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بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 
(غیر مدقق)2017یونیو30

أشھر المنتھیة فيالثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة فيستةال
یونیو30

2017201620172016
ألف ألف ألف ألف 

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي إیضاحات

185,631162,688353,862318,410إیرادات فوائد
55,22247,075101,84389,131مصروفات فوائد

────────────────────────────────────

130,409115,613252,019229,279الفوائدصافي إیرادات
────────────────────────────────────

38,15131,17174,08861,078تمویل إسالمي أخرى ایرادات إیرادات مرابحة و
10,8918,33620,89415,286توزیعات للمودعین تكالیف تمویل و

────────────────────────────────────

27,26022,83553,19445,792صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي 
────────────────────────────────────

157,669138,448305,213275,071اإلسالمي صافي إیرادات الفوائد وصافي إیرادات التمویل
────────────────────────────────────

33,67833,41467,32166,824صافي األتعاب والعموالت 
4,9162,58310,0494,050صافي إیرادات االستثمارات

6,7818,20614,81115,605صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبیة 
3882401,419579أخرىتشغیل إیرادات 

────────────────────────────────────

45,76344,44393,60087,058إیرادات غیر الفوائد
────────────────────────────────────

203,432182,891398,813362,129صافي إیرادات التشغیل
────────────────────────────────────

37,74037,71274,26371,617مصروفات موظفین 
21,75121,19941,94040,698مصروفات إداریة أخرى 
3,8684,0997,8758,148اسـتھالك مباني ومعدات

7811,1341,5732,332إطفاء موجودات غیر ملموسة
────────────────────────────────────

64,14064,144125,651122,795مصروفات التشغیل
────────────────────────────────────

وخسائر خسائر االئتمان مخصصالتشغیل قبل ربح
139,292118,747273,162239,334انخفاض القیمة

348,11135,70685,84866,623مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة
────────────────────────────────────

91,18183,041187,314172,711قبل الضرائبربح التشغیل 
────────────────────────────────────

46,9517,25613,36614,222الضرائب
────────────────────────────────────

84,23075,785173,948158,489ربح الفترة
════════════════════════════════════

الخاص بــ :
79,33671,682164,691150,617مساھمي البنك

4,8944,1039,2577,872الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────────

84,23075,785173,948158,489
════════════════════════════════════

فلس26فلس27فلس12فلس512ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي البنك
════════════════════════════════════
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الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
(غیر مدقق)2017یونیو30

أشھر المنتھیة فيالثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة فيستةال
یونیو30

2017201620172016
ألف ألف ألف ألف 

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

84,23075,785173,948158,489ربح الفترة
────────────────────────────────────

:إیرادات شاملة أخرى 

استثمارات متاحة للبیع:
(13,889)5,790(3,424)(12,167)صافي التغیر في القیمة العادلة

5,823(7,101)1,576(3,709)إلى بیان الدخل المجمع التحویلصافي 
────────────────────────────────────

(15,876)(1,848)(1,311)(8,066)

(322)231(302)81الشاملة االخرى لشركات زمیلة(الخسائر) الحصة في االیرادات 
(31,300)3,268(707)(5,530)فروق تحویل عمالت أجنبیة ناتجة من تحویل عملیات أجنبیة

────────────────────────────────────

تصنیفھا إلى بیان الدخل معادشاملة اخرى للفترة إیرادات )خسائر(
(39,688)2,188(2,857)(21,325)المجمع في فترات الحقةالشامل 

────────────────────────────────────

62,90572,928176,136118,801إجمالي االیرادات الشاملة للفترة
════════════════════════════════════

بــ :ةالخاص
58,15269,271166,707111,309مساھمي البنك

4,7533,6579,4297,492الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────────

62,90572,928176,136118,801
════════════════════════════════════
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المجمع المرحلي المكثف بیان المركز المالي
(غیر مدقق)2017یونیو30

(مدققة)
یونیو30

2017
دیسمبر 31

2016
یونیو30

2016
ألفألف ألف

دینار كویتيدینار كویتي دینار كویتياتإیضاح
الموجودات

2,635,9842,686,9632,938,320نقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل 
769,534748,889752,944سندات بنك الكویت المركزي
843,887493,101435,891سندات خزانة حكومة الكویت

2,458,4292,407,9152,031,959ودائع لدى البنوك 
14,326,61813,611,49113,702,903قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء

3,299,4553,174,6323,009,387استثمارات في أوراق مالیة
66,47873,64484,505استثمار في شركات زمیلة 

270,421255,086243,114أراضي ومباني ومعدات 
582,647581,840656,975غیر الملموسةاألخرىالشھرة والموجودات 

199,070170,508211,311موجودات أخرى
─────────────────────────────────

25,452,52324,204,06924,067,309مجموع الموجودات 
═════════════════════════════════

المطلوبات
7,168,4817,347,8037,025,317مستحق لبنوك ومؤسسات مالیة أخرى

13,568,66512,608,09212,559,944ودائع العمالء 
636,989415,989714,458شھادات إیداع مصدرة

--6225,504أوراق دولیة متوسطة األجل
2124,717124,700124,684الشریحة - سندات مساندة 

327,327302,753281,540مطلوبات أخرى
─────────────────────────────────

22,051,68320,799,33720,705,943إجمالي المطلوبات 
─────────────────────────────────

حقوق الملكیة 
7591,744563,566563,566رأس المال

-28,178-7أسھم منحة مقترح إصدارھا
281,783281,783251,986احتیاطي قانوني 

803,028803,028803,028حساب عالوة إصدار أسھم
(77,799)(77,799)(77,799)7أسھم خزینة 

13,99413,99413,994احتیاطي أسھم خزینة
71,264,7651,271,8131,292,901احتیاطیات أخرى

───────────────────────────────

2,877,5152,884,5632,847,676حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي البنك 
1210,700210,700210,700الشریحة –األوراق المالیة المستدامة 
312,625309,469302,990الحصص غیر المسیطرة 

───────────────────────────────

3,400,8403,404,7323,361,366إجمالي حقوق الملكیة 
───────────────────────────────

25,452,52324,204,06924,067,309مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 
═══════════  ══════════  ══════════

غسان أحمد سعود الخالد
رئیس مجلس اإلدارةنائب 
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المجمع المرحلي المكثف بیان التدفقات النقدیة 
مدقق)(غیر 2017یونیو30

المنتھیة فيأشھرستةال
یونیو30

20172016
ألف ألف 

دینار كویتي دینار كویتي اتإیضاح
التشغیلأنشطة

173,948158,489ربح الفترة
تعدیالت لـ :

(4,050)(10,049)ستثماراتصافي إیرادات اال
7,8758,148استھالك مباني ومعدات

1,5732,332إطفاء موجودات غیر ملموسة
385,84866,623وخسائر انخفاض القیمةمخصص خسائر االئتمان

183288احتیاطي المدفوعات باألسھم
413,36614,222الضرائب

──────────────────
272,744246,052ربح التشغیل قبل التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:
50,986(20,645)سندات بنك الكویت المركزي
(55,839)(350,786)سندات خزانة حكومة الكویت

(605,280)(50,514)ودائع لدى البنوك
(205,870)(791,549)قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء 

(37,821)(28,562)موجودات أخرى
(281,150)(179,322)أخرىمبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالیة

960,573500,741ودائع العمالء
221,00059,201شھادات إیداع مصدرة

31,70514,374مطلوبات أخرى
(20,518)(21,478)ضرائب مدفوعة

──────────────────
(335,124)43,166أنشطة التشغیل (المستخدم في) الناتج من صافي النقد

──────────────────

أنشطة االستثمار
(1,028,482)(925,369)استثمارات في أوراق مالیةشراء 

807,133789,749استرداد استثمارات في أوراق مالیة/ متحصالت من بیع
1,4581,593إیرادات توزیعات أرباح

35456توزیعات أرباح من شركات زمیلة
9073,382أراضي ومباني ومعداتمتحصالت من بیع

(28,143)(24,117)ومعداتشراء اراضي ومباني 
──────────────────

(261,445)(139,953)المستخدم في أنشطة االستثمارصافي النقد
──────────────────

أنشطة التمویل 
-6226,108األجلأوراق دولیة متوسطة من إصدار تمحصالصافي ال

137,584-أسھم حقوقمتحصالت من إصدار 
74,738-من قبل شركة تابعة 1متحصالت من إصدار صكوك مستدامة الشریحة الصافي 

(148,443)(166,184)توزیعات أرباح مدفوعة
(6,066)(6,146)1الشریحة –األوراق المالیة المستدامة علىفوائد مدفوعة 

-(2,570)من قبل شركة تابعة 1توزیعات أرباح من صكوك مستدامة الشریحة 
(4,295)(5,400)توزیعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى الحصص غیر المسیطرة

──────────────────
45,80853,518أنشطة التمویلالناتج من صافي النقد 

──────────────────
(543,051)(50,979)في النقد والودائع بإشعارات قصیرة األجلالنقص

2,686,9633,481,371ینایر1النقد والودائع بإشعارات قصیرة األجل في 
──────────────────

2,635,9842,938,320یونیو30النقد والودائع بإشعارات قصیرة األجل في 
════════════════
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المجمع المرحلي المكثف الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
مدقق)(غیر 2017یونیو30

ألف دینار كویتيحقوق الملكیة الخاصة بمساھمي البنك

رأس
المال 

أسھم 
منحة مقترح 

إصدارھا
احتیاطي

قانوني

حساب 
عالوة 
إصدار 

أسھم
أسھم 
خزینة

احتیاطي 
أسھم خزینة

احتیاطیات
أخرى

اإلجمالي)7(إیضاح 

األوراق المالیة 
-المستدامة
1الشریحة 

الحصص 
المجموعغیر المسیطرة

13,9941,271,8132,884,563210,700309,4693,404,732(77,799)2017563,56628,178281,783803,028ینایر 1في 
9,257173,948-164,691164,691------الفترةربح 

1722,188-2,0162,016------شاملة أخرى إیرادات
──────────────────────────────────────────────────────────────────

9,429176,136-166,707166,707------إجمالي اإلیرادات الشاملة
---------(28,178)28,178)7إصدار أسھم منحة (إیضاح 

(166,184)--(166,184)(166,184)------)7توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
(6,146)--(6,146)(6,146)------1الشریحة –األوراق المالیة المستدامة علىفوائد مدفوعة 

76183-107107------المدفوعات باألسھم في شركة تابعة 
توزیعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى الحصص غیر 

(5,400)(5,400)---------المسیطرة
من قبل شركة 1توزیعات أرباح من صكوك مستدامة الشریحة 

(2,570)(1,069)-(1,501)(1,501)------تابعة 
12089-(31)(31)------التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركة تابعة

──────────────────────────────────────────────────────────────────
13,9941,264,7652,877,515210,700312,6253,400,840(77,799)281,783803,028-2017591,744یونیو 30في 

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

13,9941,338,7482,755,939210,700224,4853,191,124(77,799)2016503,97225,198251,986699,840ینایر 1في 
7,872158,489-150,617150,617------ربح الفترة 

(39,688)(380)-(39,308)(39,308)------شاملة أخرىخسائر
──────────────────────────────────────────────────────────────────

7,492118,801-111,309111,309------إجمالي اإلیرادات الشاملة
---------(25,198)25,198)7إصدار أسھم منحة (إیضاح 

137,584-- 137,584---103,188--34,396إصدار أسھم حقوق
(148,443)--(148,443)(148,443)------)7توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

(6,066)--(6,066)(6,066)------1الشریحة –األوراق المالیة المستدامة علىفوائد مدفوعة 
ً (2,418)--(2,418)(2,418)------المحول إلى تسویة المكافآت باألسھم المدفوعة نقدا

120288-168168------المدفوعات باألسھم في شركة تابعة
توزیعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى الحصص غیر 

(4,295)(4,295)---------المسیطرة
7153-(18)(18)------التغییر في حصة الملكیة الفعلیة في شركة تابعة

75,38875,388---------من قبل شركة تابعة1إصدار صكوك مستدامة الشریحة 
من قبل 1تكالیف المعاملة من إصدار صكوك مستدامة الشریحة 

(650)(271)-(379)(379)------شركة تابعة 
──────────────────────────────────────────────────────────────────

13,9941,292,9012,847,676210,700302,9903,361,366(77,799)251,986803,028-2016563,566یونیو 30في 
══════════════════════════════════════════════════════════════════
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التأسیس والتسجیل-1

) وشركاتھ "البنك"(ع.لبنك الكویت الوطني ش.م.ك.المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلوماتتم التصریح بإصدار 
بـ "ایشار إلیھالتابعة ( لقرار أعضاء مجلس 2017یونیو30المنتھیة في أشھرستةاللفترة ) "المجموعةجمیعاً وفقاً
ومسجلة كمصرف 1952الكویت في عام دولةالبنك شركة مساھمة عامة تأسست فيإن.2017یولیو6بتاریخاإلدارة 

13001الصفاة 95ص. ب شارع عبد هللا األحمد، للبنك ھو المكتب المسجلإن عنوان .لدى بنك الكویت المركزي
الكویت.

السیاسات المحاسبیة-2

."التقریر المالي المرحلي"34لمعیار المحاسبة الدولي وفقاًللمجموعة المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلوماتأعدت 
في المستخدمةمماثلة لتلك المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلوماتھذهإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد

.2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في السنویة إعداد البیانات المالیة المجمعة 

لتعلیمات دولة الكویت لمؤسسات 2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في السنویة المجمعة تم إعداد البیانات المالیة  وفقاً
الخدمات المالیة التي تخضع لرقابة بنك الكویت المركزي. وتتطلب ھذه التعلیمات تطبیق كافة المعاییر الدولیة للتقاریر 

حول المخصص المجمع "األدوات المالیة: التحقق والقیاس" 39اسبة الدولي المالیة باستثناء متطلبات معیار المح
على كافة التسھیالت النخفاض القیمة والتي تحل محلھا متطلبات بنك الكویت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام

لھا.محدد(بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات) التي لم یتم احتساب مخصصالمطبقةاالئتمانیة

المطلوبة لبیانات مالیة مجمعة واالفصاحاتإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ویجب أن یتم اسنویة  السنویة طالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة المعدة وفقاً

إلى ذلك، فإن نتائج .2016دیسمبر31للمجموعة كما في  ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي الفترات المؤقتة إضافةً
. 2017دیسمبر 31یمكن توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في 

لم 2017ینایر 1إن التعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تسري للفترة المحاسبیة السنویة التي تبدأ في 
على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.جوھريیكن لھا أي تأثیر

خسائر انخفاض القیمةوئتماناالمخصص خسائر -3
أشھر المنتھیة فيالثالثة

یونیو30
أشھر المنتھیة فيستةال

یونیو30
2017201620172016

ألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيكویتيدینار 

3,2681,60315,2227,555محدد-المحملخسائر االئتماناتمخصص
37,96030,70361,13144,675عام-المحملخسائر االئتماناتمخصص

6,8833,4009,49514,393خسائر انخفاض القیمة
────────────────────────────────

48,11135,70685,84866,623
════════════════════════════════

الضرائب-4
أشھر المنتھیة فيالثالثة

یونیو30
أشھر المنتھیة فيستةال

یونیو30
2017201620172016

ألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

2,0101,7584,1413,736ضریبة دعم العمالة الوطنیة
8807911,8081,646الزكاة

7696541,4471,316حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
3,2924,0535,9707,524ضرائب خارجیة

────────────────────────────────

6,9517,25613,36614,222
════════════════════════════════
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ربحیة السھم -5

واألرباح (المعدل بالفوائد الخاص بمساھمي البنكالفترةیتم احتساب ربحیة السھم األساسیة عن طریق تقسیم ربح 
الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل )1الشریحة –المدفوعة من إصدار األوراق المالیة المستدامة 

.إلى أسھمقابلة للتحویلمحتملةمخففة ال توجد أسھم بالصافي بعد أسھم الخزینة. 

أشھر المنتھیة فيالثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة فيستةال
یونیو30

2017201620172016
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

79,33671,682164,691150,617ربح الخاص بمساھمي البنكال
–على األوراق المالیة المستدامة المدفوعة ناقصاً: الفائدة 

(6,066)(6,146)(6,066)(6,146)1الشریحة 
توزیعات األرباح على صكوك مستدامة الشریحة ناقصاً: 

-(1,501)-(1,501)من قبل شركة تابعة الخاصة بمساھمي البنك1
────────────────────────────────

71,68965,616157,044144,551
════════════════════════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 
5,816,4295,636,0615,816,4295,618,262بالصافي بعد أسھم الخزینة (ألف)

════════════════════════════════════

فلس26فلس27فلس12فلس12ربحیة السھم األساسیة والمخففة 
════════════════════════════════════

.2017أسھم المنحة المصدرة في لغرض احتساب2016یونیو30المنتھیة في للفترةتم تعدیل احتساب ربحیة السھم 

األجلأوراق دولیة متوسطة -6

األوراق"برنامج (ر أمریكيالملیارات دو3جل بقیمة ألاأوراق دولیة متوسطة الفترة، قام البنك بإنشاء برنامج خالل
ض خاص اغرذات أل شركة المن خوالدولیةاألوراقبموجب برنامج ،، أصدر البنك2017مایو 30. في )"الدولیة

. 2022في مایو تستحقر أمریكي الألف دو750,000ة غیر مضمونة بقیممن الدرجة األولىأوراق،مملوكة بالكامل
سنویا تستحق ٪2.75ثابت بنسبة بمعدل حمل فائدة تسمیة وألمن القیمة ا%99.491بنسبة األوراقدار ھذه إصتموقد 
ف سنوي.صأساس نعلى 

حقوق المساھمین-7

سھم 6,000,000,000: 2016دیسمبر 31(سھم6,000,000,000یتكون رأس المال المصرح بھ للبنك من .أ
ویتكون رأس المال المصدر والمدفوع فلس لكل سھم.100) بقیمة سھم6,000,000,000: 2016یونیو30و

: 2016یونیو30سھم و5,635,664,303: 2016دیسمبر 31سھم (5,917,447,518بالكامل للبنك من
فلس لكل سھم.100سھم) بقیمة 5,635,664,303

أسھم الخزینة.ب
مدققة

یونیو30
2017

دیسمبر 31
2016

یونیو30
2016

101,018,98196,208,55496,208,554عدد أسھم الخزینة
%1.7%1.7%1.7أسھم الخزینة كنسبة من إجمالي األسھم قید اإلصدار

77,79977,79977,799تكلفة أسھم الخزینة (ألف دینار كویتي)
68,18862,53656,763السوقیة ألسھم الخزینة (ألف دینار كویتي)القیمة 

698643679الخزینة (فلس)لسھمللقیمة السوقیةالمتوسط المرجح 
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(تتمة)حقوق المساھمین-7

توزیعات األرباح وأسھم المنحة.ج

: 2015(%5أسھم منحة بنسبة اصدار على 2017مارس11فيةللمساھمین المنعقدالسنویةالجمعیة العمومیةوافقت
تم لقد.2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في فلس للسھم)30: 2015للسھم (فلس30بقیمةوتوزیعات أرباح نقدیة ) 5%

بعدد والمدفوعة بالكاملالمصدرةإلى زیادة عدد األسھمت أسھم المنحةوقد أد، الحقاًدفع توزیعات األرباح النقدیة 
: 2015(ألف دینار كویتي28,178رأس المال بمبلغ فيوزیادةسھما) 2015:251,985,884(سھم 281,783,215

.ألف دینار كویتي)25,198
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حقوق المساھمین (تتمة)-7
الف دینار كویتياحتیاطیات أخرى.د

احتیاطي 
عام

أرباح
محتفظ بھا

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
المدفوعات 

باألسھم

توزیعات 
أرباح نقدیة

مقترح 
توزیعھا

مجموع 
االحتیاطیات 

األخرى

49,12114,172166,1841,271,813(237,915)2017117,0581,163,193ینایر 1في 

164,691----164,691-ربح الفترة
2,016--(1,378)3,394--شاملة أخرى)خسائرإیرادات (

───────────────────────────────────────────────────────────────
166,707--(1,378)164,6913,394-إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة 

(166,184)(166,184)-----توزیعات أرباح مدفوعة
(6,146)----(6,146)-1الشریحة –األوراق المالیة المستدامة علىفوائد مدفوعة 

(1,501)----(1,501)-تابعةقبل شركةمن 1صكوك مستدامة الشریحة توزیعات أرباح من
107-107----في شركة تابعةالمدفوعات باألسھم

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

1,264,765-47,74314,279(234,521)2017117,0581,320,206یونیو30في 
══════════════════════════════════════════════════════════════

29,47216,303148,4431,338,748(79,749)2016117,0581,107,221ینایر 1في 

150,617----150,617-ربح الفترة
(39,308)--(8,212)(31,096)--شاملة أخرىخسائر 

───────────────────────────────────────────────────────────────
111,309--(8,212)(31,096)150,617-إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة 

(148,443)(148,443)-----توزیعات أرباح مدفوعة
(6,066)----(6,066)-1الشریحة –األوراق المالیة المستدامة علىفوائد مدفوعة 

(2,418)-(2,418)----المحول إلى تسویة المكافآت باألسھم المدفوعة نقداً
168-168----المدفوعات باألسھم في شركة تابعة

(18)----(18)-التغیر في حصة الملكیة الفعلیة في شركة تابعة
من قبل 1صكوك مستدامة الشریحة إصدار من معاملة التكالیف 

(379)----(379)-شركة تابعة
──────────────────────────────────────────────────────────────

1,292,901-21,26014,053(110,845)2016117,0581,251,375یونیو30في 
══════════════════════════════════════════════════════════════
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تحلیل القطاعات-8

بصورة أساسیة محلي ودولي. وتقسم والقطاع الجغرافي، حسب في المقام األول تنظم المجموعة وتدیر عملیاتھا 
والخدمات المصرفیة للشركات والخاصةالمجموعة أعمالھا في القطاع المحلي إلى الخدمات المصرفیة االستھالكیة

یتم تصنیف كافة ومركز المجموعة. المصرفیة اإلسالمیة والخدماتوإدارة األصول یةاالستثمارواألعمال المصرفیة
العملیات خارج الكویت كقطاع دولي. تعالج اإلدارة عملیات ھذه القطاعات بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرار وتوزیع 

الموارد وتقییم األداء.

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

لفروع. كما المتعلقة باالقروض االستھالكیة والبطاقات االئتمانیة والودائع وتحویل العمالت األجنبیة والخدمات األخرى
المبتكرة حسب طلب العمیل إلى العمالء مجموعة شاملة من الخدمات المصرفیةقطاع الخدمات المصرفیة الخاصةیقدم

مرتفعة.ذوي المالءة المالیة الاألفراد والمؤسسات 

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

األجنبیة والخدمات االستشاریة.اإلقراض والودائع والتمویل التجاري وتحویل العمالت 

األصولالخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة
استشارات السوق الرأسمالي والخدمات التنفیذیةمن خدمات مجموعة كاملةیةالستثمارایقدم قطاع الخدمات المصرفیة 

والوساطة واألبحاث.. تتضمن أنشطة إدارة األصول إدارة الثروات وإدارة األصول وأنشطة األمانة لھ

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

الخدمات المصرفیة اإلسالمیة. 

مركز المجموعة
من شاملة. تقدم الخزینة مجموعة المحددة األخرىوأنشطة المجموعة یتضمن مركز المجموعة الخزینة واالستثمارات 

خدمات الخزینة والمنتجات لعمالئھا، وھي مسؤولة عن إدارة مخاطر السیولة ومخاطر السوق للبنك. ویتضمن مركز 
المجموعة أي أنشطة أخرى فیما یتعلق بتسعیر التحویالت والتوزیعات بین القطاعات.

الدولي
وع والشركات التابعة والشركات الزمیلة خارج الكویت.یضم القطاع الدولي كافة الفر

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

2017یونیو30
الخدمات 

المصرفیة 
االستھالكیة 

والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

االستثماریة 
وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
اإلسالمیة

مركز 
المجموع الدوليةالمجموع

ألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

أشھرستةال

125,37596,07913,41961,70713,93388,300398,813التشغیلصافي إیرادات 
═══════════════════════════════════════════════════════════════

47,814173,948(52,930)69,17179,6897,94722,257الفترة (خسارة)ربح
═══════════════════════════════════════════════════════════════

4,296,3475,620,22944,5563,733,7573,028,5828,729,05225,452,523إجمالي الموجودات
═══════════════════════════════════════════════════════════════

4,611,6682,408,3424,5023,302,9461,925,2309,798,99522,051,683المطلوباتإجمالي 
═══════════════════════════════════════════════════════════════
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تحلیل القطاعات (تتمة)-8

2016یونیو30
الخدمات 

المصرفیة 
االستھالكیة 

والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 

للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

االستثماریة 
وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
اإلسالمیة

مركز 
المجموع الدوليالمجموعة

ألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

أشھرستةال

118,58585,29911,11153,0067,12986,999362,129صافي إیرادات التشغیل
═══════════════════════════════════════════════════════════════

48,204158,489(49,890)68,17567,4765,59418,930الفترةربح (خسارة)
═══════════════════════════════════════════════════════════════

4,122,7205,372,23256,9473,407,7632,469,2478,638,40024,067,309إجمالي الموجودات
═══════════════════════════════════════════════════════════════

4,234,0352,075,62310,3833,003,5282,305,9849,076,39020,705,943إجمالي المطلوبات
═══════════════════════════════════════════════════════════════

طارئةومطلوباتالتزامات-9
مدققة

یونیو30دیسمبر 31یونیو30
201720162016

ألفألفألف
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي

التزامات مماثلة من قبلھم:ترتبط بھانیابة عن العمالء التزامات
236,762115,66895,129قبوالت

359,140319,459289,055خطابات اعتماد
3,542,8653,638,5373,619,850كفاالت

───────────────────────────
4,138,7674,073,6644,004,034
═══════════════════════════

: 2016دیسمبر 31ألف دینار كویتي (659,633إن االلتزامات غیر القابلة لإللغاء لتقدیم تسھیالت ائتمانیة تبلغ 
ألف دینار كویتي). یتضمن ھذا البند التزامات لتقدیم 1,240,071: 2016یونیو30ألف دینار كویتي و786,888

تسھیالت ائتمانیة غیر قابلة لإللغاء على مدى فترة التسھیالت أو یتم إلغائھا فقط استجابة لتغیر مادي عكسي. 

لمخاطر التزامات ائتمان متنوعة غیر مباشرة، ومع أنھا لم تنعكس في لألعمالتتعرض المجموعة ضمن المسار الطبیعي 
وإجراءات ةالمالیوللضوابطبیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع إال أنھا تخضع لمعاییر منح االئتمان العادیة 

المراقبة. 

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

االلتزامات ال یتوقع أن تكون جوھریة.

: 2016دیسمبر 31دینار كویتي (ألف 94,310الرأسمالي بمبلغ باإلنفاقالمجموعة التزامات فیما یتعلق كان لدى
ألف دینار كویتي)87,101: 2016یونیو30ألف دینار كویتي و105,426
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القیمة العادلة لألدوات المالیة -10

أو األسعار أسعار السوق المعروضة إلىتستند القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتداولة في أسواق نشطة 
ن في عروض األسعار. بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى، تحدد المجموعة القیمة العادلة المتداولوالتي یحددھا 

باستخدام أسالیب التقییم. 

، الذي یعكس أھمیة المدخالت لقیاس القیمة العادلة التاليتقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة باستخدام الجدول الھرمي
القیاسات: المستخدمة في تحدید ھذه

مطلوبات مماثلة.وأ: أسعار (غیر معدلة) معلنة في سوق نشطة لموجودات 1المستوى 

وھي معلنة إما بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو 1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
(مشتقة من األسعار). تتضمن ھذه الفئة األدوات ال ألدواتتي تم تقییمھا باستخدام األسعار المعلنة بصورة غیر مباشرة 

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

أفریقیا. 

دم مدخالت لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى البیانات التي تستخأسالیب التقییم: 3المستوى 
المعروضة في السوق.

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

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2017یونیو30
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

2,052,7571,003,81214,7583,071,327أوراق دین مالیة
77,34775,35970,125222,831أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
2,130,1041,079,17184,8833,294,158
════════════════════════════

(31,852)-(31,852)-)11األدوات المالیة المشتقة (إیضاح 
════════════════════════════

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2016دیسمبر 31
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

1,753,246939,41914,7652,707,430أوراق دین مالیة
91,489132,41071,782295,681أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
1,844,7351,071,82986,5473,003,111
════════════════════════════

2,633-2,633-)11األدوات المالیة المشتقة (إیضاح 
════════════════════════════

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2016یونیو30
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

1,705,578948,07116,6652,670,314أوراق دین مالیة
121,49079,71874,189275,397أسھم واستثمارات أخرى

────────────────────────────
1,827,0681,027,78990,8542,945,711
════════════════════════════

(46,000)-(46,000)-)11األدوات المالیة المشتقة (إیضاح 
════════════════════════════
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة -10

واإلیرادات (الفوائد وتوزیعات األرباح واألرباح المحققة) المحققة خالل 3یحلل الجدول التالي الحركة في المستوى 
.الفترات

في 
ینایر1

2017

التغیر 
في القیمة 

إضافاتالعادلة
بیع / 

استرداد

الحركات
في أسعار 

صرف 
العمالت 
األجنبیة

في 
یونیو30

2017

صافي
األرباح في 
بیان الدخل 

المرحلي 
المكثف 
المجمع

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

14,758453(7)---14,765أوراق دین مالیة
70,1251,852(346) (3,309) 71,7825101,488أسھم واستثمارات أخرى

─────────────────────────────────────────────────
86,5475101,488(3,309)(353)84,8832,305

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

في 
ینایر1

2016

التغیر 
في القیمة 

ضافاتإالعادلة
بیع / 

استرداد

الحركات
في أسعار 

صرف 
العمالت 
األجنبیة

في 
یونیو30

2016

صافي
األرباح في 
بیان الدخل 

المرحلي 
المكثف 
المجمع

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

16,665514(18)(29,003)14,000-31,686أوراق دین مالیة
74,1892,104(250) (1,729) 2,566(6,302)79,904أسھم واستثمارات أخرى

─────────────────────────────────────────────────
111,590(6,302)16,566(30,732)(268)90,8542,618

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

األدوات المالیة المشتقة -11

ة أو أسعار صرف العمالت األجنبیة أو إن األدوات المالیة المشتقة ھي أدوات مالیة تتحدد قیمتھا بالرجوع إلى أسعار الفائد
تمثل المبالغ االسمیة األصلیة فقط المبالغ التي یطبق االئتمان أو مؤشر االئتمان.اتمؤشر األسعار أو معدالت وتصنیف

المحتملة المتعلقةعلیھا نسبة أو سعر لتحدید مبالغ التدفقات النقدیة التي سیتم تبادلھا، وھي ال تمثل الربح أو الخسارة 
بمخاطر السوق أو االئتمان التي تتسم بھا تلك األدوات. 

المجمع. تمثل القیمة العادلة الموجبة المرحلي المكثف العادلة في بیان المركز المالي تدرج األدوات المالیة المشتقة بالقیمة 
عادلة لصالح المجموعة إذا تم إنھاء الحقوق وااللتزامات الناتجة من تلك األدوات في قیمة كافة المعامالت باستبدالتكلفة 

مان المتعلقة باألدوات المالیة المشتقة على القیمة في تاریخ التقاریر المالیة. تقتصر مخاطر االئتمنظمةمعاملة سوق 
كافة معامالتھم مع باستبدالاألطراف المقابلة للمجموعة قیامالعادلة الموجبة لألدوات. تمثل القیمة العادلة السالبة تكلفة

المجموعة.

لى موجوداتھا ومطلوباتھا  التي تحمل تتعامل المجموعة في مبادالت أسعار الفائدة التبادلیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة ع
فائدة، وتقدیم حلول إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء. وكذلك تتعامل المجموعة بعقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة 

للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبیة والتدفقات النقدیة لدیھا. 
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لدى اإلفصاح عن مبادالت أسعار الفائدة المستخدمة لتغطیة التغیر في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیةیتم 
مبادالت أسعار الفائدةعقودویتم تنفیذ. "محتفظ بھا كتغطیة للقیمة العادلة"والمؤھلة كأدوات تغطیة فعالة المجموعة

أو تستخدم لغرض التغطیة ولكنھا ال تفي بالمعاییر المؤھلة لمحاسبة التغطیة. یتم العمالت األجنبیة اآلجلة للعمالءتحویلو
مقابلة (مسندة بمعامالت مماثلة) ألدوات المالیة المشتقة للعمالء من خالل الدخول في معامالت لتغطیة التعرض للمخاطر 

مع أطراف مقابلة أو من خالل المعامالت األخرى لتقلیل المخاطر.

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

ترة زمنیة محددة كما تقوم بمبادلة المبالغ الرئیسیة المحددة بعملتین مختلفتین في بدایة مختلفتین على مبلغ أساسي محدد لف
العقد وتقوم بإعادة مبادلة المبالغ األساسیة عند االستحقاق. 

عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة
أجنبیة بسعر محدد وفي تاریخ إن عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عمالت 

مستقبلي محدد.

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

2016یونیو30(مدققة)2016دیسمبر 201731یونیو30
القیمة 
العادلة

الموجبة

القیمة 
العادلة
السالبة

القیمة 
االسمیة

القیمة العادلة
الموجبة

القیمة العادلة
السالبة

القیمة
االسمیة

القیمة العادلة
الموجبة

القیمة العادلة
السالبة

القیمة
االسمیة

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

مبادالت أسعار 
الفائدة (محتفظ بھا 

كتغطیة للقیمة 
14,64137,7691,933,43325,99230,1171,376,4493,36763,0261,101,104العادلة)

مبادالت أسعار 
1,3601,31886,5521,4501,40484,8112,2332,16489,452الفائدة (أخرى)

عقود تحویل 
العمالت األجنبیة 

8,76117,5271,785,47017,74111,0292,094,22322,2028,6121,643,137اآلجلة
───────────────────────────────────────────────────────────────

24,76256,6143,805,45545,18342,5503,555,48327,80273,8022,833,693
═══════════════════════════════════════════════════════════════

ألف دینار 23,128إن صافي القیمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة المحتفظ بھا كتغطیة للقیمة العادلة كانت سالبة بمبلغ 
: سالبة 2016یونیو30ألف دینار كویتي و4,125: سالبة بمبلغ 2016دیسمبر 31(2017یونیو30كما في كویتي 
ألف دینار 44,887ألف دینار كویتي). بلغ الربح من الموجودات المالیة ذات اإلیرادات الثابتة المغطاة 59,659بمبلغ 

ألف دینار كویتي).55,510: 2016یونیو30ألف دینار كویتي و26,805: 2016دیسمبر 31كویتي (
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معامالت مع أطراف ذات عالقة-12

تخضع لسیطرتھم أو أفراد عائالتھم من الدرجة التيشركاتالوالدرجة األولىوأفراد عائالتھم من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین التنفیذیین بالبنك تتضمن األطراف ذات عالقة 
اسیة بما في ذلك أسعار كات زمیلة للمجموعة. كان بعض األطراف ذات عالقة عمالء للمجموعة ضمن النشاط الطبیعي. إن مثل تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األسروشاألولى

لتعلیمات بنك الكویت الفائدة والضمانات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة لعملیات مماثلة لھا مع أطراف غیر ذات عالقة ولم تتضمن أكثر  من قدر طبیعي من المخاطر. وفقاً
فإن تلك القروض مكفولة بضمانات ملموسة.ذات عالقة المركزي المتعلقة بالقروض إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف 

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

طراف ذات العالقةعدد األأو الموظفین التنفیذیین
یونیو30دیسمبر31یونیو30یونیو30دیسمبر31یونیو30یونیو30دیسمبر31یونیو30

201720162016201720162016201720162016
مدققة

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

أعضاء مجلس اإلدارة
344161610157,916155,598213,897قروض (مضمونة)

113131226,87320,98120,078--مطلوبات طارئة
6661110268999بطاقات ائتمان

98970676534,70732,09027,398ودائع
344151413302,109288,898297,207ضمان مقابل تسھیالت ائتمانیة

2,8937,5864,458إیرادات فوائد وأتعاب
344332مصروفات فوائد

122310شراء معدات ومصروفات اخرى

موظفون تنفیذیون
3333322,5722,7022,130قروض

222---455التزامات طارئة 
131210422783820بطاقات ائتمان

1313123333243,5752,9103,393ودائع
479042إیرادات فوائد وأتعاب

---مصروفات فوائد
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إن تفاصیل المدفوعات لموظفي اإلدارة العلیا ھي كما یلي:

أشھر المنتھیة فيالثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة فيستةال
یونیو30

2017
ألف

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

كویتيدینار 

2016
ألف

دینار كویتي

1,9001,7403,7543,427رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
201218283293مكافآت نھایة الخدمة 

173109315222المدفوعات باألسھم
────────────────────────────

2,2742,0674,3523,942
════════════════════════════


