

يتم اإدراجها يف بيان املركز املايل املجمع.

2-36 الأحكام والتقديرات املحا�شبية الهامة 

عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، قامت الإدارة باتخاذ اأحكام وعمل تقديرات لتحديد املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة. 

اإن اأهم الأحكام والتقديرات امل�شتخدمة هي كما يلي: 

الأحكام املحا�شبية 

انخفا�ش قيمة ال�شتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�شهم

تقوم املجموعة مبعاملة ال�شتثمارات املتاحة للبيع يف اأ�شهم كا�شتثمارات انخف�شت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�ش حاد اأو متوا�شل يف القيمة 

العادلة مبا يقل عن تكلفتها اأو عندما يكون هناك دليل مو�شوعي اآخر بوجود انخفا�ش يف القيمة. وتتطلب عملية حتديد النخفا�ش “احلاد” 

اأو “املتوا�شل” قرارات هامة.

ت�شنيف ال�شتثمارات

ت�شنف املوجودات املالية �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل 39 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�شائر اأو 

قرو�ش ومدينني اأو موجودات مالية حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق اأو موجودات مالية متاحة للبيع اأو م�شتقات م�شنفة كاأدوات تغطية يف تغطية 

فعالة، متى كان ذلك منا�شباً. حتدد املجموعة ت�شنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي. 

عدم التاأكد من التقديرات والفرتا�شات 

اإن الفرتا�شات الرئي�شية التي تتعلق بالأ�شباب امل�شتقبلية والرئي�شية الأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي لها خماطر 

كبرية توؤدي اإىل تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية الالحقة مبّينة اأدناه: 

انخفا�ش قيمة ال�شهرة

تقوم املجموعة على الأقل مرة واحدة �شنوياً بتحديد ما اإذا كانت ال�شهرة قد انخف�شت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير للقيمة اأثناء ال�شتخدام 

لوحدات اإنتاج النقد التي تتوزع عليها ال�شهرة. كما اأن تقدير القيمة عند ال�شتخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية 

امل�شتقبلية املتوقعة من وحدة اإنتاج النقد وكذلك اختيار معدل اخل�شم املنا�شب لحت�شاب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

خم�ش�ش خ�شائر الئتمان 

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�ش وال�شلف والتمويل الإ�شالمي للعمالء كل ربع �شنة لتحديد ما اإذا كان يجب ت�شجيل خم�ش�ش لقاء خ�شائر 

الئتمان يف بيان الدخل املجمع. وب�شفة خا�شة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�شبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

لتحديد م�شتوى املخ�ش�شات املطلوبة. ت�شتند تلك التقديرات بال�شرورة اإىل الفرتا�شات حول عدة عوامل تت�شمن درجات متفاوتة من الأحكام 

وعدم التاأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يوؤدي اإىل تغريات م�شتقبلية على تلك املخ�ش�شات.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات مت�شمنًة املوجودات غري امللمو�شة

اإن تقدير القيمة العادلة للموجودات مت�شمنًة املوجودات غري امللمو�شة التي لها اأعمار اإنتاجية حمددة وغري حمددة واملطلوبات واملطلوبات 

املحتملة التي مت حيازتها كنتيجة لدمج الأعمال يتطلب من الإدارة اتخاذ اأحكام هامة.

معامالت املدفوعات بالأ�شهم

تقوم املجموعة بقيا�ش تكلفة معامالت الت�شوية بالأ�شهم مع املوظفني بالرجوع للقيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية يف تاريخ منح هذه الأدوات. 

يتطلب تقدير القيمة العادلة ملعامالت املدفوعات بالأ�شهم حتديد منوذج التقييم الأكرث مالئمة. ويتطلب هذا التقدير اأي�شاً حتديد املدخالت 

الأكرث مالئمة لنموذج التقييم مبا يف ذلك الأعمار املتوقعة خليارات الأ�شهم وتقلبات ال�شوق وعائدات توزيعات الأرباح وعمل افرتا�شات حول 

خيارات تلك الأ�شهم. اإن هذه الفرتا�شات والنماذج امل�شتخدمة يف تقدير القيمة العادلة ملعامالت املدفوعات بالأ�شهم مف�شح عنها يف اإي�شاح 19.

تقييم املوجودات املالية غري امل�شعرة

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية غري امل�شعرة با�شتخدام اأ�شاليب تقييم ت�شمل منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. توؤخذ مدخالت 

هذه النماذج من ال�شوق املعرو�شة اإن اأمكن، ولكن اإن مل يكن ذلك ممكناً، يتم ا�شتخدام درجة من الأحكام عند حتديد القيمة العادلة. تت�شمن 

التقديرات اعتبارات املدخالت مثل خماطر ال�شيولة وخماطر الئتمان وتقلبات ال�شوق. ميكن اأن توؤثر التغريات يف الفرتا�شات حول هذه 

العوامل على القيمة العادلة املدرجة لالأدوات املالية. اإن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�شم للموجودات املالية يف اأدوات امللكية غري 

امل�شعرة يتطلب تقديرات هامة.

3- حتليل القطاعات

تقوم املجموعة بتنظيم واإدارة عملياتها وفقاً للموقع اجلغرايف يف املقام الأول، وب�شفة اأ�شا�شية على امل�شتوى املحلي والدويل. تقوم املجموعة 

�شمن عملياتها املحلية، بتق�شيم اأعمالها اإىل اخلدمات امل�شرفية ال�شتهالكية واخلا�شة واخلدمات امل�شرفية لل�شركات واإدارة ال�شتثمار واإدارة 

الأ�شول واخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية ومركز املجموعة. يتم ت�شنيف جميع العمليات خارج الكويت اإىل القطاع الدويل. تعالج الإدارة هذه 

العمليات للقطاعات ب�شورة منف�شلة لأغرا�ش اتخاذ القرار، وتخ�شي�ش املوارد وتقييم الأداء.

اخلدمات امل�شرفية ال�شتهالكية واخلا�شة 

توفر اخلدمات امل�شرفية ال�شتهالكية جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات لالأفراد. وي�شمل نطاقها القرو�ش ال�شتهالكية وبطاقات 

الئتمان والودائع والعمالت الأجنبية، واخلدمات الفرعية الأخرى املتعلقة بها. تقدم اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة جمموعة �شاملة من اخلدمات 

امل�شرفية املبتكرة واملخ�ش�شة للعمالء ذوي املالءة املالية العالية من الأفراد واملوؤ�ش�شات. 

اخلدمات امل�شرفية لل�شركات 

تقدم اخلدمات امل�شرفية لل�شركات منتجات �شاملة لرجال الأعمال وال�شركات وت�شمل القرو�ش والودائع والتمويل التجاري، والعمالت الأجنبية 

واخلدمات ال�شت�شارية. 

اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية واإدارة الأ�شول

توفر اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية جمموعة كاملة من اخلدمات ال�شت�شارية والتنفيذية يف اأ�شواق املال. اإن اأن�شطة اإدارة الأ�شول ت�شتمل 

على اإدارة الرثوات واإدارة الأ�شول، والأمانات، والو�شاطة املالية واخلدمات ال�شت�شارية.

اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية 

متثل اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية النتائج املالية لبنك بوبيان �ش.م.ك.، �شركة تابعة للمجموعة تعمل يف جمال اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية. 

مركز املجموعة

ي�شم مركز املجموعة كل من اأن�شطة اأعمال اخلزينة وال�شتثمارات يف الكويت واأن�شطة املجموعة املحددة الأخرى. توفر اخلزينة جمموعة 

�شاملة من خدمات ومنتجات اخلزينة لعمالئها، وهي م�شئولة اأي�شا عن اإدارة ال�شيولة وخماطر ال�شوق بالبنك. ي�شمل مركز املجموعة على اأي 

قيم متبقية يف ما يتعلق ب�شعر التحويل والتوزيعات فيما بني القطاعات.

الدويل

ي�شم الدويل كافة الفروع وال�شركات التابعة وال�شركات الزميلة خارج الكويت.
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3- حتليل القطاعات )تتمة(

2012
اخلدمات

امل�شرفية 

ال�شتهالكية 

واخلا�شة

األف دينار

كويتي

اخلدمات

امل�شرفية 

لل�شركات

األف دينار

كويتي

اإدارة ال�شتثمار

واإدارة

الأ�شول

األف دينار

كويتي

اخلدمات 

امل�شرفية 

الإ�شالمية 

األف دينار

كويتي

مركز

املجموعة

األف دينار

كويتي

الدويل

األف دينار

كويتي

املجموع

األف دينار

كويتي

25.38570.171372.717-   148.694128.113354�شايف اإيرادات الفوائد 

25.107-   -   25.107-   -   -   �شايف اإيرادات التمويل الإ�شالمي 

12.66113.377-   716-   -   -   ح�شة يف نتائج �شركات زميلة

195.150165.39825.58024.862112.910126.030649.930�شايف اإيرادات الت�شغيل 

4.7325091439318.3733.07117.759م�شروفات ا�شتهالك واإطفاء 

114.52490.08013.6506.02220.63963.682308.597ربح ال�شنة

3.148.8264.136.21660.6441.795.8782.189.8715.093.05216.424.487جمموع املوجودات 

3.182.7581.640.9995.9711.621.5492.712.3664.712.83313.876.476جمموع املطلوبات 

اخلدمات2011

امل�شرفية 

ال�شتهالكية 

واخلا�شة

األف دينار كويتي

اخلدمات

امل�شرفية

لل�شركات

األف دينار كويتي

اإدارة ال�شتثمار

واإدارة

الأ�شول

األف دينار كويتي

مركز

املجموعة

األف دينار كويتي

الدويل

األف دينار كويتي

املجموع

األف دينار كويتي

139.969142.41877628.63869.171380.972�شايف اإيرادات الفوائد 

3.83213.27917.111-     -      -      ح�شة يف نتائج �شركات زميلة

181.769186.40524.85535.401111.808540.238�شايف اإيرادات الت�شغيل 

4.9903542488.1252.24415.961م�شروفات ا�شتهالك واإطفاء 

51.883303.652(8.495)112.192134.20013.872ربح ال�شنة

2.913.3664.257.98857.1441.856.8164.541.53413.626.848جمموع املوجودات 

2.735.1641.198.7435.2783.057.1774.293.91311.290.275جمموع املطلوبات  

املعلومات اجلغرافية 

 يو�شح اجلدول التايل التوزيع اجلغرايف لالإيرادات الت�شغيلية للمجموعة موزعة بناء على موقع املن�شاآت الت�شغيلية.

20122011

األفاألف

دينار كويتيدينار كويتي

�شايف اإيرادات الت�شغيل

523.901431.645الكويت 

95.14984.932دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا الأخرى

18.20314.833اأوروبا 

12.6778.828اآخرون 

649.930540.238

4- اإيرادات فوائد

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

11.22613.898ودائع لدى البنوك 

397.859413.052قرو�ش و�شلف العمالء

71.29150.143ا�شتثمارات يف اأوراق دين مالية

11.08813.071اأخرى

491.464490.164

5- م�شروفات فوائد 

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

37.21737.143مبالغ م�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

81.53072.049ودائع العمالء

118.747109.192

6- �شايف الأتعاب والعمولت

 

بلغ اإجمايل اإيرادات الأتعاب والعمولت 117.334 األف دينار كويتي (2011:        116.372 األف دينار كويتي) وبلغت م�شروفات الأتعاب والعمولت 

املتعلقة بها 13.937 األف دينار كويتي (2011: 12.294 األف دينار كويتي). يت�شمن اإجمايل اإيرادات العمولت مبلغ 26.523 األف دينار كويتي 

يتعلق باأن�شطة حمتفظ بها ب�شفة الأمانة (2011: 25.417 األف دينار كويتي).



75 74

اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 دي�شمرب 2012

7 - اإيرادات ا�شتثمار ات

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

27.3368.869�شايف الأرباح املحققة من ا�شتثمارات متاحة للبيع

3.058564�شايف الأرباح من ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

3.5504.543اإيرادات توزيعات اأرباح 

-    81.514�شايف اأرباح من القيمة العادلة حل�شة امللكية املحتفظ بها �شابقاً (اإي�شاح 26) 

-    )5.641(�شايف اخل�شارة من عقارات ا�شتثمارية 

109.81713.976

8- ال�شرائب 

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

1.8362.725ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

3.8096.207�شريبة دعم العمالة الوطنية 

1.4992.449زكاة 

11.4885.930�شرائب على الفروع وال�شركات التابعة اخلارجية

18.63217.311

9- ربحية ال�شهم 

يتم احت�شاب مبالغ ربحية ال�شهم الأ�شا�شية بتق�شيم ربح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة. 

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم املخففة بتق�شيم ربح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة زائداً املتو�شط املرجح لعدد 

الأ�شهم التي �شيتم اإ�شدارها عند حتويل كل الأ�شهم املخففة املحتملة اإىل اأ�شهم عادية. اإن ربحية ال�شهم املخففة الناجتة عن اإ�شدار خيارات 

اأ�شهم املوظفني ل ينتج عنها اأي تغيريات يف ربحية ال�شهم الأ�شا�شية امل�شجلة.  

20122011

األف

دينار كويتي 

األف

دينار كويتي 

305.125302.406الربح اخلا�ش مب�شاهمي البنك

4.304.0874.332.137املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة (بالألف)

70 فل�ش71 فل�سربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة 

مت تعديل احت�شاب ربحية ال�شهم الأ�شا�شية ل�شنة 2011 لت�شمل اإ�شدار اأ�شهم املنحة وحقوق امللكية امل�شدرة يف 2012.

 

10-  نقد وودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

815.755581.695نقد يف ال�شندوق ويف ح�شابات جارية لدى بنوك اأخرى

176.486122.490اأمـوال حتت الطلب 

20.08481.429اأر�شدة لدى بنك الكويت املركزي 

598.440485.638ودائع ومرابحات لدى البنوك ت�شتحق خالل �شبعة اأيام 

1.610.7651.271.252

11-  قرو�س و�شلف ومتويل اإ�شالمي للعمالء

2012

ال�شرق

الأو�شط

و�شمال اأفريقيا

األف

دينار كويتي

اأمريكا

ال�شمالية

األف

دينار كويتي

اأوروبا

األف

دينار كويتي

اآ�شيا

األف

دينار كويتي

اأخرى

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

6.695.409113.178291.92081.228131.5117.313.246�شركات

2.992.736-     -    2.991.845197694اأفراد

القرو�ش وال�شلف والتمويل

9.687.254113.375292.61481.228131.51110.305.982الإ�شالمي للعمالء

)431.560(خم�ش�ش خ�شائر الئتمان

9.874.422

2011

ال�شرق

الأو�شط

و�شمال اأفريقيا

األف

دينار كويتي

اأمريكا

ال�شمالية

األف

دينار كويتي

اأوروبا

األف

دينار كويتي

اآ�شيا

األف

دينار كويتي

اأخرى

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

5.687.51483.983236.828125.38445.5346.179.243�شركات

1342.322.807-   2.322.065263345اأفراد

8.009.57984.246237.173125.38445.6688.502.050القرو�ش وال�شلف

(319.824)خم�ش�ش خ�شائر الئتمان

8.182.226
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11- قرو�س و�شلف ومتويل اإ�شالمي للعمالء )تتمة(

اإن احلركة يف خم�ش�شات خ�شائر الئتمان للت�شهيالت النقدية هي كما يلي:

املجموععـــامخا�ش

201220112012201120122011

األفاألفاألفاألفاألفاألف

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

143.242110.958176.582168.269319.824279.227الر�شيد يف بداية ال�شنة

مبالغ م�شطوبة، بال�شايف بعد

خ�شم حركة العمالت الأجنبية 
)56.423((11.672)

)8(
(68)

)56.431((11.740)

خم�ش�شات يف �شركة تابعة

م�شرتاة (موؤقتة، راجع اإي�شاح 26)
17.923     -

27.147
    -

45.070-

72.09043.95651.0078.381123.09752.337املحمل خالل ال�شنة 

176.832143.242254.728176.582431.560319.824الر�شيد يف نهاية ال�شنة

اإن املزيد من التحليل للمخ�ش�شات املحددة ا�شتناداً اإىل فئة الأ�شل املايل مبني اأدناه:

املجموعاأفراد�شركات

201220112012201120122011

األفاألفاألفاألفاألفاألف

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

93.16159.65350.08151.305143.242110.958الر�شيد يف بداية ال�شنة

مبالغ م�شطوبة، بال�شايف بعد

خ�شم حركة العمالت الأجنبية 
)47.895((11.537))8.528((135))56.423((11.672)

خم�ش�شات يف �شركة تابعة

م�شرتاة (موؤقتة، راجع اإي�شاح 26)
15.119    -2.804   -17.923    -

72.09043.956(1.089)66.24845.0455.842املحمل (املفرج عنه) خالل ال�شنة 

126.63393.16150.19950.081176.832143.242الر�شيد يف نهاية ال�شنة

اإن حتليل اإجمايل املخ�ش�ش املحمل خل�شائر الئتمان مبني اأدناه:

املجموععـــامخا�ش

201220112012201120122011

األفاألفاألفاألفاألفاألف

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

72.09043.95651.0078.381123.09752.337ت�شهيالت نقدية 

4093561.18656(300)777ت�شهيالت غري نقدية 

72.86743.65651.4168.737124.28352.393خم�ش�ش حممل خل�شائر ائتمان

اإن املخ�ش�ش املتاح للت�شهيالت غري النقدية والبالغ 26.077 األف دينار كويتي (2011: 23.464 األف دينار كويتي) مدرج �شمن مطلوبات 

اأخرى (اإي�شاح 16).

اإن خم�ش�ش انخفا�ش القيمة للت�شهيالت التمويلية يتفق، من جميع النواحي املادية، مع متطلبات املخ�ش�شات التي تن�ش عليها تعليمات بنك 

الكويت املركزي واملعايري الدولية للتقارير املالية. يف مار�ش 2007 اأ�شدر بنك الكويت املركزي تعميم بالتعديل على اأ�شا�ش احت�شاب املخ�ش�شات 

العامة على الت�شهيالت لتغيري احلد الأدنى للمعدل من 2% اإىل 1% للت�شهيالت النقدية و 0.5% للت�شهيالت غري النقدية. اإن املعدلت املطلوبة 

اأ�شبحت �شارية املفعول اعتباراً من 1 يناير 2007 على �شايف الزيادة يف الت�شهيالت، بال�شايف بعد ا�شتبعاد بع�ش فئات ال�شمانات املحددة 

خالل فرتة التقرير. اإن الزيادة يف املخ�ش�ش العام عن املعدل بن�شبة 1% بالن�شبة للت�شهيالت النقدية وبن�شبة 0.5% بالن�شبة للت�شهيالت غري 

النقدية فقد مت الحتفاظ بها كمخ�ش�ش عام حتى �شدور تعليمات اأخرى من بنك الكويت املركزي. 

اإن القرو�ش وال�شلف غري املنتظمة والتمويل الإ�شالمي للعمالء واملخ�ش�شات املحددة املتعلقة بها هي كما يلي:

20122011

األف

دينار كويتي 

األف

دينار كويتي 

283.506131.599القرو�ش وال�شلف والتمويل الإ�شالمي للعمالء

151.047107.390خم�ش�شات

اإن القيمة العادلة لل�شمانات التي حتتفظ بها املجموعة فيما يتعلق بالقرو�ش وال�شلف والتمويل الإ�شالمي للعمالء التي مت حتديدها كقرو�ش 

غري منتظمة يف 31 دي�شمرب 2012 بلغت 141.560 األف دينار كويتي (2011: 7.574 األف دينار كويتي). يتكون ال�شمان من النقد والأوراق 

املالية وخطابات ال�شمانات البنكية والعقارات.  

12- ال�شتثمارات املالية

يبني اجلدول اأدناه تفا�شيل ت�شنيف ال�شتثمارات املالية:

2012

حمتفظ 

بها حتى 

ال�شتحقاق

األف

دينار كويتي

متاحة

للبيع

األف

دينار كويتي

بالقيمة العادلة

من خالل 

بيان الدخل

األف

دينار كويتي

الإجمايل

األف

دينار كويتي

ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

766.054-    19.237746.817�شندات دين - حكومية (غري كويتية)

437.264-    6.433430.831�شندات دين - غري حكومية

102.95033.961136.911-    اأ�شهم

158.36181.260239.621-    ا�شتثمارات اأخرى

25.6701.438.959115.2211.579.850

614.152-    -    614.152�شندات بنك الكويت املركزي

356.211-    -    356.211�شندات خزانة حكومة الكويت

996.0331.438.959115.2212.550.213
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12- ال�شتثمارات املالية )تتمة(

2011

حمتفظ 

بها حتى 

ال�شتحقاق

األف

دينار كويتي

متاحة

للبيع

األف

دينار كويتي

بالقيمة العادلة 

من خالل 

بيان الدخل

األف

دينار كويتي

الإجمايل

األف

دينار كويتي

ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

873.926-    29.272844.654�شندات دين - حكومية (غري كويتية)

404.489-    10.500393.989�شندات دين - غري حكومية

73.303-    73.303-    اأ�شهم

90.53160.786151.317-    ا�شتثمارات اأخرى

39.7721.402.47760.7861.503.035

454.378-    -    454.378�شندات بنك الكويت املركزي

396.304-    -    396.304�شندات خزانة حكومة الكويت

890.4541.402.47760.7862.353.717

يتم ت�شجيـل كافـة الأ�شهم غـري امل�شعرة املتاحـة للبيـع وفقاً للقيمة العادلة با�شتثناء ا�شتثمارات بقيمة دفرتية مببلغ 4.908 األف دينار كويتي 

(2011: 5.729 األف دينار كويتي) حيث يتم ت�شجيلها بالتكلفة لأن القيمة العادلة ل ميكن تقديرها ب�شورة موثوق فيها.

تت�شمن اأوراق الدين املالية مبلغ 57.917 األف دينار كويتي (2011: 133.679 األف دينار كويتي) ذات معدلت فائدة متغرية ومبلغ 1.145.401 

األف دينار كويتي (2011: 1.144.736 األف دينار كويتي) ذات معدلت فائدة ثابتة.

لقد مت احت�شاب خ�شارة انخفا�ش يف القيمة مببلغ 14.735 األف دينار كويتي (2011: 4.900 األف دينار كويتي) مقابل ال�شتثمارات امل�شنفة 

كمتاحة للبيع التي يوجد فيها انخفا�ش يف القيمة ب�شوره جوهريه وم�شتمرة.

13- ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

ال�شركات الزميلة للمجموعة:

القيمة الدفرتية

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

370.597-     بنك بوبيان �ش.م.ك.

132.016128.832بنك قطر الدويل �ش.م.ق.

31.02228.403البنك الرتكي �ش.م.

-   40.946بنك �شياريا معامالت اندوني�شيا

-   5.294بنك املال املتحد 

3.897146اأخرى

213.175527.978

خالل ال�شنة، قامت املجموعة بال�شيطرة على بنك بوبيان �ش.م.ك. (راجع اإي�شاح 26) وقامت باإعادة ت�شنيف ال�شتثمار من �شركة زميلة اإىل 

�شركة تابعة. 

حــ�شــة املـــــلــكـــيـــــة الفـــعلــيـــة %بلد التاأ�شي�سا�شم ال�شركات الزميلة الرئي�شية 

20122011

30.030.0قطربنك قطر الدويل �ش.م.ق.

38.140.0تركياالبنك الرتكي �ش.م.

-25.0 اندوني�شيا بنك �شياريا معامالت اندوني�شيا

-21.7ال�شودانبنك املال املتحد

اإن ملخ�ش املعلومات املالية لل�شركات الزميلة هو كما يلي:

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

3.878.9403.744.757موجودات

3.417.5643.156.721مطلوبات 

916.795639.860مطلوبات طارئة

146.609121.549�شايف اإيرادات الت�شغيل

54.20852.182نتائج ال�شنة

14- ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة 

ال�شهرة

األف

دينار كويتي

موجودات

غري ملمو�شة

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

التكلفة

165.87365.877231.750يف1 يناير 2012

429.930 -   429.930حيازة �شركة تابعة (اإي�شاح 26) 

)7.053()1.626()5.427(تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية

590.37664.251654.627يف 31 دي�شمرب 2012

الإطفاء املرتاكم

16.24716.247 -   يف 1 يناير 2012

4.0534.053 -   املحمل لل�شنة

)675()675( -   تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية

19.62519.625 -   يف 31 دي�شمرب 2012

�شايف القيمة الدفرتية

590.37644.626635.002يف 31 دي�شمرب 2012
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14- ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة )تتمة(

ال�شهرة

األف

دينار كويتي

موجودات

غري ملمو�شة

األف

دينار كويتي

املجموع

األف

دينار كويتي

التكلفة

173.65167.703241.354يف 1 يناير 2011

464464-    اإ�شافات

(10.068)(2.290)(7.778)تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية

165.87365.877231.750يف 31 دي�شمرب 2011

الإطفاء املرتاكم

12.76812.768-    يف 1 يناير 2011

4.0814.081-    املحمل لل�شنة

(602)(602)-    تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية

16.24716.247-    يف 31 دي�شمرب 2011

�شايف القيمة الدفرتية

165.87349.630215.503يف 31 دي�شمرب 2011

اإن �شايف القيمة الدفرتية لل�شهرة كما يف 31 دي�شمرب 2012 تت�شمن مبلغ 429.930 األف دينار كويتي تتعلق ببنك بوبيان وهو �شركة تابعة يف 

الكويت متت حيازتها موؤخراً، مبلغ 157.678 األف دينار كويتي (2011: 163.131 األف دينار كويتي) تتعلق بالبنك الوطني امل�شري �ش.م.م. 

وهو �شركة تابعة يف م�شر كما اأن مبلغ 2.768 األف دينار كويتي (2011: 2.742 األف دينار كويتي) يتعلق ببنك الئتمان العراقي اإ�ش. اإيه. 

وهو �شركة تابعة يف العراق. 

اإن �شافـي القيمـة الدفرتية للموجودات غري امللمو�شـة كمـا يف 31 دي�شمرب 2012 تت�شمن رخ�شـة و�شاطة مببلغ 18.001 األف دينار كويتي 

(2011: 18.016 األف دينار كويتي) وتعترب موجودات غري ملمو�شة ذات اأعمار اقت�شادية غري حمددة املدة. تتعلق املوجودات غري امللمو�شة 

الأخرى مببلغ 26.625 األف دينار كويتي (2011: 31.614 األف دينار كويتي) بالبنك الوطني امل�شري �ش.م.م. وتطفاأ على مدى فرتة من 5 

اإىل 12 �شنة. 

اختبار انخفا�س قيمة ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة ذات الأعمار الزمنية املحددة

يتم اختبار القيمة الدفرتية لل�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة ذات الأعمار الزمنية املحددة لغر�ش حتديد انخفا�ش القيمة على اأ�شا�ش �شنوي 

(اأو ب�شورة اأكرث دورية من ذلك عند وجود دليل على اأن ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�شة قد تنخف�ش قيمتها)، وذلك من خالل تقدير القيمة 

املمكن ا�شرتدادها من وحدة التدفقات النقدية التي ترتبط بها هذه البنود با�شتخدام طريقة القيمة اأثناء ال�شتخدام ما مل تكن القيمة العادلة 

التي ت�شتند اإىل ال�شعر يف �شوق ن�شط اأعلى من القيمة الدفرتية لوحدة انتاج النقد. ت�شتخدم ح�شابات القيمة اأثناء ال�شتخدام تقديرات 

التدفقات النقدية قبل ال�شرائب ا�شتناداً اإىل املوازنات املالية املعتمدة من قبل الإدارة على مدى فرتة 5 �شنوات ومعدل النمو. ويتم بعد ذلك 

خ�شم هذه التدفقات النقدية للو�شول اإىل �شايف القيمة احلالية للمقارنة مع القيمة الدفرتية لل�شهرة. اإن معدل اخل�شم امل�شتخدم هو قبل 

ال�شرائب ويعك�ش املخاطر املحددة املتعلقة بوحدة انتاج النقد ذات ال�شلة.

يتم ا�شتخدام معدل خ�شم بن�شبة 9% (2011: 8.25%) لتقدير القيمة املمكن ا�شرتدادها لرخ�شة الو�شاطة يف الكويت. اإن ال�شهـرة املتعلقـة 

بالبنك الوطنـي امل�شـري �ش.م.م. تـم تخ�شي�شهـا لوحـدة تدفقــات نقديـة واحـدة تتكـون مـن �شافـي موجـودات حمـددة وتت�شمن موجـودات 

غـري ملمو�شـة للبنك الوطني امل�شـري �ش.م.م. يتـم ا�شتخـدام معـدل خ�شـم بن�شبة 14.2% (2011: 13.3%) لتقدير القيمـة املمكـن ا�شرتدادها 

لوحدة التدفقات النقدية هذه. يتم تطبيق معدل منو بن�شبة 5% (2011: 5%) يف جميع احلالت. كما قامت املجموعة باإجراء حتليل احل�شا�شية 

بتنويع عوامل املدخالت من خالل هام�ش حمتمل ب�شورة معقولة. ا�شتناداً اإىل هذا التحليل، ل توجد موؤ�شرات على حدوث انخفا�ش يف قيمة 

ال�شهرة اأو املوجودات غري امللمو�شة. 

15- موجودات اأخرى

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

36.58937.499فوائد مدينة

39.41233.683مدينون متنوعون ومدفوعات مقدماً

 -   17.904عقارات ا�شتثمارية 

21.8984.121عقار متت حيازته من ت�شوية ديون 

30.20439.151اأخرى

146.007114.454

16- مطلوبات اأخرى

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

29.21427.377فوائد دائنة

17.22319.809اإيرادات م�شتلمة مقدماً

14.37914.059ال�شرائب 

26.07723.464خم�ش�ش الت�شهيالت غري النقدية (اإي�شاح 11)

26.34416.855م�شروفات م�شتحقة

23.62820.399دائنو موظفني

76.87458.781اأخرى

213.739180.744

17- راأ�س املال والحتياطيات

راأ�ش املال اأ) 

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل:

4.353.497.625435.349395.772 (2011: 3.957.725.114) �شهم قيمة كل منها   0.100 دينار كويتي

اإن احلركة يف الأ�شهم العادية امل�شدرة خالل ال�شنة هي كما يلي:

20122011

3.957.725.1143.597.931.922عدد الأ�شهم امل�شدرة يف 1 يناير

395.772.511359.793.192اإ�شدار اأ�شهم منحة

عدد الأ�شهم امل�شدرة يف 31 دي�شمرب
4.353.497.6253.957.725.114
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17- راأ�س املال والحتياطيات )تتمة(

احتياطي قانوين ب) 

اقرتح جمل�ش الإدارة حتويل مبلغ 19.789 األف دينار كويتي (2011: 17.989 األف دينار كويتي) اإىل الحتياطي القانوين. ويتم ذلك وفقاً 

للنظام الأ�شا�شي للبنك وقانون ال�شركات التجارية الذي يتطلب بحد اأدنى حتويل ن�شبة 10% من ربح ال�شنة اخلا�ش مب�شاهمي البنك قبل 

ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة اإىل الحتياطي القانوين غري القابل للتوزيع حتى يعادل ر�شيد 

الحتياطي 50% من راأ�ش مال البنك امل�شدر. وبالتايل، فاإن التحويل اإىل الحتياطي القانوين، مبا يقل عن ن�شبة 10% من ربح ال�شنة، هو املبلغ 

املطلوب ليبلغ الحتياطي القانوين ن�شبة 50% من راأ�شمال البنك امل�شدر.

اإن توزيع هذا الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح على امل�شاهمني بن�شبة 5% من راأ�ش املال يف ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها الأرباح 

املرتاكمة بتاأمني هذا احلد. 

ح�شاب عالوة اإ�شدار الأ�شهم ج) 

اإن ر�شيد ح�شاب عالوة اإ�شدار الأ�شهم غري قابل للتوزيع.

اأ�شهم اخلزينة واحتياطي اأ�شهم اخلزينة  د) 

يف نهاية ال�شنة كان لدى البنك اأ�شهم اخلزينة التالية: 

20122011

80.527.95830.423.135عدد اأ�شهم اخلزينة 

0.8%1.8%اأ�شهم اخلزينة كن�شبة من اإجمايل الأ�شهم قيد الإ�شدار

79.17133.415تكلفة اأ�شهم اخلزينة (األف دينار كويتي) 

77.30734.074القيمة ال�شوقية لأ�شهم اخلزينة (األف دينار كويتي) 

اإن احلركة يف اأ�شهم اخلزينة هي كما يلي: 

عدد الأ�شهم

20122011

30.423.13510.294.498الر�شيد كما يف 1 يناير 

56.186.22621.000.000امل�شرتيات 

2.819.167875.107اأ�شهم منحة 

(1.746.470))8.900.570(املبيعات 

80.527.95830.423.135الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

اإن الر�شيد يف ح�شاب احتياطي اأ�شهم اخلزينة غري متاح للتوزيع. 

احتياطيات اأخرى هـ) 

األف دينار 

كويتي

احتياطي 

عام

اأرباح

حمتفظ بها

احتياطي 

ترجمة 

عمالت 

اأجنبية

التغريات 

املرتاكمة 

يف القيمة 

العادلة

احتياطي 

مدفوعات 

الأ�شهم

توزيعات 

اأرباح نقدية

مقرتح 

توزيعها

جمموع 

الحتياطيات 

الأخرى

30.5618.297143.505932.220(11.578)117.058644.377يف 1 يناير 2011

302.406-    -    -    -   302.406-    ربح ال�شنة

(28.658)-    -    (7.204)(21.454)-    -    خ�شائر �شاملة اأخرى

273.748-    -    (7.204)(21.454)302.406-    اإجمايل الإيرادات (اخل�شائر) ال�شاملة 

املحول اإىل الحتياطي القانوين 

  (اإي�شاح 17 ب)
    -(17.989)    -    -    -    -(17.989)

(143.567)(143.567)-    -    -    -    -    توزيعات اأرباح مدفوعة

-    62-    -    -    (62)-    توزيعات اأرباح على  اأ�شهم خزينة مباعة

اأ�شهم منحة مقرتح

اإ�شدارها (اإي�شاح 18)
    -(39.577)    -    -    -    -(39.577)

توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة بقيمة

 40 فل�ش لل�شهم (اإي�شاح 18)
    -(157.092)    -    -    -157.092    -

2.172-    2.172-    -    -    -    املدفوعات بالأ�شهم (اإي�شاح 19)

(2.462)-    -    -    -    (2.462)-    حيازة ح�ش�ش غري م�شيطرة

23.35710.469157.0921.004.545(33.032)117.058729.601يف 31 دي�شمرب 2011 

305.125-    -    -    -   305.125-    ربح ال�شنة

714-    -    3.204(2.490)-    -    (خ�شائر) اإيرادات �شاملة اأخرى

اإجمايل الإيرادات

(اخل�شائر) ال�شاملة 
    -305.125(2.490)3.204    -    -305.839

املحول اإىل الحتياطي القانوين

   (اإي�شاح 17 ب)
    -(19.789)    -    -    -    -(19.789)

(157.181)(157.181)-    -    -    -    -    توزيعات اأرباح مدفوعة

توزيعات اأرباح على اأ�شهم

خزينة مباعة
    -(89)    -    -    -89    -

اأ�شهم منحة مقرتح اإ�شدارها

  (اإي�شاح 18)
    -(21.768)    -    -    -    -(21.768)

توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة بقيمة

  30 فل�ش لل�شهم (اإي�شاح 18)
    -(128.189)    -    -    -128.189    -

1.844-    1.844-    -    -    -    املدفوعات بالأ�شهم (اإي�شاح 19)

حيازة ح�ش�ش غري م�شيطرة

(اإي�شاح 21)
    -(393)    -    -    -    -(393)

26.56112.313128.1891.113.097)35.522(117.058864.498يف 31 دي�شمرب 2012 

مت تكوين الحتياطي العام وفقاً للنظام الأ�شا�شي للبنك وميكن توزيعه دون قيود. 

يت�شمن احتياطي ترجمة العمالت الأجنبية فروق الرتجمة عند حتويل النتائج واملركز املايل لكافة �شركات املجموعة مبا يف ذلك ال�شهرة 

واملوجودات غري امللمو�شة واأي تغيريات يف القيمة العادلة على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات من عمالتها الرئي�شية اإىل عملة عر�ش 

البيانات املالية. 
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18- اأرباح نقدية مقرتح توزيعها

اأقرتح جمل�ش الإدارة توزيع اأرباح نقدية مبعدل 30 فل�شاً لل�شهم (2011: 40 فل�شاً لل�شهم) واأ�شهم منحة بن�شبة 5% (2011: 10%) من الأ�شهم 

القائمة كما يف 31 دي�شمرب 2012. ت�شتحق الأرباح النقدية املقرتح توزيعها، اإذا ما متت املوافقة عليها، للم�شاهمني امل�شجلني يف �شجالت 

البنك كما يف تاريخ اجتماع اجلمعية العامة ال�شنوي.

19- املدفوعات بالأ�شهم

يطبق البنك برنامج ت�شوية املدفوعات بالأ�شهم ا�شتناداً اإىل برنامج التعوي�شات وخيارات الأ�شهم املمنوحة اإىل موظفيه التنفيذيني. ت�شتحق 

هذه اخليارات اإذا ا�شتمر املوظف يف اخلدمة ملدة ثالثة �شنوات من تاريخ املنح وميكن للموظف ممار�شة اخليارات خالل �شنة واحدة من 

تاريخ ال�شتحقاق. عند عدم �شداد �شعر املمار�شة خالل �شنة واحدة من تاريخ ال�شتحقاق، يتم اإلغاء اخليارات امل�شتحقة. اإن �شعر املمار�شة 

للخيارات املمنوحة يعادل 100 فل�ش لل�شهم.

اإن القيمة العادلة للخيارات املمنوحة خالل ال�شنة والتي مت حتديدها با�شتخدام طريقة تقييم بالك �شولز بلغت 0.914 دينار كويتي (2011: 

1.232 دينار كويتي). اإن العن�شر الأ�شا�شي ل�شتخدام هذه الطريقة هو �شعر ال�شهم مببلغ 1.120 دينار كويتي (2011: 1.440 دينار كويتي) يف 

تاريخ املنح و�شعر املمار�شة 100 فل�ش كما هو مو�شح اأعاله والنحراف املعياري لعائدات �شعر ال�شهم املتوقعـة بن�شبة %45.6 (2011: %50.8) 

وفرتة اخليار املو�شحة اأعاله ومعدلت الفائدة ال�شنوية بن�شبة 2.50% (2011: 2.50%) التي ل حتمل خماطر اإن التقلب الذي يتم قيا�شه 

وفقاً لالنحراف املعياري لعائدات �شعر ال�شهم املتوقعة ي�شتند اإىل التحليل الإح�شائي لأ�شعار ال�شهم اليومية على مدى الثالثة �شنوات الأخرية. 

يو�شح اجلدول التايل احلركة يف عدد خيارات الأ�شهم خالل ال�شنة: 

20122011

عدد خيارات 

الأ�شهم

عدد خيارات 

الأ�شهم

7.132.6517.226.062القائمة يف 1 يناير

1.666.9202.291.174املمنوحة خالل ال�شنة

(1.746.470))2.510.570(املمار�شة خالل ال�شنة

(638.115))597.811(امل�شتنفذة خالل ال�شنة

5.691.1907.132.651القائمة يف 31 دي�شمرب

اإن امل�شروفات املتكبدة على ح�شاب برنامج التعوي�شات بالأ�شهم لل�شنة تبلغ 1.868 األف دينار كويتي (2011: 2.172 األف دينار كويتي) وهي 

مدرجة �شمن م�شروفات املوظفني. 

20- القيمة العادلة لالأدوات املالية

اإن القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة اأ�شل اأو �شداد التزام بني اأطراف على دراية وراغبة يف عملية جتارية بحتة. 

 

تبلغ القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأوراق مالية، مدرجة يف �شوق ن�شطة (�شوق الأوراق املالية وال�شناديق املتداولة ب�شورة ن�شطة) 590.987 

األف دينار كويتي (2011: 701.565 األف دينار كويتي) ل�شندات الدين ومبلغ 187.442 األف دينار كويتي (2011: 146.479 األف دينار كويتي) 

لالأ�شهم وال�شتثمارات الأخرى. وتبلغ ال�شتثمارات يف اأوراق مالية، املتداولة  وغري املدرجة �شوق الأوراق املالية و/ اأو يتم تقييمها با�شتخدام 

مدخالت اأ�شا�شية لبيانات ال�شوق املعرو�شة 541.131 األف دينار كويتي (2011: 481.602 األف دينار كويتي) ل�شندات الدين ومبلغ 88.680 

األف دينار كويتي (2011: 9.495 األف دينار كويتي) لالأ�شهم وال�شتثمارات الأخرى. تت�شمن �شندات الدين املت�شمنة يف هذه الفئة اأدوات دين 

�شيادية و�شندات �شركات يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

تبلغ ال�شتثمار يف الأوراق املالية التي يتم تقييمها با�شتخدام مدخالت اأ�شا�شية ل تعتمد على البيانات املعرو�شة يف ال�شوق 45.530 األف 

دينار كويتي (2011: 55.476 األف دينار كويتي) لأوراق الدين املالية ومبلغ 95.502 األف دينار كويتي (2011: 62.917 األف دينار كويتي) 

لالأ�شهم وال�شتثمارات الأخرى. يحلل اجلدول التايل احلركة يف هذه ال�شتثمارات يف اأ�شهم والإيرادات (الفوائد وتوزيعات الأرباح والأرباح 

املحققة) الناجتة خالل ال�شنة: 

يف 1 يناير

2012

األف 

دينار كويتي

التغري 

يف القيمة 

العادلة

األف 

دينار كويتي

اإ�شافات

األف 

دينار كويتي

بيع / ا�شرتداد

األف 

دينار كويتي

احلركات

يف �شرف 

العمالت 

الأجنبية

األف 

دينار كويتي

يف 31 دي�شمرب

2012

األف 

دينار كويتي

�شايف 

الأرباح يف

بيان الدخل

األف 

دينار كويتي

50045.5301.455)40.852(30.406 -   55.476اأوراق دين مالية

اأ�شهم وا�شتثمارات 

اأخرى
62.9175.35831.118)4.012(12195.5023.791

118.3935.35861.524)44.864(621141.0325.246

يف 1 يناير

2011

األف 

دينار كويتي

التغري 

يف القيمة

العادلة

األف 

دينار كويتي

اإ�شافات

األف 

دينار كويتي

بيع / ا�شرتداد

األف 

دينار كويتي

احلركات

يف �شرف 

العمالت 

الأجنبية

األف 

دينار كويتي

يف 31 دي�شمرب

2011

األف 

دينار كويتي

�شايف 

الأرباح يف

بيان الدخل

األف 

دينار كويتي

55.476783(697)(5.190)15.576-    45.787اأوراق دين مالية

اأ�شهم وا�شتثمارات 

اأخرى
66.1941003.918(6.994)(301)62.9176.148

111.98110019.494(12.184)(998)118.3936.931

تبلغ القيمة العادلة املوجبة وال�شالبة ملبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة، التي مت تقييمها با�شتخدام املدخالت 

اجلوهرية للبيانات املعرو�شة يف ال�شوق 12.529 األف دينار كويتي (2011: 9.150 األف دينار كويتي) ومبلغ 17.430 األف دينار كويتي (2011: 

16.802 األف دينار كويتي) على التوايل (وللح�شول على التفا�شيل، راجع اإي�شاح 23). 

تدرج املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى بالتكلفة املطفاأة، ول تختلف القيمة الدفرتية ب�شورة جوهرية عن قيمتها العادلة حيث اإن غالبية 

هذه املوجودات واملطلوبات ذات فرتات ا�شتحقاق ق�شرية الأجل اأو يعاد ت�شعريها على الفور ا�شتناداً اإىل حركة معدلت الفائدة يف ال�شوق. 
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21- ال�شركات التابعة

ال�شركات التابعة العاملة:

ن�شبة امللكية %الن�شاط الأ�شا�شي دولة التاأ�شي�ش ا�شم ال�شركة 

20122011

100100.0اأعمال م�شرفيةاململكة املتحدةبنك الكويت الوطني (انرتنا�شيونال) بي ال �شي 

100100.0اإدارة ا�شتثمار �شوي�شرابنك الكويت الوطني بنك بريفي (�شوي�شرا) اإ�ش. اإيه 

85.585.5اأعمال م�شرفية  لبنانبنك الكويت الوطني (لبنان) �ش.م.ل 

100100.0اإدارة ا�شتثمارجزر كامياننا�شيونال اإنف�شتورز جروب هولدجنز ليمتد 

81.080.1اأعمال م�شرفيةالعراقبنك الئتمان العراقي اإ�ش. اإيه 

99.999.9�شركة ا�شتثمارالكويت�شركة الوطني لال�شتثمار �ش.م.ك. (مقفلة) 

86.786.7الو�شاطةالكويت�شركة الوطني للو�شاطة املالية �ش.م.ك. (مقفلة) 

98.598.5اأعمال م�شرفيةم�شرالبنك الوطني امل�شري – �ش.م.م. 

58.447.3اأعمال م�شرفية اإ�شالمية الكويت بنك بوبيان �ش.م.ك

يف 31 دي�شمرب 2012، كانت ن�شبة 38.1% (2011: 38.1%) من ح�شة املجموعة يف بنك الكويت الوطني (لبنان) �ش.م.ل. مملوكة ل�شركة 

قاب�شة و�شيطة، بنك الكويت الوطني هولدنغ (لبنان) �ش.م.ل. 

اأ�شبح بنك بوبيان �ش.م.ك �شركة تابعة للمجموعة خالل ال�شنة (اإي�شاح 26). 

قامت املجموعة بحيازة ح�شة ملكية اإ�شافية بن�شبة 0.9% يف بنك الئتمان العراقي اإ�ش.اأيه خالل ال�شنة مببلغ 733 األف دينار كويتي. يتم 

حتميل الفرق بني تكلفة احليازة واحل�شة يف �شايف املوجودات التي متت حيازتها مببلغ 393 األف دينار كويتي اإىل الأرباح املحتفظ بها. 

يوجد لدى البنك اأي�شاً حق الت�شويت يف بع�ش �شركات ذات اأغرا�ش خا�شة مت تاأ�شي�شها لإدارة ال�شناديق وموجودات الأمانة نيابة عن عمالء 

البنك. لي�ش للبنك اأي ملكية انتفاع يف موجودات تلك ال�شركات. اإن املعلومات عن اأن�شطة اإدارة اأموال املجموعة قد مت بيانها يف اإي�شاح 29.

22- ارتباطات والتزامات طارئة 

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

التزامات نيابة عن العمالء مقابل التزامات مماثلة من قبل العمالء املعنيني:

85.68999.555حوالت مقبولة

307.416281.398خطابات اعتماد

2.067.6901.685.644�شمانات

2.460.7952.066.597

اإن اللتزامات التي ل ميكن اإلغاءها حلد الئتمان تبلغ 318.110 األف دينار كويتي (31 دي�شمرب 2011: 184.196 األف دينار كويتي) متثل هذه 

اللتزامات التزامات حلد الئتمان الذي ل ميكن اإلغائه على مدى فرتة الت�شهيالت اأو يتم ا�شرتداده فقط ا�شتجابة لتغري مادي اأو جوهري عك�شي.  

تتعر�ش املجموعة �شمن امل�شار الطبيعي للن�شاط ملخاطر التزامات ائتمان متنوعة غري مبا�شرة، ومع اأنها مل تنعك�ش يف بيان املركز املايل املجمع 

اإل اأنها تخ�شع ملعايري منح الئتمان العادية واإىل الإ�شراف املايل واإجراءات املراقبة. 

اإن هذه اللتزامات الئتمانية ل متثل بال�شرورة احتياجات نقدية م�شتقبلية، نظراً لأن الكثري من هذه اللتزامات �شوف تنتهي �شالحيتها اأو 

يتم اإنهاء عقودها دون اأن يتم متويلها. اإن خ�شائر الئتمان، اإن وجدت، والتي رمبا تنتج من تلك اللتزامات ل يتوقع اأن تكون جوهرية.

23- اأدوات مبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة

اإن مبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة هي اأدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع اإىل اأ�شعار الفائدة اأو اأ�شعار �شرف 

العمالت الأجنبية على التوايل. متثل املبالغ ال�شمية الأ�شلية فقط املبالغ التي يطبق عليها ن�شبة اأو �شعراً لتحديد مبالغ التدفقات النقدية 

التي �شيتم تبادلها، وهي ل متثل الربح اأو اخل�شارة املحتملني املتعلقني مبخاطر ال�شوق اأو الئتمان التي تت�شم بها تلك الأدوات. 

تدرج مبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل املجمع. متثل القيمة العادلة املوجبة 

تكلفة اإمتام كافة املعامالت بالقيمة العادلة ل�شالح املجموعة اإذا مت اإنهاء احلقوق واللتزامات الناجتة من تلك الأدوات يف معاملة �شوق عادية 

يف تاريخ بيان املركز املايل. تقت�شر خماطر الئتمان املتعلقة مببادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة على القيمة 

العادلة املوجبة لالأدوات. متثل القيمة العادلة ال�شالبة تكلفة الأطراف املقابلة للمجموعة لإمتام كافة معامالتهم مع املجموعة.

تتعامل املجموعة يف م�شتقات اأ�شعار الفائدة التبادلية لإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل فائدة ولتقدمي 

حلول اإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة للعمالء. وكذلك تتعامل املجموعة يف عقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة للعمالء ولإدارة مراكز العمالت 

الأجنبية والتدفقات النقدية لديها. 

كاأدوات تغطية فعالة  واملوؤهلة  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  التغيري يف  لتغطية  امل�شتخدمة  الفائدة  اأ�شعار  تظهر مبادلت 

للمجموعة كمبادلت اأ�شعار فائدة حمتفظ بها كتغطية للقيمة العادلة. تدرج مبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة 

التعر�ش للمخاطر على ح�شاب  يتم تغطية  التغطية.  املوؤهلة ملحا�شبة  باملعايري  التغطية ولكنها ل تفي  اأو ت�شتخدم لغر�ش  للعمالء  الأخرى 

مبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة للعمالء من خالل الدخول يف معامالت مماثلة مع اأطراف مقابلة اأو من خالل 

املعامالت الأخرى لتقليل املخاطر.

مبادلت اأ�شعار الفائدة 

اإن مبادلت اأ�شعار الفائدة هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية بني طرفني لتبادل مدفوعات فوائد ا�شتناداً اإىل مبلغ اأ�شا�شي حمدد لفرتة زمنية 

معينة. 

ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة

اإن عقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية ل�شراء اأو بيع عمالت اأجنبية ب�شعر وتاريخ حمددين يف امل�شتقبل.

فيما يلي ملخ�ش القيمة العادلة ملبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة املدرجة يف ال�شجالت املالية بالإ�شافة اإىل 

القيمة ال�شمية لها كما يلي: 

القيمة العادلة 

املوجبة

2012

القيمة العادلة 

ال�شالبة

القيمة 

ال�شمية

القيمة العادلة 

املوجبة

2011

القيمة العادلة

ال�شالبة

القيمة 

ال�شمية

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

مبادلت اأ�شعار الفائدة (حمتفظ

   بها كتغطية للقيمة العادلة)
2114.348136.4807314.254156.684

1.67812358.506 -    -    -   مبادلت اأ�شعار الفائدة (اأخرى)

12.5083.082895.7357.3992.4251.039.998ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة

12.52917.4301.032.2159.15016.8021.255.188

اإن �شايف القيمة العادلة ملبادلت اأ�شعار الفائدة املحتفظ بها كتغطية للقيمة العادلة كما يف 31 دي�شمرب 2012 �شالبة مببلغ 14.327 األف 

دينار كويتي (2011: �شالبة مببلغ 14.181 األف دينار كويتي). بلغ الربح املقابل من الإيرادات الثابتة املغطاة للموجودات املالية 15.131 األف 

دينار كويتي (2011: 12.248 األف دينار كويتي). 
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24- معامالت مع اأطراف ذات عالقة

اإن بع�ش الأطراف ذات عالقة (امل�شاهمني الرئي�شيني واملوظفني التنفيذيني وموظفني يف البنك و�شركات ميلكون ح�ش�شاً رئي�شية بها وجهات 

ذات عالقة باملجموعة) كانوا عمالء للبنك و�شركاته التابعة �شمن الن�شاط الطبيعي. اإن مثل تلك املعامالت قد متت بنف�ش ال�شروط الأ�شا�شية 

مبا يف ذلك اأ�شعار الفائدة وال�شمانات كتلك ال�شائدة يف نف�ش الوقت بالن�شبة لعمليات مماثلة لها مع اأطراف غري ذات عالقة ومل تت�شمن 

اأكرث من قدر طبيعي من املخاطر.

القرو�ش مكفولة  اأع�شاء جمل�ش الإدارة والأطراف ذوي العالقة بهم فاإن تلك  اإىل  بالقرو�ش  املتعلقة  الكويت املركزي  لتعليمات بنك  وفقاً 

ب�شمانات ملمو�شة.

اإن تفا�شيل ح�ش�ش اأع�شاء جمل�ش الإدارة وموظفي البنك التنفيذيني والأر�شدة لدى ال�شركات الزميلة هي كما يلي: 

عدد اأع�شاء جمل�ش الإدارة

اأو املوظفني التنفيذيني

عدد الأطراف ذوي

العالقة

201220112012201120122011

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

اأع�شاء جمل�س الإدارة

451214204.469235.723قرو�ش (م�شمونة) 

12121313.44614.787التزامات طارئة 

89 872228بطاقات ائتمان 

99141522.72670.166ودائع

451517362.293390.751�شمانات مقابل ت�شهيالت ائتمانية

7.6077.612اإيرادات فوائد ور�شوم

3601.012م�شروفات فوائد

موظفون تنفيذيون 

460792--98قرو�ش 

66--21التزامات طارئة 

630--55بطاقات ائتمان 

1.4051.854--1616ودائع

26اإيرادات فوائد ور�شوم

1715م�شروفات فوائد

�شركات زميلة

195.268220.721اإيداعات 

54438.834حوالت مقبولة

25- مدفوعات لالإدارة العليا 

اإن تفا�شيل املدفوعات لالإدارة العليا ومنها املدراء التنفيذيني تت�شمن ما يلي:

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

13.63112.591رواتب ومزايا اأخرى ق�شرية الأجل

1.288957مكافاآت نهاية اخلدمة 

1.1381.307مدفوعات الأ�شهم

16.05714.855

ل يح�شل اأع�شاء جمل�ش الإدارة على اأي مكافاآت يف �شكل اأتعاب اأو رواتب اأو عالوات لقاء اخلدمات التي يقدمونها اإىل البنك.

26- دمج الأعمال

قام البنك خالل ال�شنة بحيازة ح�شة ملكية اإ�شافية بن�شبة 11.1% يف بنك بوبيان �ش.م.ك. (م�شنف �شابقاً كـ«ا�شتثمار يف �شركة زميلة«)، 

مما اأدى اإىل زيادة ح�شة امللكية الفعلية اإىل ن�شبة 58.4%. وبعد احل�شول على ال�شيطرة، قام البنك باإعادة ت�شنيف ال�شتثمار يف بنك بوبيان 

�ش.م.ك. من �شركة زميلة اإىل �شركة تابعة ومت جتميع البيانات املالية لبنك بوبيان �ش.م.ك. اعتباراً من 31 يوليو 2012 (تاريخ احليازة). 

تاأ�ش�ش بنك بوبيان �ش.م.ك. يف دولة الكويت ويعمل يف تقدمي اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية.

حيث اأنه مت حتقيق دمج الأعمال يف مراحل وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 3: دمج الأعمال، قام البنك باإعادة قيا�ش ح�شة ملكيته املحتفظ 

بها �شابقاً يف بنك بوبيان �ش.م.ك. وفقاً للقيمة العادلة يف تاريخ احليازة مع اإدراج الأرباح الناجتة يف بيان الدخل املجمع. بلغت القيمة العادلة 

يف تاريخ احليازة 453.023 األف دينار كويتي، كما بلغ الربح من اإعادة القيا�ش 81.514 األف دينار كويتي الذي مت اإدراجه �شمن »اإيرادات 

ال�شتثمار« يف بيان الدخل املجمع (اإي�شاح 7).

متت املحا�شبة عن حيازة بنك بوبيان �ش.م.ك. ا�شتناداً اإىل القيمة العادلة املوؤقتة للموجودات واملطلوبات املحددة يف تاريخ احليازة ول تزال 

الإدارة ب�شدد عملية حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات التي مت حيازتها. فيما يلي موجز املقابل املدفوع والقيمة العادلة املوؤقتة 

للموجودات واملطلوبات التي مت حيازتها يف تاريخ احليازة ون�شبة احل�ش�ش غري امل�شيطرة يف املبالغ امل�شجلة ل�شايف املوجودات املحددة لل�شركة 

امل�شرتاة وفيما يلي ملخ�ش لذلك:

األف

دينار كويتي

املوجودات 

170.985نقد وودائع باإ�شعارات ق�شرية الأجل

185.916ودائع لدى البنوك

1.181.480متويالت اإ�شالمية للعمالء

145.812ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

21.124عقارات ا�شتثمارية

8.789ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

8.104اأرا�شي ومباين ومعدات

21.798موجودات اأخرى

1.744.008

املطلوبات

495.805مبالغ م�شتحقة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

959.657ح�شابات املودعني  

38.075مطلوبات اأخرى

1.493.537
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250.471�شايف املوجودات

(2.572)احل�ش�ش غري امل�شيطرة

247.899القيمة العادلة املوؤقتة ل�شايف املوجودات امل�شرتاة من قبل املجموعة

121.654املقابل املحول

103.152احل�ش�ش غري امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة

453.023القيمة العادلة حل�شة ملكية امل�شرتي املحتفظ بها �شابقاً

677.829

247.899ناق�شاً: �شايف املوجودات امل�شرتاة من قبل املجموعة

429.930ال�شهرة املوؤقتة

170.985النقد والنقد املعادل يف ال�شركة التابعة امل�شرتاة

(121.654)املقابل املدفوع نقداً

49.331التدفقات النقدية الناجتة من احليازة

يت�شمن بيان الدخل املجمع للمجموعة لل�شنة اإيرادات ت�شغيل مببلغ 24.758 األف دينار كويتي وربح خا�ش مب�شاهمي البنك مببلغ 2.879 

األف دينار كويتي من بنك بوبيان �ش.م.ك.

لو اأن حيازة بنك بوبيان �ش.م.ك. متت يف بداية ال�شنة، كان ذلك ليوؤدي اإىل زيادة يف اإيرادات ت�شغيل املجموعة لل�شنة مببلغ 32.518 األف دينار 

كويتي باإجمايل مبلغ 682.448 األف دينار كويتي وزيادة الربح اخلا�ش مب�شاهمي البنك مببلغ 25 األف دينار كويتي باإجمايل مبلغ 305.150 

األف دينار كويتي.

27- اإدارة املخاطر

تنطوي اأن�شطة املجموعة على بع�ش املخاطر، لكن يتم اإدارة هذه املخاطر بطريقة هيكلية ومنظمة من خالل �شيا�شة اإدارة خماطر �شاملة 

تت�شمن اإدارة املخاطر ال�شاملة يف الهيكل التنظيمي واإدارة املخاطر وعمليات املراقبة. يوفر جمل�ش الإدارة التوجيه واملراقبة لإدارة املخاطر 

العامة يف ظل دعم اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق واإدارة املخاطر واإدارة التدقيق الداخلي باملجموعة. 

تتعر�ش املجموعة ملخاطر الئتمان وخماطر ال�شيولة وخماطر ال�شوق وخماطر الت�شغيل. 

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، قامت املجموعة بتطبيق نظام �شامل لقيا�ش واإدارة املخاطر. ي�شاعد هذا الأ�شلوب يف تو�شيح كل من 

اخل�شارة املتوقع حدوثها يف الظروف العادية واخل�شائر غري املتوقعة، وهي عبارة عن تقييم اخل�شارة النهائية الفعلية ا�شتناداً اإىل النماذج 

الإح�شائية. يتم فح�ش وحتليل املعلومات املجمعة من كافة جمموعات العمل الداخلية ب�شدة لتحديد املخاطر ومراقبتها. 

يتم حتديد احتمالت التعر�ش للمخاطر القائمة واملعامالت بكميات معينة ومقارنتها باحلدود امل�شموح بها، بينما يتم مراقبة املخاطر غري 

الكمية مقارنًة بتوجيهات ال�شيا�شة واملخاطر الرئي�شية وموؤ�شرات املراقبة. يتم ت�شعيد اأي حالت تناق�ش اأو فوائ�ش اأو انحرافات اإىل الإدارة 

لتخاذ الإجراءات الالزمة. 

ت�شتخدم املجموعة، كجزء من اإدارة املخاطر العامة، مبادلت اأ�شعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت الأجنبية الآجلة والأدوات الأخرى لإدارة 

املخاطر املتعلقة بالتغري يف اأ�شعار ال�شرف والعمالت الأجنبية وخماطر الأ�شهم وخماطر الئتمان واملخاطر الناجتة من تقدير املعامالت. يتم 

ا�شتخدام ال�شمانات للحد من خماطر الئتمان باملجموعة. 

يت�شمن اإطار اإدارة املخاطر ال�شامل للمجموعة توجيهات حمددة توؤكد على الحتفاظ بحافظة متنوعة لتفادي الرتكزات العالية للمخاطر. 

27-1 خماطر الئتمان

اإن خماطر الئتمان هي خماطر اأن يت�شبب طرف مقابل يف تكبد املجموعة خ�شارة مالية نتيجة العجز عن الوفاء بالتزام ما. تن�شاأ خماطر 

الئتمان �شمن �شياق العمل العادي للمجموعة. 

تتم مراجعة واعتماد جميع ال�شيا�شات املتعلقة بالئتمان من قبل جمل�ش الإدارة.

تو�شع حدود لالئتمان جلميع العمالء بعد درا�شة حذرة ملقدرتهم املالية. كما تتطلب الإجراءات القائمة وامللخ�شة يف كتيب اإجراءات منح الئتمان 

يف املجموعة اأن تخ�شع جميع طلبات الئتمان اإىل درا�شة تف�شيلية تقوم بها اإدارات مراقبة الئتمان املحلي والدويل قبل تقدميها اإىل جلنة 

الئتمان املخت�شة. اإن جميع القرو�ش م�شمونة متى ما كان ذلك �شرورياً باأنواع مقبولة من ال�شمانات للتخفيف من خماطر الئتمان املتعلقة بها.

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 18 دي�شمرب 1996 التي حتدد قواعد واأ�ش�ش ت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية، قامت املجموعة بت�شكيل 

جلنة داخلية من ذوي اخلربة والخت�شا�ش بالبنك لدرا�شة وتقييم الت�شهيالت القائمة لكل عميل باملجموعة على حدة بغر�ش الوقوف على اأية 

اأمور غري عادية ترتبط بو�شع العميل، وما قد يواجهه من م�شاعب قد يتعني معها ت�شنيف الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة له كغري منتظمة، 

ومن ثم حتديد حجم املخ�ش�شات املطلوبة لتلك املديونية. وتدر�ش اأي�شاً اللجنة، التي جتتمع ب�شفة دورية على مدار ال�شنة، اأو�شاع العمالء 

التي تتجاوز اأر�شدة ح�شاباتهم غري املنتظمة ن�شبة 25% من اإجمايل مديونيتهم، وذلك لتقرير ما اإذا كان الأمر يتطلب زيادة املخ�ش�شات 

القائمة من عدمه.

تقوم املجموعة اأي�شاً باحلد من تلك املخاطر من خالل تنويع موجوداتها جغرافياً ومن حيث قطاعات الأعمال. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن جميع 

الت�شهيالت الئتمانية تخ�شع لإ�شراف م�شتمر يتمثل يف مراجعة دورية لالأداء الئتماين ولت�شنيف م�شتويات احل�شابات.

27-1-1 احلد الأق�شى للتعر�س ملخاطر الئتمان 

اإن حتليل قرو�ش و�شلف املجموعة للعمالء واملطلوبات الطارئة قبل وبعد احت�شاب ال�شمانات املحتفظ بها اأو التعزيزات الئتمانية الأخرى 

كما يلي: 

20122011

اإجمايل

املخاطر

األف

دينار كويتي

�شايف

املخاطر

األف

دينار كويتي

اإجمايل

املخاطر

األف

دينار كويتي

�شايف 

املخاطر

األف

دينار كويتي

9.874.4226.496.2818.182.2265.416.971قرو�ش و�شلف ومتويل اإ�شالمي للعمالء

2.460.7952.356.2792.066.5971.978.798التزامات طارئة

ال�شمانات والتعزيزات الئتمانية الأخرى

اإن مبلغ ونوع وتقييم ال�شمان ي�شتند اإىل التوجيهات املحددة يف اإطار اإدارة املخاطر. ت�شمل الأنواع الرئي�شية لل�شمانات املقبولة، العقارات 

والأ�شهم امل�شعرة وال�شمانات النقدية والبنكية. تتم عمليات اإعادة التقييم وحفظ ال�شمانات ب�شكل م�شتقل عن وحدات العمل. 

27-1-2 تركز خماطر احلد الأق�شى للتعر�س ملخاطر الئتمان 

تن�شاأ تركزات خماطر الئتمان من التعر�ش ملخاطر العمالء ذوي ال�شمات املماثلة من حيث املوقع اجلغرايف الذين يعملون فيه اأو قطاع الأعمال 

الذي ميار�شون فيه اأن�شطتهم بحيث قد تتاأثر قدرتهم على الوفاء باللتزامات التعاقدية على نحو مماثل بالتغريات يف الظروف ال�شيا�شة اأو 

القت�شادية اأو الظروف الأخرى.

قد تن�شاأ خماطر الئتمان اأي�شاً من الرتكزات الكبرية ملوجودات املجموعة لدى اأي طرف مقابل م�شتقل. تتم اإدارة هذه املخاطر من خـالل تنويع 

املحافظ املالية. اإن ن�شبة اأكرب 20 قر�شـاً وال�شلف والتمويل الإ�شالمي القائمة  تبلغ 19% من اإجمايل القرو�ش وال�شلف والتمويل الإ�شالمي 

كما يف 31 دي�شمرب 2012 (2011: %22). 

ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة والبنود خارج امليزانية قبل الأخذ بعني العتبار اأي �شمانات حمتفظ بها اأو تعزيزات ائتمانية ح�شب 

القطاعات اجلغرافية التالية:

26- دمج الأعمال )تتمة(
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27- اإدارة املخاطر )تتمة(

2012

القطاع اجلغرايف

ال�شرق الأو�شط

و�شمال اأفريقيا

اأمريكا

املجموعاأخرىاآ�شيااأوروباال�شمالية

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

2.814.183-    1.932.651545.488288.61247.432نقد وودائع لدى البنوك 

614.152-    -    -    -    614.152�شندات بنك الكويت املركزي

356.211-    -    -    -    356.211�شندات خزانة حكومة الكويت

9.261.917111.924289.38880.720130.4739.874.422قرو�ش و�شلف ومتويل ا�شالمي للعمالء

ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى 

   ال�شتحقاق
16.922    -    -8.748    -25.670

1.177.648-    1.003.68419.31292.77161.881ا�شتثمارات متاحة للبيع

106.205-    99.3921.2714.692850موجودات اأخرى 

13.284.929677.995675.463199.631130.47314.968.491

ارتباطات والتزامات طارئة

   (اإي�شاح 22)
1.699.403180.859391.990504.5532.1002.778.905

14.984.332858.8541.067.453704.184132.57317.747.396

2011

القطاع اجلغرايف

ال�شرق الأو�شط

 و�شمال اأفريقيا

اأمريكا

املجموعاأخرىاآ�شيااأوروباال�شمالية

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

2.058.769-    1.509.495331.016193.55824.700نقد وودائع لدى البنوك 

454.378-    -    -    -    454.378�شندات بنك الكويت املركزي

396.304-    -    -    -    396.304�شندات خزانة حكومة الكويت

7.696.80583.070234.326122.76345.2628.182.226قرو�ش و�شلف العمالء

ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى 

   ال�شتحقاق
25.018   -1.91412.840   -39.772

1.238.643-   867.333174.435105.24791.628ا�شتثمارات متاحة للبيع

101.2526067.7551.2323.609114.454موجودات اأخرى 

11.050.585589.127542.800253.16348.87112.484.546

ارتباطات والتزامات طارئة

   (اإي�شاح 22)
1.368.089161.397257.015438.21626.0762.250.793

12.418.674750.524799.815691.37974.94714.735.339

ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة والبنود خارج امليزانية قبل الأخذ بعني العتبار اأي �شمانات حمتفظ بها اأو تعزيزات ائتمانية ح�شب 

قطاعات الأعمال:

20122011

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

قطاع الأعمال 

1.689.2771.385.730جتاري 

1.068.342898.548�شناعي

5.223.6294.027.996بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

990.787813.124اإن�شاءات

1.974.6081.407.465عقارات

2.906.1212.243.103جتزئة

1.292.8911.400.200حكومة

2.601.7412.559.173اأخرى

17.747.39614.735.339

27-1-3 اجلودة الئتمانية ح�شب فئة املوجودات املالية

ت�شتفيد املجموعة يف اإدارة املحفظة املالية من الت�شنيفات والقيا�شات والأ�شاليب الأخرى التي ت�شعى اإىل مراعاة جميع جوانب املخاطر. اإن 

خماطر الئتمان امل�شنفة ذات جدارة »عالية« يف الت�شنيف فهي تلك التي تُقدر باحلد الأدنى ملخاطر اخل�شائر املالية الناجتة من تعرث املدين 

عن الوفاء بالتزاماته. يت�شمن ذلك الت�شهيالت املمنوحة لل�شركات ذات الو�شع املايل وموؤ�شرات املخاطر والقدرة على ال�شداد التي ترتاوح بني 

الدرجة اجليدة واملمتازة. اأما خماطر الئتمان امل�شنفة ذات جدارة »قيا�شية« فت�شمل كافة الت�شهيالت الأخرى التي يتم فيها اللتزام بال�شداد 

وكافة ال�شروط التعاقدية ول تتعر�ش لنخفا�ش القيمة. تُقدر املخاطر النهائية لحتمال تكبد خ�شارة مالية من اجلدارة »القيا�شية« مبعدل 

اأعلى من تلك املخاطر امل�شنفة �شمن نطاق اجلدارة »العالية«. 

يو�شح اجلدول اأدناه جودة الئتمان ح�شب فئة الأ�شل لبنود بيان املركز املايل ا�شتناداً اإىل نظام الت�شنيف الئتماين لدى املجموعة: 

غري متاأخرة اأو منخف�شة القيمة

فئة 

عالية

فئة 

قيا�شية

متاأخرة اأو

منخف�شة

املجموع القيمة

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

2012

598.440 -     -    598.440ودائع ومرابحة لدى البنوك م�شتحقة خالل �شبعة اأيام

614.152-    -    614.152�شندات بنك الكويت املركزي

356.211-    -    356.211�شندات خزانة حكومة الكويت

1.203.418-    1.141.64861.770ودائع لدى البنوك 

8.228.2251.738.183339.57410.305.982قرو�ش و�شلف ومتويل اإ�شالمي للعمالء

25.670-    8.74816.922ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق

1.177.648-    743.117434.531ا�شتثمارات متاحة للبيع

11.690.5412.251.406339.57414.281.521
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27- اإدارة املخاطر )تتمة(

غري متاأخرة اأو منخف�شة القيمة

فئة 

عالية

فئة 

قيا�شية

متاأخرة اأو

منخف�شة

املجموعالقيمة

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

2011

485.638 -     -    485.638ودائع لدى البنوك م�شتحقة خالل �شبعة اأيام

454.378-    -    454.378�شندات بنك الكويت املركزي

396.304-    -    396.304�شندات خزانة حكومة الكويت

787.517-    574.920212.597ودائع لدى البنوك 

6.856.2021.322.056323.7928.502.050قرو�ش و�شلف للعمالء

39.772-    14.75425.018ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق

1.238.643-    847.561391.082ا�شتثمارات متاحة للبيع

9.629.7571.950.753323.79211.904.302

27-1-4 حتليل تقادم القرو�س وال�شلف والتمويل الإ�شالمي للعمالء املتاأخرة اأو منخف�شة القيمة

املجموعاأفراد�شركات

متاأخرة وغري 

منخف�شة

القيمة 

متاأخرة 

ومنخف�شة 

القيمة

متاأخرة وغري 

منخف�شة

القيمة

متاأخرة 

ومنخف�شة 

القيمة

متاأخرة وغري 

منخف�شة

القيمة

متاأخرة 

ومنخف�شة 

القيمة

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

األف 

دينار كويتي

2012

-    34.256-    21.467-    12.789حتى 30 يوماً 

-    11.704-    9.655-    312.049-60 يوما

-    10.108-    1.342-    618.766-90 يوما

28.217-    11.375-    16.842-    91-180 يوما

255.289-    49.059-    206.230-    اأكرث من 180 يوماً

23.604223.07232.46460.43456.068283.506

2011

-    19.513-    15.827-    3.686حتى 30 يوماً 

-    7.218-    7.024-    31194-60 يوما

-    165.462-    323-    61165.139-90 يوما

10.720-    10.670-    50-    91-180 يوما

120.879-    48.453-    72.426-    اأكرث من 180 يوماً

169.01972.47623.17459.123192.193131.599

اإن القيمة العادلة لل�شمان الذي حتتفظ به املجموعة من اإجمايل املبلغ متاأخر الدفع اأو الت�شهيالت الئتمانية للعمالء التي انخف�شت قيمتها، 

كما يف 31 دي�شمرب 2012 بلغت 154.869 األف دينار كويتي (2011: 158.979 األف دينار كويتي).

 

27-2 خماطر ال�شيولة

اإن خماطر ال�شيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�شتحقاقها. وللحد من هذه املخاطر، 

قامت الإدارة بتنويع م�شادر التمويل واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�شيولة يف العتبار، ومراقبة ال�شيولة ب�شورة يومية. 

اإىل التدفقات النقدية التعاقدية وتواريخ  يلخ�ش اجلدول التايل معلومات ا�شتحقاق موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية املجموعة ا�شتناداً 

ال�شتحقاق. ل يحت�شب هذا بال�شرورة ال�شتحقاقات الفعلية. 

حتى 

3 اأ�شهر

األف 

دينار كويتي

3 اإىل 12

�شهرًا

األف 

دينار كويتي

اأكرث من 

�شنة واحدة

األف 

دينار كويتي

املجموع

األف 

دينار كويتي

2012

املوجودات

2.730.47379.4914.2192.814.183نقد وودائع لدى البنوك 

614.152-    444.626169.526�شندات بنك الكويت املركزي

93.184162.454100.573356.211�شندات خزانة حكومة الكويت

3.924.7642.059.4833.890.1759.874.422قرو�ش و�شلف ومتويل اإ�شالمي للعمالء

6.43325.670-    19.237ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق

175.377280.722982.8601.438.959ا�شتثمارات متاحة للبيع

115.221-    -    115.221ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

213.175213.175-    -    ا�شتثمار يف �شركات زميلة

191.485191.485-    -    اأرا�شي ومباين ومعدات 

635.002635.002-    -    ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة

84.16622.03939.802146.007موجودات اأخرى

7.587.0482.773.7156.063.72416.424.487

املطلوبات وحقوق امللكية

3.330.196732.12492.6634.154.983امل�شتحق للبنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

7.954.2481.259.383294.1239.507.754ودائع العمالء

49.704213.739-    164.035مطلوبات اأخرى

2.298.3262.298.326-    -    راأ�ش املال والحتياطيات

128.189-    -    128.189توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة

121.496121.496-    -    احل�ش�ش غري امل�شيطرة

11.576.6681.991.5072.856.31216.424.487



97 96

اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 دي�شمرب 2012

27- اإدارة املخاطر )تتمة(

حتى 

3 اأ�شهر

األف 

دينار كويتي

3 اإىل 12

�شهراً

األف 

دينار كويتي

اأكرث من 

�شنة واحدة

األف 

دينار كويتي

املجموع

األف 

دينار كويتي

2011

املوجودات

1.996.4091.62560.7352.058.769نقد وودائع لدى البنوك 

454.378-    404.61949.759�شندات بنك الكويت املركزي

100.664275.60020.040396.304�شندات خزانة حكومة الكويت

2.898.0861.813.7813.470.3598.182.226قرو�ش و�شلف للعمالء

33.3504.5081.91439.772ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق

364.648263.318774.5111.402.477ا�شتثمارات متاحة للبيع

60.786-    -    60.786ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

527.978527.978-    -    ا�شتثمار يف �شركات زميلة

174.201174.201-    -    اأرا�شي ومباين ومعدات 

215.503215.503-    -    ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة

92.15818.1754.121114.454موجودات اأخرى

5.950.7202.426.7665.249.36213.626.848

املطلوبات وحقوق امللكية

3.110.628768.255431.4564.310.339امل�شتحق للبنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

6.152.002449.559197.6316.799.192ودائع العمالء

43.863180.744-    136.881مطلوبات اأخرى

2.167.5162.167.516-    -    راأ�ش املال والحتياطيات

157.092-    -    157.092توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة

11.96511.965-    -    احل�ش�ش غري امل�شيطرة

9.556.6031.217.8142.852.43113.626.848

تو�شح قائمة ال�شيولة للمطلوبات املالية للمجموعة املبينة اأدناه التدفقات النقدية املتوقعة مبا يف ذلك مدفوعات الفوائد امل�شتقبلية على مدى 

فرتة تلك املطلوبات املالية ا�شتنادا اإىل ترتيبات ال�شداد التعاقدية. 

حتى 3

اأ�شهر

 12-3

�شهرًا

اأكرث 

املجموعمن �شنة

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

2012

املطلوبات املالية:

3.333.216737.17496.5644.166.954امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

7.977.7621.276.632325.4859.579.879ودائع العمالء

11.310.9782.013.806422.04913.746.833

ارتباطات والتزامات طارئة:

758.184757.310945.3012.460.795التزامات طارئة

25.947190.189101.974318.110ارتباطات غري قابلة لالإلغاء 

784.131947.4991.047.2752.778.905

عقود ترجمة عمالت اأجنبية اآجلة يتم

 ت�شويتها على اأ�شا�س اإجمايل 

747.882141.5323.758893.172مبلغ تعاقدي دائن 

739.415139.3943.758882.567مبلغ تعاقدي مدين

حتى 3

اأ�شهر

 12-3

�شهراً

اأكرث 

املجموعمن �شنة

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

األف

دينار كويتي

2011

املطلوبات املالية:

3.112.506775.248438.5424.326.296امل�شتحق للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

6.155.684453.831222.3626.831.877ودائع العمالء

9.268.1901.229.079660.90411.158.173

ارتباطات والتزامات طارئة:

617.074696.232753.2912.066.597التزامات طارئة

25.32984.04974.818184.196ارتباطات غري قابلة لالإلغاء 

642.403780.281828.1092.250.793

عقود ترجمة عمالت اأجنبية اآجلة يتم

 ت�شويتها على اأ�شا�س اإجمايل 

913.696117.8984.3921.035.986مبلغ تعاقدي دائن 

914.285116.4214.3911.035.097مبلغ تعاقدي مدين
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27-3 خماطر ال�شوق

اإن خماطر ال�شوق هي احتمال تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�شعار ال�شوق. تن�شاأ خماطر 

ال�شوق من املراكز املفتوحة يف اأ�شعار الفائدة والعمالت و الأ�شهم حيث تتعر�ش جميعها اإىل حركات ال�شوق العامة واخلا�شة والتغريات يف 

م�شتوى تقلب معدلت واأ�شعار ال�شوق  مثل اأ�شعار الفائدة واأ�شعار ترجمة العمالت الأجنبية واأ�شعار الأ�شهم. 

27-3-1 خماطر اأ�شعار الفائدة

اإن خماطر اأ�شعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية لأداة مالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار الفائدة بال�شوق. 

ل تتعر�ش املجموعة ب�شكل كبري اإىل خماطر اأ�شعار الفائدة نظراً لأن موجوداتها ومطلوباتها يتم اإعادة ت�شعريها ب�شكل منتظم ويتم تغطية 

غالبية التعر�ش للمخاطر الناجتة عن الإقرا�ش متو�شطة الأجل مبعدلت ثابتة اأو القرتا�ش مبعدلت ثابتة طريق مبادلت اأ�شعار الفائدة. 

وف�شاًل عن ذلك، فاإنه يتم مراقبة الفجوة يف اأ�شعار الفائدة الرتاكمية املنعك�شة بعناية فائقة على اأ�شا�ش يومي، ويتم تعديلها عند ال�شرورة 

لتعك�ش ظروف ال�شوق املتغرية.

ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة

اإىل  اإيرادات الفائدة ل�شنة واحدة ا�شتناداً  اأ�شعار الفائدة على �شايف  تاأثري التغريات املفرت�شة يف  تقي�ش ح�شا�شية الأرباح لأ�شعار الفائدة 

املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل فائدة واملحتفظ بها يف نهاية ال�شنة. ي�شتمل ذلك على تاأثري اأدوات التغطية لكنه ي�شتثني التزامات 

القرو�ش. اإن ح�شا�شية الأ�شهم هي التاأثري الناجت من اأ�شعار الفائدة على القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع. ت�شتند ح�شا�شية احلركات يف 

اأ�شعار الفائدة حلركات اأ�شعار الفائدة اإىل اأ�شا�ش متماثل حيث اإن الأدوات املالية التي قد ينتج عنها احلركة غري متماثلة ل متثل اأهميًة كبرية.

ا�شتناداً اإىل املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي حتتفظ بها املجموعة حتى نهاية ال�شنة، وعلى تقدير 25 نقطة اأ�شا�شية كزيادة يف معدل 

الفائدة مع كافة املتغريات الأخرى التي قد يوؤدي اإىل التاأثري على اأرباح املجموعة كما يلي: 

20122011

العملة

احلركة

يف النقاط 

الأ�شا�شية

التاأثري على 

الأرباح

األف 

دينار كويتي

التاأثري على

حقوق امللكية

األف 

دينار كويتي

التاأثري على 

الأرباح

األف 

دينار كويتي

التاأثري على

حقوق امللكية

األف 

دينار كويتي

-   5.337-   4.624+25الدينار الكويتي

(2.272)153 )2.867()1.041(+25الدولر الأمريكي

(106)152)19()186(+25اليورو

-   (74)-   )51(+25اجلنية الإ�شرتليني

(339)71)325(97+25اجلنيه امل�شري 

27-3-2 خماطر اأ�شعار العمالت الأجنبية

اإن خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لأداة مالية نتيجة التغريات يف اأ�شعار العمالت الأجنبية.

تتم ال�شيطرة على خماطر اأ�شعار العمالت الأجنبية من خالل احلدود التي ي�شعها جمل�ش اإدارة البنك ب�شكل م�شبق على مراكز العمالت 

الأجنبية. ويتم عادًة متويل املوجودات بنف�ش العمالت التي تتعامل بها الأن�شطة املختلفة وذلك بغر�ش التخل�ش من التعر�ش ملخاطر اأ�شعار تلك 

العمالت الأجنبية. كما يتوفر ف�شل منا�شب للواجبات ما بني وظائف املكاتب الأمامية واملكاتب اخللفية لإدارة اخلزينة، بينما يتم الإ�شراف 

على تطبيق حدود املراكز ب�شورة م�شتقلة على اأ�شا�ش م�شتمر.

يبني اجلدول اأدناه حتلياًل للتاأثري احلا�شل يف الأرباح وحقوق امللكية نتيجة الزيادة املقدرة بن�شبة 5% يف قيمة �شعر �شرف العملة يف مقابل 

الدينار الكويتي مقارنًة بامل�شتويات املعمول بها يف نهاية ال�شنة املالية مع الحتفاظ بثبات كافة املتغريات. تو�شح القيمة ال�شالبة يف اجلدول 

احتمال �شايف خف�ش يف الأرباح اأو حقوق امللكية بينما تو�شح القيمة املوجبة �شايف الزيادة املحتملة. 

20122011

العملة

ن�شبة )%( 

التغري يف

�شعر العمالت

التاأثري على 

الأرباح

األف 

دينار كويتي

التاأثري على

حقوق امللكية

األف 

دينار كويتي

التاأثري على 

الأرباح

األف 

دينار كويتي

التاأثري على

حقوق امللكية

األف 

دينار كويتي

1.5861.0032.160793+5الدولر الأمريكي

-   103-   )711(+5جنيه اإ�شرتليني 

-   (1.978)-   )454(+5اليورو

12.460-22811.846+5جنيه م�شري

5.479-5.538-   +5ريال قطري

1.402-1.521-   +5لريا تركية

-   -2.043-   +5روبية اإندوني�شية

1193.1204992.543+5اأخرى

27-3-3 خماطر اأ�شعار الأ�شهم 

اإن خماطر اأ�شعار الأ�شهم هي خماطر تقلب القيمة العادلة لالأ�شهم نتيجة التغريات يف م�شتوى موؤ�شرات الأ�شهم اأو قيمة اأ�شعار ال�شهم منفردة. 

تنتج خماطر اأ�شعار الأ�شهم من التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأ�شهم. تدير املجموعة املخاطر من خالل توزيع ال�شتثمارات بالن�شبة 

للقطاعات اجلغرافية وتركز اأن�شطة قطاعات الأعمال. يحلل اجلدول التايل تاأثري خماطر اأ�شعار الأ�شهم على الأرباح (نتيجة التغري يف القيمة 

العادلة  القيمة  التغري يف  امللكية (نتيجة  الدخل) وعلى حقوق  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  بها  اأ�شهم املحتفظ  العادلة لال�شتثمارات يف 

لال�شتثمارات يف اأ�شهم املحتفظ بها كمتاحة للبيع) يف نهاية ال�شنة ب�شبب التغريات املقدرة بن�شبة 5% يف موؤ�شرات ال�شوق، مع الحتفاظ بكافة 

املتغريات الأخرى ثابتة، هي كما يلي: 

20122011

العملة

ن�شبة )%( 

التغري يف

اأ�شعار الأ�شهم

التاأثري على 

الأرباح

األف 

دينار كويتي

التاأثري على

حقوق امللكية

األف 

دينار كويتي

التاأثري على 

الأرباح

األف 

دينار كويتي

التاأثري على

حقوق امللكية

األف 

دينار كويتي

+5�شوق الكويت لالأوراق املالية
51767

-840

928-424-+5�شوق الدوحة لالأوراق املالية

193--    -+5ال�شوق ال�شعودي لالأوراق املالية

اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 دي�شمرب 2012
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27-4 خماطر الت�شغيل

اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�شارة الناجتة من العمليات الداخلية غري الكافية اأو القا�شرة اأو اخلطاأ الب�شري اأو تعطل الأنظمة اأو ب�شبب 

الأحداث اخلارجية. توجد لدى جمموعة البنك منظومة من ال�شيا�شات والإجراءات التي اأقرها جمل�ش الإدارة ويتم تطبيقها ب�شاأن حتديد 

وتقييم ومراقبة خماطر الت�شغيل اإىل جانب املخاطر الأخرى املرتبطة بالن�شاط امل�شريف واملايل للمجموعة، ويتم اإدارة خماطر الت�شغيل من 

خالل وحدة خماطر الت�شغيل. اإن مهمة هذه الوحدة هي التاأكد من اإتباع ال�شيا�شات والإجراءات ورقابة خماطر الت�شغيل كجزء من اأ�شلوب 

اإدارة املخاطر ال�شامل.

يتفق الأ�شلوب املتبع لإدارة خماطر الت�شغيل لدى املجموعة مع ما تق�شي به تعليمات بنك الكويت املركزي املوؤرخة 14 نوفمرب 1996 فيما 

يتعلق بالإر�شادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات املوؤرخة 13 اأكتوبر 2003 فيما يتعلق باملبادئ ال�شرت�شادية للممار�شات ال�شليمة 

لإدارة ورقابة املخاطر الت�شغيلية لدى البنوك.

28- راأ�س املال

اإن هدف املجموعة الرئي�شي من اإدارة راأ�ش املال هو حتقيق اأعلى قيمة للم�شاهم مع الو�شول اإىل م�شتويات خماطر مثالية والحتفاظ بقاعدة 

راأ�شمالية قوية لدعم تطوير اأعمالها. 

تقوم املجموعة مبراقبة كفاية راأ�ش املال وا�شتخدام راأ�ش املال الرقابي ب�شورة منتظمة من خالل توجيهات جلنة بازل حول مراقبة العمليات 

امل�شرفية التي يطبقها بنك الكويت املركزي. اإن معدلت راأ�ش املال الرقابي املطلوب للمجموعة ومعدلت كفاية راأ�ش املال هي كما يلي: 

2012

األف

دينار كويتي

2011

األف

دينار كويتي

10.112.9388.585.566موجودات مرجحة باأوزان املخاطر

1.213.5531.030.268راأ�ش املال املطلوب

راأ�ش املال املتاح

1.657.4081.570.414راأ�ش مال ال�شريحة 1 

-    60.185راأ�ش مال ال�شريحة 2

1.717.5931.570.414اإجمايل راأ�ش املال

18.3%16.4%معدل كفاية راأ�ش مال ال�شريحة 1 

18.3%17.0%معدل كفاية اإجمايل راأ�ش املال

اإن الإف�شاحات املتعلقة بتعليمات كفاية راأ�ش املال ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي كما ن�ش عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/

رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�شمرب 2005 مت اإدراجها �شمن ق�شم »اإدارة املخاطر« من التقرير ال�شنوي.

تت�شمن احل�شابات كما يف 31 دي�شمرب 2012 بنك بوبيان �ش.م.ك، وهو �شركة م�شرفية اإ�شالمية متت حيازتها خالل ال�شنة (اإي�شاح 26). 

لأغرا�ش حتديد الأ�شول املرجحة باملخاطر وراأ�ش املال املطلوب، والتعر�ش للمخاطر واأ�شول بنك بوبيان �ش.م.ك، مت ا�شتخدام تعليمات بنك 

الكويت املركزي املطبقة على م�شارف الكويت التي تقدم خدمات م�شرفية وفقاً ملبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. ثم مت اإ�شافة هذه الأرقام اإىل 

الأرقام املقابلة املتعلقة بباقي املجموعة، متطابقة مع طريقة املعاجلة يف التقارير ذات ال�شلة املقدمة اإىل بنك الكويت املركزي. 

29- �شناديق مدارة

تدير املجموعة عدداً من ال�شناديق تدار بع�شها بالتعاون مع مديري ال�شناديق املهنيني الآخرين. ل يحق لل�شناديق املطالبة يف املوجودات 

العامة للمجموعة وكذلك ل يحق للمجموعة املطالبة يف موجودات ال�شناديق. بالتايل ل يتم قيد موجودات تلك ال�شناديق يف بيان املركز املايل 

املجمع. بلغ حجم ال�شناديق املدارة 2.817 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2012 (2011: 2.530 مليون دينار كويتي). 

اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 دي�شمرب 2012

تقرير مراقبي احل�شابات

بنك الكويت الوطني

تقرير مراقبي احل�شابات امل�شتقلني اإىل ح�شرات ال�شادة م�شاهمي بنك الكويت الوطني �س.م.ك.

تقرير حول البيانات املالية املجمعة 

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة لبنك الكويت الوطني �ش.م.ك. (»البنك«) و�شركاته التابعة (ي�شار اإليهم معاً بـ »املجموعة«)، والتي 

تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�شمرب 2012 وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية 

املجمعة املتعلقة به لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ش ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واملعلومات الإي�شاحية الأخرى.

م�شوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن الإدارة هي امل�شوؤولة عن اإعداد وعر�ش هذه البيانات املالية املجمعة ب�شورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة 

الكويت وعن اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �شرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �شواء كانت ب�شبب 

الغ�ش اأو اخلطاأ.

م�شوؤولية مراقبي احل�شابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�شتناداً اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي 

تتطلب منا اللتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية 

من اأخطاء مادية.

ي�شتمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�شول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�شاحات التي تت�شمنها البيانات املالية املجمعة. ت�شتند الإجراءات 

املختارة اإىل تقدير مراقبي احل�شابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �شواء كانت تلك الأخطاء ب�شبب 

الغ�ش اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو احل�شابات يف العتبار اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد املجموعة للبيانات 

املالية املجمعة والعر�ش العادل لها، وذلك من اأجل و�شع اإجراءات تدقيق تتنا�شب مع الظروف، ولكن لي�ش بغر�ش التعبري عن راأي حول فاعلية 

اأدوات الرقابة الداخلية للمجموعة. وي�شتمل التدقيق اأي�شاً على تقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة و�شحة التقديرات املحا�شبية الهامة 

التي اأجرتها الإدارة ، وكذلك تقييم العر�ش ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�ش ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

الراأي

يف  كما  للمجموعة  املايل  املركز  عن  املادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  ب�شورة  تعرب  املجمعة  املالية  البيانات  ن  اأ ينا  راأ  يف 

31 دي�شمرب 2012 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

يف راأينا اأي�شاً اأن البنك يحتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�ش اإدارة البنك فيما 

يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها 

�شرورية لأغرا�ش التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي 

ب�شاأن كفاية راأ�ش املال والتي ين�ش عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�شمرب 2005 والتعديالت الالحقة 

له وقانون ال�شركات التجارية رقم 25 ل�شنة 2012 والنظام الأ�شا�شي للبنك واأنه قد اأجري اجلرد وفقاً لالأ�شول املرعية. ح�شبما و�شل اإليه 

علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 خمالفات للتعليمات ال�شادرة عن بنك الكويت املركزي ب�شاأن كفاية 

راأ�ش املال والتي ين�ش عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/رب/2005/184 املوؤرخ 21 دي�شمرب 2005 والتعديالت الالحقة له وقانون 

ال�شركات التجارية رقم 25 ل�شنة 2012 اأو النظام الأ�شا�شي على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�شاط املجموعة اأو مركزها املايل املجمع. 

نبني اأي�شاً اأنه خالل تدقيقنا مل يرد اإىل علمنا وجود اأية خمالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 ل�شنة 1968 والتعديالت الالحقة له يف �شاأن 

النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�شرفية والتعليمات املتعلقة به خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

وليد عبد اهلل الع�شيمي

�شجل مراقبي احل�شابات رقم 68 فئة اأ- الكويت

من العيبان والع�شيمي و�شركاهم

ع�شو يف اإرن�شت ويونغ

جا�شم اأحمد الفهد

�شجل مراقبي احل�شابات رقم 53 فئة اأ- الكويت

من الفهد والوزان و�شركاهم

ديلويت وتو�ش

8 يناير 2013

الكويت
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دليـــل الإدارات

الفرع الرئي�شي

�شارع عبداهلل الأحمد

�ش.ب. 95، ال�شفاة

13001 الكويت

البدالة: 2011 2242 965+

فاك�ش: 1888 2243 965+

جمموعة اخلدمات

امل�شرفية

اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية

داخلي: 2888

فاك�ش: 6738 2241

الفروع املحلية

داخلي: 3034

فاك�ش: 7929 2246

القنوات البديلة

داخلي: 3217

فاك�ش: 5811 2259

املبيعات املبا�شرة

داخلي: 5000

فاك�ش: 5522 2259

القرو�س الإ�شتهالكية

داخلي: 3112

فاك�ش: 6865 2224

الت�شويق

داخلي: 3036

فاك�ش: 5679 2259

دائرة التح�شيل

داخلي: 2181

فاك�ش: 5671 2259

جمموعة اخلدمات

امل�شرفية اخلا�شة

داخلي: 2226

فاك�ش: 8415 2241 اأو

2224 6619

جمموعة اخلدمات

امل�شرفية لل�شركات

داخلي: 2411

فاك�ش: 5640 2259

جمموعة ال�شركات الأجنبية 

النفط والتمويل التجاري

داخلي: 2307

فاك�ش: 6813 2242

جمموعة اخلزانة

داخلي: 2889

فاك�ش: 7627 2246

جمموعة اإدارة املخاطر

داخلي: 2417

فاك�ش: 4162 2246

جمموعة البحوث الإقت�شادية

داخلي: 5364

فاك�ش: 6973 2224

جمموعة ال�شوؤون القانونية

داخلي: 3091

فاك�ش: 5098 2244

جمموعة املوارد الب�شرية

داخلي: 5162

فاك�ش: 3250 2244

جمموعة الفروع اخلارجية 

وال�شركات التابعة

اخلدمات امل�شرفية للموؤ�ش�شات 

املالية الدولية

داخلي: 5328

فاك�ش: 6977 2224

الرجاء الرجوع اإىل دليل الفروع 

اخلارجية للتفا�شيل

جمموعة العمليات

داخلي: 3060

فاك�ش: 3804 2246

جمموعة تقنية املعلومات

داخلي: 2400

فاك�ش: 9233 2245

جمموعة املحا�شبة املالية 

داخلي: 3009

فاك�ش: 2730 2242

ال�شوؤون القانونية الدولية

داخلي: 2065

فاك�ش: 6208 2243

املكتب التنفيذي

داخلي: 2926

فاك�ش: 2469 2246

العالقات العامة 

داخلي: 3166

فاك�ش: 5804 2259

العالن

داخلي: 2665

فاك�ش: 5805 2259

التدقيق الداخلي

هاتف: 5400 2259

فاك�ش: 1785 2571

دليل الفروع املحلية

الفرع الرئي�شي

هاتف: 2011 2242

فاك�ش: 6922 2241

اأبرق خيطان

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4084 2472

اأحمد اجلابر

هاتف: 1801801

فاك�ش: 9442 2241

الأحمدي

هاتف: 1801801

فاك�ش: 5643 2398

اأفنيوز

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3857 2259

الأندل�س 

هاتف: 1801801

فاك�ش: 1802 2499

بيان

هاتف: 1801801

فاك�ش: 9382 2538

برج الراية 2

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6605 2224

التاأمينات الإجتماعية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 2305 2247

الت�شامن )الفروانية(

هاتف: 1801801

فاك�ش: 1290 2476

اجلابرية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 1944 2533

جليب ال�شيوخ

هاتف: 1801801 

فاك�ش: 7449 2431

جنوب ال�شرة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6867 2224 

اجلهراء

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3121 2455

اجلهراء التجاري

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3259 2456

حويل

هاتف: 1801801

فاك�ش: 2407 2261

الد�شمة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6485 2252

الدعية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3820 2256

الدوحة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4696 2487

راأ�س ال�شاملية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6629 2224

الرحاب

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3715 2259

الرميثية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0980 2564

الرقة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4147 2394

الرو�شة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 2358 2252

ال�شاملية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3681 2574

ال�شرة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3766 2259

�شلوى 

هاتف: 1801801 

فاك�ش: 3722 2259

ال�شور

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0776 2243

�شينما ال�شاملية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6606 2224

ال�شامية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6254 2484

مبنى �شركة الإت�شالت

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3699 2481

�شرق

هاتف: 1801801

فاك�ش: 8348 2243

ال�شويخ

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4126 2484

ال�شويخ الطبية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0206 2492

�شباح ال�شامل

هاتف: 1801801

فاك�ش: 7215 2551

�شباح النا�شر

هاتف: 1801801

فاك�ش: 7577 2480

�شبحان

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0074 2474

ال�شباحية

هاتف: 180181

فاك�ش: 7013 2361

�شاحية عبداهلل ال�شامل

هاتف: 1801801

فاك�ش: 1854 2256

العار�شية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3927 2488

علي �شباح ال�شامل

هاتف: 1801801

فاك�ش: 7153 2328

العثمان

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6425 2265

عريفجان

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3965 2259

الغزايل

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4752 2483

الفحاحيل

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4447 2392

الفحاحيل ال�شاحلي

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4169 2392

الفروانية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0013 2474

الفروانية 2

هاتف: 1801801

فاك�ش: 2422 2475

الفنطا�س

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3552 2390

فهد ال�شامل

هاتف: 1801801

فاك�ش: 7642 2241

الفيحاء

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6741 2254

القاد�شية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6738 2254

قرطبة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 4780 2534

القرين

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0772 2544

كيفان

هاتف: 1801801

فاك�ش: 9016 2483

مبارك الكبري

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6376 2541

جممع الوزارات

هاتف: 1801801

فاك�ش: 2721 2245

م�شرف

هاتف: 1801801

فاك�ش: 9832 2538

موؤ�ش�شة البرتول الكويتية 

هاتف: 1801801

فاك�ش: 6764 2224

النزهة

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0858 2255

هدية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3974 2259

الواجهة البحرية )�شوق �شرق(

هاتف: 1801801

فاك�ش: 3473 2242

الوطية

هاتف: 1801801

فاك�ش: 0731 2244

الريموك

هاتف: 1801801

فاك�ش: 2635 2532
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