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 المجمع  الربح أو الخسارةبيان 

 2016ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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  2016  2015 

 ك.دألف   ك.دألف  إيضاح 

     اإليرادات

 101,462  122,682  والتمويالت اإلسالمية األخرى اتإيرادات من المرابح

 (22,120)  (34,151) 5  توزيعات للمودعينتكاليف التمويل وال

 79,342  88,531  التمويل إيراداتصافي 

 2,200  4,442 6 االستثمار إيراداتصافي 

 7,839  9,820 7 صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 313  (1,691) 36 حصة في نتائج شركات زميلة

 1,659  2,201  ربح عمالت أجنبية صافي 

 91,353  103,303  اإليرادات التشغيلية

     

 (22,933)  (25,428)  تكاليف موظفين

 (13,624)  (14,724)  مصروفات عمومية وإدارية

 (2,636)  (3,250)  استهالك 

 (39,193)  (43,402)  المصروفات التشغيلية

     

 52,160  59,901  ربح التشغيل قبل مخصص انخفاض القيمة

 (15,058)  (16,357) 8 مخصص انخفاض القيمة

 37,102  43,544  االستقطاعاتربح التشغيل قبل 

 (327)  (381)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (926)  (1,074)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (354)  (428)  الزكاة 

 (310)  (360)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 35,185  41,301  السنة صافي ربح

     

     :إلى العائد

 35,235  41,071  مساهمي البنك

 (50)  230  حصص غير مسيطرة

 35,185  41,301  السنة صافي ربح

 17.79 9 (فلس)السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك  ربحية

 

 16.28 

     

 
 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 13إلى  3إن اإليضاحات من 
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 الدخل الشامل اآلخر المجمعبيان 

 2016ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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  2016  2015 

 د.كألف   د.كألف   

 35,185  41,301  صافي ربح السنة

     اإليرادات الشاملة األخرى

     :الخسارة المجمعإلى بيان الربح أوإعادة تصنيفهــا في فترات الحقة  يجوزأو  /يتم بنود

 (2,973)  (943)  التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 (198)  (85)  الخسارة المجمعمحول إلى بيان الربح أواستثمارات متاحة للبيع بيع صافي أرباح من 

 2,248  568  الربح أو الخسارة المجمعمحولة إلى بيان خسائر انخفاض القيمة الستثمارات متاحة للبيع 

 (2,794)  163  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 (3,717)  (297)  الخسائر الشاملة األخرى للسنة

 31,468  41,004  للسنة ةالشامل اإليراداتإجمالي 

     

     :العائد إلى

 31,518  40,774  مساهمي البنك

 (50)  230  حصص غير مسيطرة

 31,468  41,004  للسنة ةالشامل اإليراداتإجمالي 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 13إلى  3إن اإليضاحات من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 2016ديسمبر  13في للسنة المنتهية 
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رأس 

 المـال

عالوة 

إصدار 

 أسهم

أسهم 

منحة 

 مقترحة

أسهم 

 خزينة

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 اختياري 

احتياطي 

المدفوعات 

 باألسهم

احتياطي 

القيمة 

 العادلة

احتياطي 

 ترجمة

عمالت 

 أجنبية

 أرباح

 مرحلة

توزيعات 

نقدية 

 مقترحة

حقوق الملكية 

العائدة إلى 

 مساهمي البنك

 الصكوك

 - الدائمة

 3 الشريحة

حصص غير 

 مسيطرة

إجمالي 

حقوق 

 الملكية

ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف    

                

 320,799 2,567 - 318,232 10,307 13,320 (9,262) 4,159 1,171 9,570 9,998 (568) 10,316 62,896 206,325 2016يناير  3الرصيد في 

 41,103 230 - 41,071 - 41,071 - - - - - - - - -  السنةربح 

 (297) - - (297) - - 163 (460) - - - - - - - للسنة شاملة أخرى إيرادات)خسائر(/ 

 إياارادات الشاااملة(/الخسااائر)إجماالي 

 41,004 230 - 40,774 - 41,071 163 (460) - - - - - - - للسنة

اسااااااترداد جاااااازء ماااااان رأس مااااااال 

 (3) (3) - - - - - - - - - - - - - حصص غير مسيطرة

 - - - - - (8,474) - - - 4,143 4,331 - - - - المحول إلى االحتياطيات

 - -  - - - - - - - - - (10,316) - 10,316 منحة   إصدار أسهم

 (10,311) - - (10,311) (10,307) (4) - - - - - - - - - توزيعات نقدية مدفوعة

  -عملياااة إصااادار الصاااكوك الدائماااة 

 (11إيضاح ) 3الشريحة 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 75,388 

 

 

- 

 

 

75,388 

 ع  اااك  تكاااا ال ع ملاملاااة داااا    ااا عر 
 (650) - - (650) - (650) - - - - - - - - - 1ع شراحة   -ع  عئمة 

  -الدائماااة  صاااكوكأربااااح مااادفوع لل

 (2,573) - - (2,573) - (2,573) - - - - - - - - - 3الشريحة 

 480 - - 480 - - - - 480 - - - - - - (26إيضاح ) مدفوعات باألسهم

 (1,032) - - (1,032) - - - - - - - (1,032) - - - شراء أسهم خزينة

 51 - - 51 - - - - (111) - - 162 - - - ةخزين أسهم بيع

 - - - - - (10,832) - - - - - - 10,832 - - (22إيضاح )أسهم منحة مقترحة 

إيضااااح )توزيعاااات نقدياااة مقترحاااة 

22) - - - - - - - - - (12,974) 12,974 - - - - 

 423,153 2,794 75,388 344,971 12,974 18,884 (9,099) 3,699 1,540 13,713 14,329 (1,438) 308,11 62,896 216,641 2016ديسمبر  13الرصيد في 

 من هذه البيانات المالية المجمعةتشكل جزءاً ال يتجزأ  13إلى  3إن اإليضاحات من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 2016ديسمبر  13في للسنة المنتهية 
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رأس 

 المـال

عالوة 

إصدار 

 أسهم

أسهم منحة 

 مقترحة

أسهم 

 خزينة

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 اختياري 

احتياطي 

المدفوعات 

 باألسهم

احتياطي 

القيمة 

 العادلة

احتياطي 

 ترجمة

عمالت 

 أجنبية

 أرباح

 مرحلة

توزيعات 

نقدية 

 مقترحة

حقوق الملكية 

العائدة إلى 

مساهمي 

 البنك

 الصكوك

 - الدائمة

 3 الشريحة

حصص 

غير 

 مسيطرة

إجمالي 

حقوق 

 الملكية

ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف    

                

 301,102 5,075 - 296,027 9,815 5,978 (6,468) 5,082 864 6,015 6,283 (763) 9,825 62,896 196,500 2135يناير  3الرصيد في 

 35,185 (50) - 35,235 - 35,235 - - - - - - - - - السنةربح 

 (3,717) - - (3,717) - - (2,794) (923) - - - - - - - للسنة شاملة أخرى (خسائر)

يااااااارادات اإل(/الخساااااااائر)إجماااااااالي 

 31,468 (50) - 31,518 - 35,235 (2,794) (923) - - - - - - - للسنة الشاملة

 - - - - - (7,270) - - - 3,555 3,715 - - - - المحول إلى االحتياطيات

 - - - - - - - - - - - - (9,825) - 9,825 منحة   إصدار أسهم

 (9,815) - - (9,815) (9,815) - - - - - - - - - - توزيعات نقدية مدفوعة

 مااااااال رأس ماااااان جاااااازء اسااااااترداد

 (2,458) (2,458) - - - - - - - - - - - - - مسيطرة غيرحصص 

 - - 452 - 145 - - 307 - - - - - - (26إيضاح ) مدفوعات باألسهم

452 

 

 50 - - 50 - (145) - - - - - 195 - - - ةخزين أسهم بيع

 - - - - - (10,316) - - - - - - 10,316 - - (22إيضاح )أسهم منحة مقترحة 

إيضااااح )توزيعاااات نقدياااة مقترحاااة 

22) - - - - - - - - - (10,307) 10,307 - - - - 

 320,799 2,567 - 318,232 10,307 13,320 (9,262) 4,159 1,171 9,570 9,998 (568) 10,316 62,896 206,325 2135ديسمبر  13الرصيد في 

 
 

 من هذه البيانات المالية المجمعةتشكل جزءاً ال يتجزأ  13إلى  3إن اإليضاحات من 
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 التدفقات النقدية المجمعبيان 

 2016ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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  2016  2015 

 ك.دألف   ك.دألف  إيضاح 

     األنشطة التشغيلية 

 35,185  41,301  صافي ربح السنة

     :لـ التعديالت

 15,058  16,357 8 مخصص انخفاض القيمة

 2,636  3,250  استهالك 

 (2,791)  5,421  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 (198)  (293)  من استثمارات متاحة للبيع  ربح صافي

 630  (427)  من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر خسائر(/ ربح)صافي 

 (313)  1,691  حصة في نتائج شركات زميلة 

 (1,824)  (1,822)  إيرادات توزيعات أرباح

 998  628  خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية  صافي

 180  (52)  من بيع استثمارات عقارية خسائر/ (ربح)صافي 

 452  480  احتياطي المدفوعات باألسهم

 50,013  66,585  في أصول ومطلوبات التشغيل اتالتشغيل قبل التغيرربح 

     :التغيرات في أصول ومطلوبات التشغيل

 (29,998)  (164,635)  ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 75,515  (188,514)  ودائع لدى بنوك أخرى

 (377,879)  (351,030)  تمويالت إسالمية للعمالء

 (3,649)  226  أصول أخرى

 156,010  (306,471)  مستحق للبنوك

 306,907  546,143  حسابات المودعين

 2,257  6,789  مطلوبات أخرى

 179,176  (390,909)  األنشطة التشغيلية منالناتج (/في المستخدم)صافي النقد 

     األنشطة االستثمارية

 (3,690)  (5,000)  الخسائر شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

 544  5,327  المحصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 (170,963)  (98,108)  شراء استثمارات متاحة للبيع

 158,991  60,032  المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

 559  397  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (58)  (2,203)  شراء استثمارات عقارية 

 2,194  176  المحصل من بيع استثمارات عقارية

 (5,916)  (10,283)  شراء ممتلكات ومعدات

 1,824  1,822  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

 (16,515)  (47,840)  األنشطة االستثمارية النقد المستخدم فيصافي 

     األنشطة التمويلية

 -  (1,032)  أسهم خزااة شرعء

 -  (2,573)  3الشريحة  –أرباح مدفوعة للصكوك الدائمة 

 -  (650)   3 ع شراحة - ع  عئمة ع  ك      عر تكلفة

 -  75,388  3 ع شراحة - ع  عئمة ع  ك      عرع مح ل من   افي

 (2,458)  (3)  مسيطرة غيرحصص  مــال رأسجزء من  استرداد

 50  51  األسهم   ياراتالمحصل من استخدام خ

 (9,815)  (10,311)  توزيعات نقدية مدفوعة

 (12,223)  60,870  األنشطة التمويلية (المستخدم في/ )الناتج من صافي النقد

 150,438  (377,879)  لفي النقد والنقد المعاد الزيادةصافي 

 314,821  465,259  النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 465,259  87,380 31 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 13إلى  3إن اإليضاحات من 
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 إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة 

 2016ديسمبر  13في للسنة المنتهية 
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 التأسيس واألنشطة .1

وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول  2114سبتمبر  23)"البنك"( كشركة مساهمة كويتية عامة بتاريخ  ع.تأسس بنك بوبيان ش.م.ك.

 (.2111لسنة  11وانين بنك الكويت المركزي )القانون رقم ووفقاً لقواعد وق 88به في دولة الكويت وبموجب المرسوم األميري رقم 

 .2116مايو  35إدراج أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق المالية في تم 

 وفقاً تم الترخيص للبنك من قبل بنك الكويت المركزي ليقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم كافة الخدمات المصرفية  2114نوفمبر  28في 

 .ده هيئة الرقابة الشرعية بالبنكوطبقاً لما تعتم ،اإلسالمية السمحةحكام الشريعة أل

للبنك بإضافة نشاط جديد وهو عرض أوراق مالية أو بيعها لصالح مصدرها أو حليفه  عقد التأسيستم تعديل  2135مايو  37وفي تاريخ  

 التسويق )إدارة اإلصدار(. ةأو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعاد

والذي  2136فبراير  3، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2136يناير  24في  2136لسنة  3تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم 

نون الجديد بأثر سوف يتم تفعيل القا (،5، والتعديالت الالحقة له. وفقاً للمادة رقم )2132لسنة  25بموجبه إلغاء قانون الشركات رقم تم 

وتم نشرها في  2136يوليو  32في  2136لسنة  3،  تم إصدار الالئحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 2132نوفمبر  26رجعي اعتباراً من 

 .2132لسنة  25بموجبها إلغاء الالئحة التنفيذية للقانون رقم تم والتي  2136يوليو  37الجريدة الرسمية بتاريخ 

 )"الشركة األم"(. .عالشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.إحدى إن البنك هو 

 .(2015ديسمبر  13في كمــا  اً موظف 1201)  2016ديسمبر  13في كمــا  موظفاً  2,12 عدد موظفي المجموعةإجمالي  بلغ

 دولة الكويت. ،31336الصفاة ، 25517 .ب عنوان البنك المسجل هو ص.

، وللمساهمين صالحية تعديل هذه البيانات المالية 2017يناير  5  البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتماد إصدار 

 .السنوية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية

 أساس اإلعداد .2

 بيان االلتزام 1-3

( IASBالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (IFRS)الدولية للتقارير المالية  تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير

والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية، والمطبقة في دولة 

الكويت المركزي. إن هذه التعليمات تتطلب تطبيق كافة المعايير الدولية الكويت لمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك 

حول المخصص المجمع النخفاض القيمة والتي تحل محلها متطلبات  19رقم  للتقارير المالية، باستثناء متطلبات المعيار المحاسبي الدولي

 9.1السياسة المحاسبية  يبنك الكويت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام، كما هو مبيّن ف

 أساس القياس 1-1
االستثمارات المتاحة للبيع واألصول المالية بالقيمة العادلة ية باستثناء قياس تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخ

 حسب ترتيب السيولة. المجمع مركزه المالي . يعرض البنك بيانالمشتقات الماليةمن خالل األرباح والخسائر واالستثمارات العقارية و

 عملة التعامل والعرض 1-1

إن كافة المعلومات المالية المعروضة بالدينار وهو عملة التعامل للبنك.  )"د.ك"( البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتيتعرض 

 .ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلكإلى أقرب ألف، ة مقرب )"د.ك"( الكويتي

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 1-4

باستثناء تطبيق المعايير  مع تلك المستخدمة في السنة السابقةالمتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة تتفق السياسات المحاسبية 

  المالية التالية  الجديدة أو المعدلة واجبة التطبيق على المجموعة.الدولية للتقارير

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة وغير المطبقة بعــد 1-5

من قبل تم إصدار المعايير الدولية للتقارير المــالية والتفسيرات التالية ولكنهــا غير واجبة التطبيق بعــد ولم يتم تطبيقهــا بشكل مبكر 

 ق.المجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات متى أصبحت واجبة التطبي

  "األدوات المــالية": 9المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 

"األدوات المالية" في صيغته النهائية في يوليو  9( المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IASBأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )

مع السماح بالتطبيق المبكر. ويضع المعيار الدولي  2138يناير  3وهو واجب التطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2134

متطلبات االعتراف والقياس لألصول المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع األصول غير  9للتقارير المالية رقم 

األدوات المالية:  19حل معيار المحاسبة الدولي رقم م المالية وانخفاض قيمة األصول المالية ومحاسبة التحوط. كمــا يحل هذا المعيار

 ."االعتراف والقيــاس"
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 أساس اإلعداد )تتمة( .2

 )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة وغير المطبقة بعــد 1-5

 التصنيف والقياس .أ 

يحظى بأثر كبير على تصنيف وقياس  سيؤثر تطبيق هذا المعيار على تصنيف وقياس األصول المالية للمجموعة، إال إنه ليس من المتوقع أن

نقدية المطلوبات المالية. كمــا سيعتمد تصنيف وقياس األصول المالية على كيفية إدارتهــا )النموذج التجاري للمنشأة( وخصائص تدفقاتهــا ال

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة التعاقدية. وتقوم هذه العوامل بتحديد ما إذا تم قياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة 

 العادلة من خالل بيان الدخــل.

 محاسبة التحوط .ب 

حتى وإن  19للمنشآت باالستمرار في محاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  9يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .2138يناير  3تقارير المالية إلزامية في أصبحت بعض العناصر األخرى للمعايير الدولية لل

 انخفاض قيمة األصول المالية .ج 

والذمم تسري متطلبات انخفاض القيمة على األصول المالية التي تم قياسهــا بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

الية. عند االعتراف المبدئي، يجب أن يكون هناك مخصص لخسائر المدينة اإليجارية وبعض التزامات القروض وعقود الضمانات الم

شهراً(.  32شهراً التالية )خسائر االئتمان المتوقعة لفترة  32الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة الــ  (”ECL“)االئتمان المتوقعة 

لخسائر االئتمان المتوقعة الناتجة من كافة أحداث التعثر  وفي حالة وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، يجب أن يكون هناك مخصص

 المحتملة على مدار العمر المتوقع لألدوات المالية )"فترة خسائر االئتمان المتوقعة"( 

المالية التي يعتبر شهراً "مرحلة أولى" بينمــا األصول  32تعتبر األصول المالية التي يتم االعتراف فيهــا بخسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

 أنهــا تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان تعتبر في "المرحلة الثانية"، بينما األصول المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض

 .قيمتهــا أو يعتبر أنهــا متعثرة أو تعرضت النخفاض ائتماني تعتبر في "المرحلة الثالثة"

تعثر يتم إجراء تقييم للتحقق من زيادة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي لكل فترة تقارير عبر النظر في التغير في مخاطر ال

 .(”ECL“)التي تحدث على مدار العمر المتبقي لألداة المالية عوضاً عن النظر في الزيادة في خسائر االئتمان المتوقعة 

محايداً وموزوناً باالحتمال كمــا يجب أن يتضمن كافة  (”ECL“)م مخاطر االئتمان وتقدير خسائر االئتمان المتوقعة يجب أن يكون تقيي

للتأييد المعلومات المتاحة ذات الصلة بالتقييم بمــا في ذلك المعلومات الخاصة باألحداث السابقة واألحوال الحالية وتوقعــات معقولة وقابلة 

يجب أن يضع بعين  (”ECL“)حوال االقتصادية في تاريخ التقرير. باإلضافة إلى ذلك، فإن تقدير خسائر االئتمان المتوقعة فيمــا يتعلق باأل

ليه في االعتبار القيمة الزمنية لألموال. ونتيجةً لذلك، يعتزم أن يكون االعتراف والقياس النخفاض القيمة ذي نظرة مستقبلية أكثر ممــا هو ع

 كمــا أن تكلفة انخفاض القيمة الناتجة تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً. 19ة الدولي رقم معيار المحاسب

 تقوم المجموعة في الوقت الحالي بتحديد أثر هذا المعيار عند تطبيقه على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 ء""اإليرادات من العقود مع العمال 35المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 

وهو واجب التطبيق  2134مايو  28( في IASBمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 35تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 33محل معيار المحاسبة الدولي رقم  35. ويحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2138يناير  3على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

"اإليرادات" باإلضافة إلى التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية  38"عقود اإلنشــاء" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 وذلك بدءاً من تاريخ التطبيق. يقوم المعيار 13رقم  (SIC)والتفسير الصادر من لجنة التفسيرات الدائمة  38و 35و 31للتقارير المالية أرقام 

الجديد بتالفي االختالفات ونقاط الضعف في المتطلبات السابقة لالعتراف باإليرادات كمــا يقدم إطار عمل أكثر قوة للتعامل مع مشكالت 

 اإليرادات ولتحسين قابلية مقارنة ممارسات االعتراف باإليراد على مستوى المنشآت والقطاعات والواليات القضائية وأسواق رأس المال. 
 

 عند تطبيق هذا المعيــار. جوهريوال تتوقع أي أثر  35تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 : اإليجارات 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"اإليجارات" على أن يكون واجب  36ة رقم ( المعيار الدولي للتقارير الماليIASB، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2136في يناير 

إلى محاسبة المستأجرين  36. وقد أدى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2139يناير  3التطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

يجارات التمويلية حالياً وفقاً لمعيار المحاسبة عن معظم اإليجارات في إطار المعيــار بأسلوب مشابه للطريقة التي يتم بهــا المحاسبة عن اإل

"اإليجارات". وسيقوم المستأجرون باالعتراف بأصل "حق االنتفاع" والمطلوبات المالية ذات الصلة في الميزانية العمومية.  37الدولي رقم 

أة. كمــا تبقى محاسبة المؤجر بشكٍل كبير كمــا هي وسيتم إطفاء األصل على مدار فترة اإليجــار ويتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطف

 . 37موجودة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

ومن غير المتوقع أن يكون  بيانات المالية المجمعة للمجموعةعلى ال 36تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 هناك تأثير جوهري لتطبيق هذا المعيار.
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 لسياسات المحاسبية الهامةا .3

البيانات المالية المجمعة، وتم تطبيقها بشكل ثابت هذه تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل مماثل لكافة الفترات المعروضة في 

 شركات المجموعة.كل من قبل 

 التجميعأساس  1-3

شركة بوبيان : "المجموعة"(جميعاً بـ )يشار إليها الرئيسية التابعة تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لكل من البنك وشركاته 

لسيطرة ، وتخضع جميعها 2136ديسمبر  13كما في  للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقفلة(، وشركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

 .35 رقم يضاحاإلالبنك كما هو مبيّن في 

 دمج األعمال 1-3-3

 في تاريخ الشراء، وهو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة. االستحواذيتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة 

 المجموعة مسيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط في الحاالت التالية:وتعتبر 

  كان للمجموعة نفوذ على الشركة المستثمر فيها )أي عندما تمنح الحقوق القائمة قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات الصلة إذا

 .الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

 لها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيهاأو  إلىالمجموعة منكشفة  إذا كانت. 

  المجموعة لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير في عوائدها.إذا كانت 

عندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار 

 ن لها نفوذ على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك ما يلي:في تقدير ما إذا كا ذات الصلة جميع الوقائع والظروف

  الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

  وحقوق التصويت المحتملة بالمجموعةحقوق التصويت الخاصة 

 على النحو التالي: االستحواذتقوم المجموعة بقياس الشهرة في تاريخ 

 القيمة العادلة لمقابل الشراء المحول؛ إضافة إلى 

 المبلغ المعترف به من أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة، إضافة إلى 

 في الشركة المشتراة؛ ناقصا -لشراءفيما قبل ا –ملكية إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل، القيمة العادلة لحصة ال 

 بمــا في ذلك المطلوبات المحتملة المحتملةالمحددة المشتراة والمطلوبات صول ألل القيمة العادلة. 

 .المجمع الربح أو الخسارةبيان عندما يكون مبلغ الزيادة بالسالب، يتم االعتراف بربح شراء الصفقة مباشرة في 

التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال، يتم تسجيلها وأو أسهم  أدوات دين، بخالف تلك المرتبطة بإصدار تالامعمإن تكاليف ال

 كمصروفات عند تكبدها.

 حصص غير مسيطرة 1-3-1

يتم عرض الحصص في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تعود إلى المجموعة كحصص غير مسيطرة في بيان المركز المالي 

بالحصة النسبية لصافي أصول الشركة التي يتم حيازتها، وتوزع في الشركة التي تمت حيازتهــا المجمع. تقاس الحصص غير المسيطرة 

حتى ولو تجاوزت نصيب الحصة غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركة التابعة. يتم معالجة  الخسائر على الحصص غير المسيطرة

المعامالت مع الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالك حقوق ملكية المجموعة. تسجل األرباح أو الخسائر نتيجة بيع الحصص غير 

 المسيطرة دون فقدان السيطرة في حقوق الملكية.

 الشركات التابعة 1-3-1

يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة في هذه البيانات المالية عليها.  سيطرة للمجموعة يكون التي الشركات تلك هي التابعة لشركاتا

يتم عند الضرورة عمل تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة المجمعة، من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهاء السيطرة. 

 د سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية المطبقة من قبل البنك. لتوحي

 فقدان السيطرة 1-3-4

عندما يتم فقدان السيطرة، تقوم المجموعة باستبعاد أصول ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة والمكونات األخرى 

أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. وإذا لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض 

الحقاً، يتم  ة العادلة بتاريخ فقدان السيطرةاحتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، عندئذ يتم قياس هذه الحصة بالقيم

 كأصل مالي وفقاً لمستوى تأثير الحصة المحتفظ بها. المحاسبة عنها كشركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية أو

 

 

 

 

 

 



 وشركاته التابعة. ع.ك.م.بنك بوبيان ش

 إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة 

 2016ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 

14 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 أساس التجميع )تتمة( 1-3

 استثمارات في شركات زميلة )الشركات الزميلة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية( 1-3-5

لديها، وال يمتد ذلك إلى الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري على السياسات المالية والتشغيلية 

 % من حقوق التصويت.51و %21ينشأ التأثير الجوهري عندما تمتلك المجموعة ما بين  .السيطرة

إن تكلفة االستثمار  طريقة حقوق الملكية ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة.يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة باستخدام 

 تتضمن تكاليف المعامالت.

تقوم المجموعة بإدراج حصتها من إجمالي الربح أو الخسارة المعترف به للشركة الزميلة ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع 

التوزيعات المستلمة من الشركات الزميلة تقلل القيمة  ،حتى التاريخ الفعلي النتهائهااعتباراً من التاريخ الفعلي لبداية التأثير الفعلي و

الدفترية لالستثمارات. كذلك قد يتعين إجراء التعديالت على القيمة الدفترية فيما يخص التغييرات في حصة المجموعة في الشركة 

غيرها من اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إدراج حصة المجموعة الزميلة الناتجة عن التغييرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة و

 في هذه التغييرات بشكل مباشر في حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة األخرى حسبما يكون مناسباً. 

الدفترية  عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتها في شركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، فإن القيمة

لهذا االستثمار، بما فيها أي حصص طويلة األجل تمثل جزءاً من هذا االستثمار، يتم تخفيضها حتى تصل إلى ال شيء ويتم إيقاف 

 االعتراف بأي خسائر أخرى إال إذا كان على المجموعة أية التزامات أو قامت بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة المستثمر بها.

لفة الحيازة عن حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة المعترف أي زيادة في تك

 الزميلة. اتكشهرة ضمن القيمة الدفترية للشركبها في تاريخ الحيازة تتحقق 

يازة بعد إعادة التقييم تتحقق على أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المحددة عن تكلفة الح

 الفور في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في حدود حصة المجموعة في الشركة 

ا األرباح غير المحققة ولكن فقط إذا لم يتوفر دليل على الزميلة. وتستبعد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد به

 انخفاض القيمة.

 معامالت مستبعدة عند التجميع 1-3-1

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات 

 المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة.

 العمالت األجنبية  1-1

 يتم عرض البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها )عملة التعامل(. 

 وفق أسعار التحويل السائدة بتاريخ كل معاملة. التعاملالمعامالت بالعمالت األجنبية بعملة  تسجل

تدرج فروق التحويل الناتجة عن ، وللسنة المجمع الربح أو الخسارةترجمة البنود النقدية في بيان وسوية تدرج فروق التحويل الناتجة عن ت

للسنة باستثناء الفروق الناتجة عن ترجمة البنود غير  المجمع الربح أو الخسارةترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة في بيان 

وبالنسبة لتلك البنود غير النقدية، فإن أي النقدية والتي تدرج األرباح والخسائر المتعلقة بها مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. 

 الشاملة األخرى. العمالت األجنبية تدرج أيضاً مباشرة ضمن اإليراداتتحويل أرباح أو خسائر ناتجة عن 

لغرض عرض البيانات المالية المجمعة، يتم عرض أصول ومطلوبات العمليات األجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي باستخدام أسعار 

. ويتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات وفقا لمتوسط أسعار الصرف للسنة. ويتم تصنيف فروق التقريرالصرف السائدة بتاريخ 

لناتجة، إن وجدت، كإيرادات شاملة أخرى وتحول إلى احتياطي ترجمة العمالت األجنبية للمجموعة، وتدرج فروق التحويل تلك التحويل ا

 العملية األجنبية. استبعادللسنة التي يتم فيها  المجمع الربح أو الخسارةفي بيان 

 تحقق اإليرادات 1-1

االقتصادية إلى المجموعة والتي يمكن فيها قياس اإليرادات  المنافعتدفق  فيهامن المحتمل يتم تحقق اإليرادات في الحاالت التي يكون 

 ويجب توفر معايير التحقق الخاصة التالية أيضاً قبل تحقق اإليرادات:، بشكل موثوق

 القائم.ثابت على صافي االستثمار الدوري العائد اليعكس  بشكلاألصول المؤجرة و المرابحات والوكاالت تتحقق اإليرادات من 

 .تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح 

 .تتحقق إيرادات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات المتعلقة بها 

 .تتحقق إيرادات اإليجارات من االستثمارات العقارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار 
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 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  .3

 األدوات المالية 1-4

 األصول المالية 1-4-3

 محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد 

االعتراف ويتم السداد.  محاسبة تواريخ الطريقة المعتادة على أساسب االعتيادية األصول الماليةتتحقق كافة مشتريات ومبيعات 

بالنسبة لألصول المالية بالقيمة  المجمع الربح أو الخسارةالتغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ السداد في بيان ب

في اإليرادات الشاملة األخرى بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع. إن االعتراف بهــا العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ويتم 

مبيعات الطريقة المعتادة هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل إطار زمني يتم مشتريات أو 

 .بشكل عام تحديده بالنظم أو بالعرف السائد في األسواق

 األصول الماليةوعدم تحقق تحقق 

تدرج تكاليف ، و، وتقاس مبدئياً بالقيمة العادلةألداة مــا تعاقديةأحكام تتحقق األصول المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في 

 المعامالت فقط لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

في التدفقات النقدية الناتجة من ذلك األصل أو عندما تقوم  ةالتعاقدي وقحقالنتهي تعندما  فقط تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي

إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو لم  .إلى جهة أخرى كافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالياألصل المالي وبتحويل المجموعة 

باالعتراف لمجموعة تقوم واستمرت في السيطرة على األصل المحول، فإن ا بشكٍل فعلي تحتفظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية

بكافة فعلياً إذا احتفظت المجموعة  حصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المتعلق به في حدود المبالغ التي قد يتعين عليها دفعها.ب

 االلتزام الخاص بالمتحصالتاألصل المالي وتسجيل االعتراف بمخاطر ومزايا ملكية أصل مالي محول، تستمر المجموعة في 

 المستلمة.

 التقاص 

يتم التقاص بين األصول المالية والمطلوبات المالية، ويتم إدراج صافي المبلغ الظاهر في بيان المركز المالي المجمع فقط عند وجود 

حق قانوني ملزم بإجراء التقاص على المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل وسداد 

 االلتزام في الوقت ذاته.

تعرض اإليرادات والمصروفات بالصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك، أو لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من 

 المعامالت المتماثلة.

والتمويالت اإلسالمية للعمالء تقوم المجموعة بتصنيف األصول المالية إلى الفئات التالية: النقد والنقد المعادل والمستحق من البنوك 

 واألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات متاحة للبيع وأصول أخرى.

 النقد والنقد المعادل

 سبعةبنوك تستحق خالل  لدىوإيداعات على النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى بنوك أخرى  والنقد المعادل بند النقد يشتمل

 أيام.

 وتمويالت إسالمية للعمالء ودائع لدى البنوك

، إن في سوق نشطمسعرة للعمالء هي أصول مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وهي غير  ةاإلسالمي توالتمويال الودائع لدى البنوك 

  الشريعة اإلسالمية يءهذه األدوات المالية تتماشى مع مباد

 المرابحة

يتعلق ببيع السلع بالتكلفة مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه، حيث يقوم البائع بإعالم المشتري بالسعر الذي ستتم المرابحة هي اتفاق 

المرابحة هي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص ، به المعاملة وكذلك مبلغ الربح الذي سيتحقق

 انخفاض القيمة. 

 الوكالة

اتفاق بين طرفين هما الموكل الذي يرغب في تعيين الطرف اآلخر وهو الوكيل ليكون هذا األخير وكيالً عن الموكل فيما الوكالة هي 

 يتعلق باستثمار أموال الموكل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. الوكالة هي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج بالتكلفة المطفأة

 ناقصاً مخصص انخفاض القيمة.

 التي تكون فيها المجموعة مججرا   –صول المججرة األ

إلى فعلياً ضي شروط التأجير تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية تـيتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تمويلي عندما تق

اقصاً مخصص ن بالتكلفة المطفأةالمستأجر، وتصنف كافة عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تشغيلي. تدرج األصول المؤجرة 

 انخفاض القيمة. 
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 األصول المالية )تتمة( 1-4-3

 التسهيالت التمويلية المعاد التفاوض بشأنها

، تسعى المجموعة إلعادة هيكلة التسهيالت بدالً من التنفيذ على الضمانات. ويشمل ذلك تمديد فترات السداد واالتفاق التعثرفي حال 

بشأن شروط تسهيالت جديدة. عند التفاوض حول شروط وأحكام هذه التسهيالت، تنطبق شروط وأحكام الترتيبات التعاقدية الجديدة 

تقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة التسهيالت التمويلية المعاد التفاوض  .ستظل متأخرةالتمويلية ت التسهيالعند تحديد ما إذا كانت هذه 

المدفوعات المستقبلية. وتظل التسهيالت خاضعة لتقييم انخفاض القيمة  حدوثبشأنها للتأكد من تلبية كافة المعايير ومن احتمال 

 سواء بشكل فردي أو مجمع.

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائرلقيمة اأصول مالية ب

يتم تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا تم تصنيفه كمحتفظ به بغرض المتاجرة أو تم تصنيفه 

إذا قامت المجموعة  ئربالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي. يتم تصنيف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا

بإدارة تلك االستثمارات واعتمدت في قرارات البيع والشراء على أساس قيمتها العادلة وفقا لخطة المجموعة االستراتيجية أو كان 

 .ة أخرىهذا التصنيف يستبعد أو يقلل بصورة كبيرة من تضارب قياس أو تحقق قد ينتج في حال

الصلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع عند تكبدها. يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من يتم إثبات تكاليف المعاملة ذات 

، خالل األرباح أو الخسائر وفقاً للقيمة العادلة، كما تدرج التغيرات المتعلقة بها، والتي تأخذ في االعتبار أي إيرادات توزيعات أرباح

 في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

 ثمارات متاحة للبيعاست

 االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفها في أي من فئات األصول المالية أعاله.

 يتم إثبات االستثمارات المتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معاملة متعلقة بها مباشرة. 

( 9 -1بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغييرات عليها، بخالف خسائر انخفاض القيمة )راجع إيضاح بعد االعتراف المبدئي، يتم قياسها 

وفروق ترجمة العمالت األجنبية على أدوات الدين المتاحة للبيع، في اإليرادات الشاملة األخرى ويتم عرضها في احتياطي القيمة 

أن قيمته قد انخفضت، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة عند تحديد العادلة ضمن حقوق الملكية. عند استبعاد االستثمار أو 

 المتراكم في حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع.

  المطلوبات المالية 1-4-1

بالقيمة العادلة ناقصاً أية تكاليف معامالت متعلقة بها مباشرة. الحقاً  دادتاريخ السفي  ايئبدميتم إثبات جميع االلتزامات المالية 

 لالعتراف المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.

 تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء فتراتها.

 المودعين والمطلوبات األخرى.تتضمن المطلوبات المالية المستحق إلى البنوك وحسابات 

 المستحق للبنوك وحسابات المودعين

االستثمارية أو الحسابات  التوفيرحسابات المودعين هي الودائع المستلمة من العمالء بموجب الحسابات الجارية أو حسابات 

 حسابات المودعين لدى البنك ما يلي:. وتشمل االستثمارية محددة األجل

ال تستحق هذه الحسابات أي ربح وال تتحمل أي مخاطر خسارة حيث يضمن في صورة حسابات جارية:  االستثماريةالودائع غير  -أ

عليه، فإن هذه الحسابات تعتبر قرضاً حسناً من المودعين للبنك حسب مبادئ الشريعة . وعند الطلب البنك دفع الرصيد المتعلق بها

وتعود نتائج مثل هذه االستثمارات في نهاية األمر لمساهمي ، قرار المجموعة الحسن حسباإلسالمية. ويتم استثمار هذا القرض 

 البنك.

 حسابات الودائع االستثمارية: وتشمل حسابات التوفير وحسابات الودائع محددة األجل وحسابات الودائع غير محددة األجل. -ب

 حسابات التوفير االستثمارية

 وهي ودائع غير محددة األجل يسمح فيها للعميل بسحب أرصدة هذه الحسابات أو أجزاء منها في أي وقت.

 محددة األجل حسابات الودائع االستثمارية

وهي ودائع محددة األجل بناًء على عقود الودائع المبرمة بين البنك والمودع. وتستحق هذه الودائع شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف 

 سنوياً أو سنوياً.
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 األدوات المالية )تتمة( 1-4

 )تتمة(المطلوبات المالية  1-4-1

 االستثمارية غير محددة األجلحسابات الودائع 

 وهي ودائع استثمارية غير محددة األجل وتعامل كودائع سنوية تجدد تلقائياً عند االستحقاق لفترة مماثلة، ما لم يقدم المودعون إخطارات

 خطية للبنك بعدم رغبتهم في تجديد الوديعة.

 وتتحمل جزًءا من الخسارة وتدرج بالتكلفة زائداً الربح المستحق.في جميع الحاالت، تحصل الحسابات االستثمارية على نسبة من الربح 

 القيمة العادلة 1-5

ة تمثل القيمة العــادلة السعر الذي قد يتم قبضه عن بيع أحــد الموجودات أو السعر الذي قد يتم سداده لنقل أحــد االلتزامات في معامل

بشكل أساسي، أو في أكثــر األسواق ربحية والتي يكون للمجموعة المشاركة  منظمة بين المشاركين في عمليات السوق في تاريخ القيــاس

 فيهــا في ذلك التــاريخ في حــالة عدم وجود مثل هذه المعاملة المنظمة.

نشطاً إن ويُعتبر السوق  ،وتقوم المجموعة، متى توفر ذلك، بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشط لهذه األداة

 كانت المعامالت الخاصة باألصول أو االلتزامات تتم بشكٍل متكرر وكاٍف وكمية تكفي لتقديم معلومــات تسعير بشكٍل مستمر.

وفي حــالة عدم وجــود سعر معلن في السوق النشط، تقوم المجموعة باستخدام أســاليب التقييم التي تحقق أكبر قدر من االستفــادة من 

من استخدام المعلومات غير الملحوظة. كمــا يشتمل أسلوب التقييم الذي يقع عليه االختيار على  تقللت الملحوظة ذات الصلة والمعلومــا

 كافة العوامل التي قد يأخذهــا المشاركون في عمليات السوق بعين االعتبــار أثنــاء تسعير معــاملة مــا.

وسعراً للطلب ألي من الموجودات أو المطلوبات التي تم قياسهــا بالقيمة العادلة، تقوم  وفي حــالة مــا إذا كان هناك سعراً للعرض

 المجموعة بقياس موجوداتهــا بسعر العرض ومطلوباتهــا بسعر الطلب.

دنى مستوى من وتقرر المجموعة إذا ما تمت عمليات تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي عبر إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أ

 المعلومات التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهــاية كل فترة تقارير.

ويتم تحديد القيم العادلة للعقارات االستثمــارية من قبل مقيمين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بهــا وخبرات حديثة بالموقع 

مــا يجب أن توضع بعين االعتبــار القدرة على توليد منافع اقتصادية من استخدام العقــار والفئة الخاصة بالعقــار موضوع التقييم ك

 بأفضل استخدام.

 المشتقات المالية 1-1

متها يتم عرض أدوات المشتقات المالية بشكل مبدئي في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة )بما فيها تكاليف المعاملة(، ثم يتم قياسها بقي

 حقاً.العادلة ال

تبرم المجموعة عقوداً آجلة للصرف األجنبي، وهذه العقود هي عبارة عن ترتيبات تعاقدية لشراء أو بيع أدوات مالية معينة بسعر محدد 

 وتاريخ مستقبلي. ويتم عرض المشتقات المالية بالقيمة العادلة، والتي تشمل الربح غير المحقق أو الخسارة غير المحققة من التقييم وفقاً 

للقيمة السوقية للمشتقات المالية باستخدام أسعار السوق أو نماذج التسعير الداخلية. ويتم وضع المشتقات المالية ذات القيمة السوقية 

الموجبة )األرباح غير المحققة( ضمن "أصول أخرى"، بينما يتم وضع المشتقات المالية ذات القيمة السوقية السالبة )الخسائر غير 

 "مطلوبات أخرى" ضمن بيان المركز المالي المجمع.المحققة( ضمن 

 المجمع.الربح أو الخسارة ويتم وضع األرباح أو الخسائر الناتجة من المشتقات المالية ضمن بيان 

 االستثمارات العقارية 1-2

التي يتم االحتفاظ بها لغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو لكال الغرضين،  العقاراتاالستثمارات العقارية هي 

 ،لألعمال أو االستخدام ألغراض إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات ألغراض إدارية االعتياديولكن ليس لغرض البيع في إطار النشاط 

 الربح أو الخسارةبيان مع إدراج أي تغير عليها في  بالقيمة العادلةوالحقا قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي  يتم

 .تتضمن التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة بحيازة العقار االستثماري، المجمع

يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع االستثمار العقاري )محتسبة على أساس الفرق بين صافي محصل البيع والقيمة الدفترية للبند( 

 المجمع. الربح أو الخسارةفي بيان 

تكلفته مثل تاريخ إعادة التصنيف تفي لهذا العقار العادلة  ةقيمالفإن ممتلكات ومعدات، كيتم تصنيفه عقار معين بحيث استخدام تغيير عند 

 .اً لمحاسبة الحقاوذلك ألغراض 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 الممتلكات والمعدات  ,-1

 المبدئية التكلفة تتضمن .المتراكمة انخفاض القيمة وخسائر المتراكم ناقصاً االستهالك بالتكلفة الممتلكات والمعداتبنود يتم قياس 

يتم تكبدها حتى يصل األصل إلى موقع التشغيل ويصبح صالحاً لالستخدام  تتعلق به مباشرة تكلفة وأي الشراء سعر والمعداتللممتلكات 

 له. المخصص

للمنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالنفقات سيعود على المجموعة.  يكون من المحتمل أن تدفقاً الالحقة فقط عندما النفقات تتم رسملة 

 يتم االعتراف بتكاليف الصيانة واإلصالح اليومي للممتلكات والمعدات عند تكبدها.

على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة المجمع  الربح أو الخسارةبيان بنود الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت في يتم استهالك 

 .بندلكل 

 لبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:لللسنوات الحالية والمقارنة  ةالمقدر ةر اإلنتاجياعماألفيما يلي 

 

 سنوات 5 وتحسينات على عقارات مستأجرة أثاث 

  سنوات 31 - 1 معدات مكتبية 

 سنة 21 مبان على أراٍض مستأجرة 

 

 ويتم تعديلها حسبما كان مالئما.دورياً واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية يتم مراجعة طرق االستهالك 

 انخفاض القيمة 1-9

 األصول المالية  1-9-3

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة من األصول المالية قد 

قيمتها. ويعتبر األصل المالي أو مجموعة األصول المالية قد انخفضت قيمتها فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفضت 

انخفاض القيمة نتيجة حدث أو أكثر وقع بعد التحقق المبدئي لألصل )حدث تكبد خسارة( وأن حدث الخسارة له أثر على التدفقات 

أو مجموعة األصول المالية التي يسهل تقديرها. وإذا ما ظهر هذا الدليل، يتم االعتراف  النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي

 بخسارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

 األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
يتم احتساب مبلغ خسارة االنخفاض في قيمة األصل المالي الذي يقاس بالتكلفة المطفأة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 

الربح أو الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الفعلي األصلي لذلك األصل. يتم إثبات الخسائر في بيان 

ويتم إظهارها في مخصص مقابل التمويالت اإلسالمية للعمالء. في حال وقوع أحداث بعد إثبات االنخفاض في  لمجمعالخسارة ا

الربح أو القيمة بما يؤدي إلى انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم رد االنخفاض في خسارة االنخفاض في القيمة في بيان 

 المجمع. الخسارة

% 1.5و% على التسهيالت النقدية 3اً لتعليمات بنك الكويت المركزي، يتم احتساب مخصص عام بحد أدنى إضافة إلى ذلك، ووفق

على التسهيالت غير النقدية، بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت المركزي وال 

الكويت المركزي تعميماً بتعديل أساس احتساب المخصصات ، أصدر بنك 2117في مارس تخضع الحتساب مخصص محدد لها. 

% على 1.5% إلى 3% على التسهيالت النقدية ومن 3% إلى 2العامة على التسهيالت حيث تم تغيير نسبة المخصص من 

الت، بعد خصم على صافي الزيادة في التسهي 2117يناير  3التسهيالت غير النقدية. وبدأ سريان هذه النسب المعّدلة اعتباراً من 

% للتسهيالت النقدية 3بعض فئات الضمانات، خالل فترة التقرير. ويتم االحتفاظ بالجزء من المخصص العام الذي زاد عن نسبة 

كمخصص عام حتى تصدر تعليمات أخرى بهذا الشأن من قبل بنك  2116ديسمبر  13% للتسهيالت غير النقدية كما في 1.5وعن 

 الكويت المركزي.

 المتاحة للبيع االستثمارات

ضمن  الدخل الشامل اآلخربإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في  المتاحة للبيعاالستثمارات يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة 

الربح أو بيان إلى  الدخل الشامل اآلخرإن الخسائر المتراكمة المعاد تصنيفها من  .المجمع الربح أو الخسارةبيان حقوق الملكية، إلى 

لمبلغ األصلي والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسائر لبالصافي بعد أي سداد أو إطفاء ء تمثل الفرق بين تكلفة الشرا المجمع الخسارة

ألوراق خالل الفترة الالحقة في حال زادت القيمة العادلة ، المجمع الربح أو الخسارةبيان في  انخفاض في القيمة معترف بها سابقاً 

يقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة عندئذ يتم الدين المتاحة للبيع المنخفضة قيمتها ويمكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث 

المجمع. إال أنه يتم تسجيل أي استرداد الحق في القيمة  الربح أو الخسارة رد خسارة انخفاض القيمة مع تسجيل مبلغ الرد في بيان

 سهم المتاحة للبيع المنخفضة قيمتها في اإليرادات الشاملة األخرى.العادلة لأل
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( انخفاض القيمة 1-9

  ةاألصول غير المالي 1-9-1

خسائر تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية ألصولها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على وجود 

انخفاض في القيمة على هذه األصول. إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل لتحديد خسائر 

انخفاض القيمة )إن وجدت(. وإذا لم يكن باإلمكان تقدير المبلغ الممكن استرداده ألي أصل ما، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن 

نتاج النقد التي يندرج ضمنها هذا األصل. وفي حال توفر أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع أصول المجموعة استرداده لوحدة إ

على كل وحدة من وحدات إنتاج النقد، أو توزع بشكل آخر على المجموعة األقل من وحدات إنتاج النقد التي يتوافر لها أساس معقول 

 وثابت للتوزيع.

استرداده القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ويتم عند تحديد قيمة االستخدام خصم يمثل المبلغ الممكن 

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معّدل خصم يعكس معدالت السوق الحالية والمخاطر المتعلقة باألصل 

 قديرات التدفقات النقدية المستقبلية.الذي لم يتم له تعديل ت

إذا تم تقدير المبلغ الممكن استرداده ألصل ما )أو وحدة إنتاج النقد( بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل 

 و الخسارة المجمع. )وحدة إنتاج النقد( إلى قيمتها الممكن استردادها. وتتحقق خسارة انخفاض القيمة مباشرة ضمن بيان الربح أ

فيما يخص األصول غير المالية بخالف الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل بيانات مالية عما إذا كانت هناك أي مؤشرات أن 

خسائر انخفاض القيمة المعترف بهــا سابقا لم يعد لها وجود أو أنها انخفضت. وفي حال رد خسارة انخفاض القيمة الحقاً، فإن القيمة 

رية لدفترية لألصل )وحدة إنتاج النقد( يتم زيادتها إلى القيمة المقدرة المعّدلة لمبلغها الممكن استرداده، على أال تتجاوز القيمة الدفتا

التي تم زيادتها القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم تتحقق أي خسارة انخفاض في القيمة لألصل )وحدة إنتاج 

 في سنوات سابقة. ويتحقق عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.النقد( 

 مخصصاتال 1-30

المخصص في حال كان على المجموعة، نتيجة لحدث ماضي، التزامات قانونية أو استداللية حالية يمكن تقديرها بشكل االعتراف بيتم 

موثوق فيه ويكون من المحتمل أن يتطلب تسوية هذا االلتزام تدفق منافع اقتصادية صادرة عن المجموعة. يتم مراجعة المخصصات 

المركز المالي ويتم خصمها إلى في تاريخ ر حالي للمصروفات الالزمة لسداد االلتزام كما بتاريخ التقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدي

 القيمة الحالية حينما يكون التأثير جوهرياً.

 المطلوبات واألصول المحتملة 1-33

 لم البيانات المالية المجمعة ماعنها في اإليضاحات حول  اإلفصاح يتم المجمعة بل المالية البيانات ضمن المحتملةالمطلوبات  إدراج يتم ال

 للموارد أمراً مستبعداً. صادر تحقيق تدفق نقدي احتمال يكن

واردة  اقتصادية منافع يكون احتمال تحقيق عندما عنها اإلفصاح يتم المجمعة بل المالية البيانات ضمن المحتملة األصول إدراج يتم ال

 مرجحاً. أمراً 

 باألسهم المدفوعات 1-31

ويتم إدراج القيمة العادلة للخدمات التي يحصل عليها من الموظف مقابل منح ، بتطبيق خطة مكافآت باألسهم من حقوق الملكيةيقوم البنك 

ويتم تحديد إجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه على ، الخيارات أو األسهم ضمن المصروفات، باإلضافة إلى الزيادة المقابلة في حقوق الملكية

لخيارات أو األسهم بالنظر إلى القيمة العادلة للخيارات أو األسهم في تاريخ منحها باستخدام نموذج "بالك شولز". مدى فترة منح هذه ا

وتقوم المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية بمراجعة تقديراتها لعدد الخيارات المتوقع ممارستها. وتقوم بإدراج أثر مراجعة التقديرات 

 المجمع، مع التعديل المقابل لحقوق الملكية. لربح أو الخسارةااألصلية، إن وجد، في بيان 

 تحليل القطاعات 1-31

ن يتم تحديد قطاعات األعمال التشغيلية استناداً إلى معلومات التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بصورة دورية من قبل صناع القرار م

 األعمال إما إلى قطاعات أعمال أو قطاعات جغرافية.أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. وتنقسم قطاعات 

تقوم بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر ولها مزايا تختلف عن تلك التي توجد  يلعناصر المجموعة الت اً يمثل قطاع األعمال تصنيف

 في قطاعات أعمال أخرى. 

تقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر ولها  يلعناصر المجموعة الت اً يمثل القطاع الجغرافي تصنيف

  مزايا تختلف عن تلك القطاعات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 أسهم الخزينة  1-34

إعادة حيازتها الحقاً من قبل البنك ولم يتم بعد إعادة إصدارها أو  تتتكون أسهم الخزينة من أسهم البنك الخاصة التي تم إصدارها، وتم

وفقاً لطريقة التكلفة، يتم تحميل المتوسط المرجح لتكلفة األسهم المعادة وإلغاؤها. وتتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. 

حيازتها على حساب حقوق ملكية مقابل. عند إعادة إصدار أسهم الخزينة، يتم إيداع األرباح في حساب منفصل في حقوق الملكية 

قة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن في هذا )احتياطي أسهم الخزينة( وهو حساب غير قابل للتوزيع. ويتم تحميل أية خسائر محق

أوالً  الحساب. يتم تحميل أية خسائر زائدة على األرباح المرحلة ثم االحتياطيات. ويتم استخدام األرباح المحققة الحقاً من بيع أسهم الخزينة

 رباح بيع أسهم الخزينة. للتقاص مع أية خسائر مقيدة سابقاً في حساب االحتياطيات واألرباح المرحلة وحساب أ

وال يتم دفع أية توزيعات أرباح نقدية على هذه األسهم. ويزيد إصدار أسهم المنحة عدد أسهم الخزينة بالتناسب ويقلل من متوسط التكلفة 

 للسهم دون التأثير في التكلفة اإلجمالية ألسهم الخزينة.

  مكافأة نهــاية الخدمة 1-35

بموجب برامج المنافع  ـات محددة إلى برامج الدولة باإلضافة إلى الدفعــات اإلجمــالية التي يتم سدادهــاتلتزم المجموعـــة بسداد مساهمـ

إلى الموظفين عند انتهــاء التوظيف وفقاً لقوانين األماكن التي يعملون بهــا. إن خطة المنافع المحددة غير ممولة ويتم احتسابهــا  المحددة

نتيجةً إلنهــاء الخدمــات القسري في تاريخ التقرير. ويعتبر هذا األساس تقريباً موثوقاً فيه للقيمة الحــالية  كمبلغ مستحق إلى الموظفين

 لاللتزام النهــائي.

 مجسسة الكويت للتقدم العلمي 1-31

 مجلس إدارة المؤسسة.% وفقاً للحسبة المستندة إلى قرار 3يقوم البنك بحساب مساهمته المقدمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 1-32

بواقع  2116( لسنة 24وقرار وزير المالية رقم ) 2111( لسنة 39يقوم البنك بحساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم )

درجة الخاضعة لضريبة دعم % من ربح السنة الخاضع للضريبة. ويتم خصم توزيعات األرباح النقدية المتحصلة من الشركات الم2.5

 العمالة الوطنية من ربح السنة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

 الزكاة ,1-3

، ويتم تحميل الزكاة المحسوبة وفقاً 2116( لسنة 46يقوم البنك بدفع الزكاة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ) 2117ديسمبر  31اعتباراً من 

 المجمع.لهذه المتطلبات على بيان الربح أو الخسارة 

 الضمانات المالية 1-39

ويتم تسجيل الضمانات تقوم المجموعة في السياق الطبيعي للعمل بإعطاء ضمانات مالية تتمثل في خطابات االعتماد والضمان والقبول. 

ات المالية عادة كمطلوبات بالقيمة العادلة معدلة بتكاليف المعاملة التي ترجع بشكل مباشر إلى إصدار الضمان. وبعد ذلك يتم قياس المطلوب

التراكمي، أيهما  اإلطفاء أو المبلغ المسجل ناقصاً  إعداد التقريربناًء على أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي عند تاريخ 

 أعلى.

 برسم األمانةالمملوكة األصول  1-10

تملك أو استثمار أصول بالنيابة عن عمالئها. وال يتم التعامل مع وغيرها من خدمات األمانة التي ينتج عنها  الوكالةخدمة تقدم المجموعة 

األمانة كأصول خاصة بالمجموعة، وبالتالي ال يتم تضمينها في بيان المركز المالي المجمع، بل يتم  بصفة الوكالة أواألصول المملوكة 

 اإلفصاح عنها بشكل منفصل في البيانات المالية المجمعة.
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 اتلتقديرعدم التأكد من االمحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية ل األحكام .4

 الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة األحكام 4-3

خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية، بخالف تلك التي تتضمن تقديرات، والتي كان لها أثر 

 كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

 تصنيف االستثمارات

خاذ قرار عند حيازة االستثمار بشأن تصنيفه كمحتفظ به حتى االستحقاق أو متاحة للبيع أو أصول مالية بالقيمة العادلة يجب على اإلدارة ات

 من خالل األرباح أو الخسائر.

لمطلوبة لهذا أحد المعايير اب يتفعند تصنيف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بالتأكد من أنها 

 (..11.4 إيضاح انظرالتصنيف كما هو مبيّن في السياسات المحاسبية الهامة )

 انخفاض قيمة االستثمارات

المتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض حاد أو متواصل في  حقوق الملكية استثماراتتقوم المجموعة بمعاملة 

القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر بوجود انخفاض في القيمة. وتتطلب عملية تحديد االنخفاض 

المجموعة بتقييم عوامل أخرى بما في ذلك التقلبات العادية في أسعار هامة. إضافة إلى ذلك، تقوم تقديرات "الحاد" أو "المتواصل" 

 األسهم بالنسبة لألسهم المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المسعرة.

 مستويات القيمة العادلة

، تلتزم المجموعة بتحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس 6 - 11 كما هو مبيّن في إيضاح

 2وفصل قياسات القيمة العادلة وفقاً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية. إن الفرق بين المستوى إجمــاالً القيمة العادلة 

مما يتطلب وضع  غير المنظورة المدخالتومدى أهمية  المرصودةالمدخالت  دلة يعني تقييم ما إذا كانتالعا لمقاييس القيمة 1والمستوى 

 أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.

 الزميلةانخفاض قيمة االستثمار في الشركات 

تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة االستردادية للشركات الزميلة وقيمتها الدفترية، في حال وجود أي دليل 

موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة. إن تقدير القيمة االستردادية يتطلب من المجموعة إجراء تقدير للقيمة 

 واختيار المدخالت المناسبة للتقييم.ات النقدية المستقبلية المتوقعة ا تكلفة االستبعاد، والتدفقالعادلة ناقصً 

 

 من التقديرات األسباب الرئيسية لعدم التأكد 4-1

مخاطر  إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي لها

 كبيرة تؤدي إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة مبيّنة أدناه:

  اإلسالمية التسهيالت التمويليةفي خسائر انخفاض القيمة 

لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء  بشكل ربع سنويغير المنتظمة اإلسالمية تقوم المجموعة بمراجعة التسهيالت التمويلية 

المجمع. وبصفة خاصة يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام حول تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية  أو الخسارةالربح انخفاض القيمة في بيان 

دة عوامل تتضمن درجات المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. وتستند تلك التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول ع

 متفاوتة من األحكام وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات.

  تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 

 :أحد األمور التالية االستثمارات في األسهم غير المسعرة إلى تقييميستند 

  السوق بشروط تجارية بحتة، أومعامالت حديثة في 

 القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى ذات سمات مماثلة إلى حد كبير، أو 

 .نماذج تقييم أخرى 

 في أسهم غير مسعرة تقديرات هامة.التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات  تحديديتطلب 

 تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين .5

 .شهر وتوزيع حصة المودعين من الربح بناًء على نتائج البنك في نهاية كليقوم البنك بتحديد 
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 استثمارات إيرادات صافي .6

 2016  2015 

 د.كألف   د.كألف  

    

 1,986  2,414 إيرادات قسائم صكوك

 1,824  1,822 إيرادات توزيعات أرباح

 -  62 صافي إيرادات إيجارات من استثمارات عقارية

 (630)  427 صافي ربح /)خسائر( من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 198  191 استثمارات متاحة للبيع  بيع من ربحصافي 

 (180)  52 استثمارات عقاريةبيع من  / )خسارة(صافي ربح

 (998)  (628) من التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية ةخسارة غير محقق

 4,442  2,200 

 عموالتالتعاب واألإيرادات صافي  .7
 2016  2015 

 د.كألف   د.كألف  

    

 10,812  14,102 إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

 (2,973)  (4,282) مصروفات األتعاب والعموالت

 9,820  7,839 

 مخصص انخفاض القيمة .8

 2016  2015 

 د.كألف   د.كألف  

    

 9,951  5,287 مخصص انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية

 2,672  568 انخفاض قيمة استثمارات 

 2,435  10,502 (36)إيضاح   ةفي شركات زميل استثمارات  انخفاض قيمة

 16,357  15,058 

 
 كما يلي: حسب المخصص العام والمحدد مخصص انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية  تحليل

 المجموع  عام  محدد 
 ألف د.ك  د.كألف   د.كألف  

      

 41,584  36,204  5,380 2015يناير  3الرصيد في 

 9,951  5,812  4,139  المحمل خالل السنة

 1,463  -  1,463 استرداد أرصدة مشطوبة

 (2,262)  -  (2,262) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 50,736  42,016  8,720 2015ديسمبر  13الرصيد في 

 5,287  3,029  2,258 المحمل خالل السنة

 1,578  -  1,578 استرداد أرصدة مشطوبة

 (312)  -  (312) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 57,289  45,045  12,244 2016ديسمبر  13الرصيد في 
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 )تتمة(   مخصص انخفاض القيمة .8

 :الفئات التاليةمخصص انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية حسب ل إضافي تحليلفيما يلي 

 المجموع  تسهيالت غير نقدية  تمويالت إسالمية للعمالء  
 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  

       
 41,584      1,495  40,089  2015يناير  3الرصيد في 

 9,951  91  9,860  المحمل خالل السنة
 1,463  -  1,463  مشطوبةاسترداد أرصدة 

 (2,262)  -   (2,262)  أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 50,736  1,586  49,150  2015ديسمبر  13الرصيد في 

 5,287  109  5,178  المحمل خالل السنة
 1,578  -  1,578  استرداد أرصدة مشطوبة

 (312)  -  (312)  أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 57,289  1,695  55,594  2016ديسمبر  13الرصيد في 

ألف   12,244بالصافي بعد المخصص بمبلغ ،ألف دينار كويتي 8,856غير المنتظمة ، بلغت التسهيالت التمويلية 2016ديسمبر  13في 

يستند تحليل و(. كويتي ألف دينار 8,720ألف دينار كويتي، بالصافي بعد المخصص بمبلغ 10,803 : 2015ديسمبر  13) دينار كويتي

 المخصص العام والمحدد الظاهر أعاله إلى تعليمات بنك الكويت المركزي.

 األساسية والمخففة ربحية السهم .9
مع األخذ بعين االعتبار األرباح المدفوعة لحاملي  العائد إلى مساهمي البنك ربح السنةصافي بتقسيم يتم احتساب ربحية السهم األساسية 

 خالل السنة. القائمةألسهم المتوسط المرجح لعدد اعلى  3الشريحة  –صكوك الدائمة 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  العائد إلى مساهمي البنك ربح السنةصافي تحتسب األرباح المخففة لكل سهم بتقسيم 
ل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم التي يمكن إصدارها عند تحويل كافة األسهم المخففة المحتملة إلى أسهم. األرباح المخففة لك

 نة لكل سهم.األساسية المعلالربحية  عن سهم نتيجة إصدار خيارات األسهم للموظفين ال تؤدي إلى أي تغير

  2016  2015 

 41,071  صافي ربح السنة العائد لمساهمي البنك )ألف دينار كويتي(
 35,235 

 -  (2,573)  3الشريحة  –لحاملي الصكوك الدائمة  ة: األرباح المدفوعناقصا

  38,498  35,235 

 2,164,583  2,164,135  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(

 16.28  17.79  العائدة إلى مساهمي البنك )فلس( والمخففةربحية السهم األساسية 

لعدد األسهم بعد إصدار قبل التعديل بأثر رجعي  2015ديسمبر  13في السنة المنتهية في  فلس للسهم للواحد 17.09 بلغت ربحية السهم

 (.22إيضاح  انظرأسهم المنحة )

 النقد والنقد المعادل  .11

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 35,009  36,911  النقد واألرصدة لدى البنوك

 430,250  50,469  خالل سبعة أياملبنوك التي تحل آجال استحقاقها التوظيفات لدى ا

  87,380  465,259 

 ودائع لدى البنوك األخرى .11

 :للودائع لدى البنوك األخرىالتوزيعات الجغرافية فيما يلي 
  2016  2015 
 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 489,198  313,419  الكويت والشرق األوسط

 25,800  15,533  أوروبا 

  328,952  535,398 
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 تمويالت إسالمية للعمالء .12

 :يكما يل التمويالت اإلسالمية للعمالءالتوزيعات الجغرافية ألرصدة إن 

 المجموع آسيا أوروبا الكويت والشرق األوسط  

 .كألف د ألف د.ك ألف د.ك د.كألف  

2016     

 1,399,446 3,325 2,645 1,393,476 الخدمات المصرفية للشركات

 1,172,908 - - 1,172,908 الخدمات المصرفية االستهالكية

 2,566,384 2,645 3,325 2,572,354 

 (55,594) (2,805) (26) (52,763) القيمةناقصاً: مخصص انخفاض 

 2,513,621 2,619 520 2,516,760 
     

 المجموع آسيا أوروبا الكويت والشرق األوسط  

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2015     

 1,221,920 3,534 3,385 1,215,001 الخدمات المصرفية للشركات

 999,024 - - 999,024 الخدمات المصرفية االستهالكية

 2,214,025 3,385 3,534 2,220,944 

 (49,150) (2,312) (34) (46,804) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 2,167,221 3,351 1,222 2,171,794 

 كما يلي: إن مخصص انخفاض القيمة لتمويالت إسالمية للعمالء

 المجموع  عام  محدد 

 2016 2015  2016 2015  2016 2015 

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  د.كألف  د.كألف  

         

 40,089 49,150  34,709 40,430  5,380 8,720 الرصيد في بداية السنة

 9,860 5,178  5,721 2,920  4,139 2,258 خالل السنة المحمل

 1,463 1,578  - -  1,463 1,578 استرداد أرصدة مشطوبة

 (2,262) (312)  - -  (2,262) (312) خالل السنةأرصدة مشطوبة 

 49,150 55,594  40,430 43,350  8,720 12,244 الرصيد في نهاية السنة

 فيما يلي تحليل إضافي للمخصص المحدد على أساس فئة األصول المالية:

الخدمات المصرفية  

 للشركات

الخدمات المصرفية  

 االستهالكية

 

 المجموع

 2016 2015  2016 2015  2016 2015 

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك 

         

 5,380 8,720  1,624 1,597  3,756 7,123 الرصيد في بداية السنة

 4,139 2,258  1,046 1,597  3,093 658 المحمل خالل السنة

 1,463 1,578  397 610  1,066 971 استرداد أرصدة مشطوبة

 (2,262) (312)  (1,470) (12)  (792) (300) أرصدة مشطوبة خالل السنة

 8,720 12,244  1,597 3,792  7,123 8,452 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة( تمويالت إسالمية للعمالء .12

 . من أثر مخاطر االئتمان عمالء وذلك للتخفيفمقبولة من الضمانات ألرصدة التمويالت اإلسالمية للأنواع يتم عند الضرورة طلب 

 منتظمة للعمالء والمخصصات المحددة ذات الصلة: الفيما يلي التمويالت اإلسالمية غير 

  2016  2015 

 د.كألف   د.كألف   
     

 19,523  21,100  تمويالت إسالمية للعمالء

 (8,720)  (12,244)  مخصص انخفاض القيمة المحدد 

  8,856  10,803 

ألف دينار 5,109  بمبلغبشكٍل فردي منخفضة القيمة ابل التمويالت اإلسالمية اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مققامت 

 ألف دينار كويتي(. 7,171: 2015ديسمبر  13) 2016ديسمبر 13في  كويتي

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .13

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 2,560  2,987  استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة

 12,828  16,508  استثمارات في صناديق غير مسعرة

  19,495  15,388 

 استثمارات متاحة للبيع .14

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 96,805  121,304  استثمار في صكوك

 18,015  27,953  غير مسعرةاستثمار في صناديق 

 10,153  10,097  استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

 1,334  951  استثمار في أوراق مالية مسعرة

  160,305  126,307 

 شركات تابعة  .15

 :فيما يلي الشركات التابعة العاملة الرئيسية

 2015 2016 النشاط الرئيسي التأسيس بلد اسم الشركة التابعة

 حصة الملكية المجثرة %   

 67.63 67.68 تأمين تكافلي الكويت شركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك )مقفلة(

 99.67 99.67 استثمار إسالمي الكويت شركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك )مقفلة(
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 استثمارات في شركات زميلة .16

 2015 2016 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة الزميلة

   
 حصة الملكية المجثرة %

 22.00 22.00 خدمات مصرفية  إندونيسيا إندونيسيا بنك معامالت 

 25.62 11.40 خدمات مصرفية  المملكة المتحدة بنك لندن والشرق األوسط 

 21.67 21.67 خدمات مصرفية  السودان بنك المال المتحد

 25.00 25.00 عقار الكويت المجموعة السعودية للمشاريع القابضة

 33.33 33.33 خدمات تمويل إسالمية إندونيسيا شركة إجارة إندونيسيا للتمويل

يتم احتساب مخصص االنخفاض في القيمة  ألحد شركاتها الزميلة،نخفاض في القيمة مخصص االخالل السنة قامت المجموعة باحتساب 

البيع باستخدام معدل متعدد تكلفة  ا، يتم تحديد القيمة العادلة ناقصالبيع والقيمة الدفترية  تكلفةناقصا بين القيمة العادلة  من خالل الفرق ما

 السوق.

 

 :بنك معامالت إندونيسيابالخاصة الملخصة فيما يلي ملخص المعلومات المالية 
  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 1,206,572  1,161,139  إجمالي األصول
 (1,122,595)  (1,090,461)  المطلوبات إجمالي

 83,977  70,678  صافي األصول

 18,475  15,549  حصة المجموعة في صافي األصول

 4,032  3,295  حصة المجموعة في االلتزامات المحتملة

 

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 46,640  43,227   إجمالي اإليرادات

 2,397  1,727  صافي الربح

 410  380  حصة المجموعة في النتائج

 

 :بنك لندن والشرق األوسطبالخاصة الملخصة فيما يلي ملخص المعلومات المالية 

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
 634,139  508,697  إجمالي األصول     

 (518,104)  (416,841)  إجمالي المطلوبات

 116,035  91,856  صافي األصول

 29,728  24,564  حصة المجموعة في صافي األصول

 

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

 19,528  12,374  إجمالي اإليرادات     

 322  (6,846)  صافي الربح

 (440)  (2,317)  حصة المجموعة في النتائج
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 استثمارات في شركات زميلة )تتمة( .16

 للمجموعة: الرئيسية، بشكٍل منفرد غيراألخرى  بالشركات الزميلة الخاصة الملخصةفيما يلي ملخص المعلومات المالية 

   2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 140,669  127,822  إجمالي األصول

 (104,166)  (95,605)  إجمالي المطلوبات

 36,503  32,217  صافي األصول

 8,582  7,482  المجموعة في صافي األصولحصة 

 2,434  2,214  حصة المجموعة في االلتزامات المحتملة

     

  2016  2135 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

 10,355  6,767  إجمالي اإليرادات

 1,412  38123  صافي الربح

 343  246  حصة المجموعة في النتائج

 استثمارات عقارية .17

 االستثمارات العقارية كما يلي: كانت الحركة على

   2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 25,637  23,397  الرصيد في بداية السنة

 1,394  2,203  اإلضافات خالل السنة

 (2,447)     (172)  االستبعادات خالل السنة

 (998)   (628)  الستثمارات عقاريةالخسارة غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة  صافي   

 (189)  (120)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 23,397  24,680  السنة  نهايةالرصيد في 

تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة بناًء على أسلوب السوق. ولم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل 

2016ديسمبر  13من مستويات القيمة العادلة كما في  2السنة. وقد تم وضع جميع االستثمارات العقارية للمجموعة ضمن المستوى 
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 أصول أخرى .18

  2016  2015 

 د.كألف   د.كألف   
     

 1,017  1,246  إيرادات مستحقة

 5,406  5,342  مدفوعات مقدماً 

 7,746  7,355  أخرى

  13,943  14,169 

 مطلوبات أخرى .19

  2016  2015 

 د.كألف   د.كألف   
     

 13,740  17,372  دائنون ومصروفات مستحقة

 8,902  10,578  مكافآت مستحقة للموظفين

 2,731  -  حسابات مقاصة

 1,586  1,695  مخصص عام على تسهيالت غير نقدية

 3,443  7,655  أخرى 

  37,300  30,402 

 رأس المال .21

  2016  2015 

 ألف د.ك سهم  ألف د.ك سهم  

أسهم مصرح بها ومصدرة ومدفوعة بالكامال بقيماة 

  2,063,251,570فلااس للسااهم مكونااة ماان  311

سااهماً(  ماادفوع  3696561136511 :2015) سااهماً 

  سهـااـماً   103,162,578 نـقـااـدا بــالـااـكامل و

مصادرة كأساهم    ساهماً(  98,250,070: 2015)

 مصدرة خالل السنة منحة

 

2,166,414,153 216,641  2,063,251,570 206,325 

 عالوة إصدار أسهم  .21

  .والتعديالت الالحقة له 2136لسنة  3رقم  الحاالت التي نص عليها قانون الشركات إن حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع، إال في

 توزيعات األرباح المقترحة .22

وتم ) (%5: 2135) %5فلوس للسهم( وأسهم منحة بنسبة  5: 2135للسهم ) فلوس 6بقيمة أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

في حال  .2136ديسمبر  13( على األسهم القائمة كما في 2136مارس  21السجل التجاري بتاريخ التأشير بزيادة رأس المال خالل السنة في 

من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، سوف تستحق الدفع للمساهمين المسجلين في سجالت البنك كما في  هذهاألرباح توزيعات الموافقة على 

ف تستحق نه وفي حال الموافقة على أسهم المنحة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، سواجتماع الجمعية العمومية للمساهمين كمــا أتاريخ 

 الموافقة الرقابية على توزيع أسهم المنحة. الدفع للمساهمين المسجلين في سجالت البنك كما في تاريخ

 أسهم خزينة .23

 ديسمبر: 13يمتلك البنك أسهم الخزينة التالية كما في 
 2016  2015 

 1,790,413  4,024,946 أسهم الخزينةعدد 

 %0.0868  %0.1858 % - نسبة أسهم الخزينة إلى إجمالي األسهم المصدرة

 568  1,438 ألف د.ك -تكلفة أسهم الخزينة 

 790  1,590 ألف د.ك –القيمة السوقية ألسهم الخزينة 

 0.427  0.382 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس(

 من األربــاح المرحلة واالحتياطي االختياري على مدار فترة ملكية أسهم الخزينة.أسهم الخزينة شراء مبلغ مساٍو لتكلفة  بتوزيع يسمحال 
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 احتياطي قانوني  .24

% من ربح السنة العائد 31األساسي، يتم تحويل  هنظاموالتعديالت الالحقة له وعقد تأسيس البنك و 2136لعام  3رقم  وفقاً لقانون الشركات

إلى  ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالبنك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى مساهمي 

% من رأس المال. ويعد حساب 51ويجوز للبنك إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يصل رصيد االحتياطي القانوني إلى  االحتياطي القانوني

 االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون والنظام األساسي للبنك.

 احتياطي اختياري .25

حويل % من ربح السنة العائد لمساهمي البنك إلى االحتياطي االختياري. ويجوز إيقاف الت31بموجب النظام األساسي للبنك، يتم تحويل 

 السنوي إلى االحتياطي االختياري بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على توصية من قبل مجلس اإلدارة.

باستثناء المبلغ الذي  البنك،يجوز توزيع االحتياطي االختياري على المساهمين وفقا لتقدير الجمعية العمومية وبالطريقة التي تناسب مصلحة 

 (21هم الخزينة )إيضاح يعادل تكلفة شراء أس

 احتياطي المدفوعات باألسهم  .26

تمر يقوم البنك بتطبيق خطة مكافآت باألسهم حيث قام البنك بمنح خيار شراء األسهم ألعضاء اإلدارة التنفيذية، وتستحق هذه الخيارات إذا اس

لخيارات خالل سنة واحدة من تاريخ االستحقاق. الموظف بالخدمة لدى البنك لفترة ثالث سنوات من تاريخ منحها ويمكن للموظف ممارسة ا

إذا لم يتم دفع سعر الممارسة خالل سنة واحدة من تاريخ االستحقاق، سيتم إلغاء الخيارات التي تم استحقاقها. إن سعر ممارسة الخيارات 

 فلس للسهم الواحد. 311الممنوحة يعادل 

. وكانت (اً فلس 316: 2015) فلس 347بالك شولز بلغت القيمة العادلة للخيارات الممنوحة خالل السنة والمحددة باستخدام نموذج تقييم 

فلس كما  311كما في تاريخ المنح وسعر الممارسة بقيمة  (اً فلس 410: 2015) فلس 440المدخالت الهامة في هذا النموذج سعر السهم بمبلغ 

وفترة الخيار المفصح عنها أعاله ومعدل سنوي  (%21: 2015) %23هو مبين أعاله وانحراف معياري لعائد سعر السهم المتوقع بنسبة 

. ويستند التقلب الذي يتم قياسه باالنحراف المعياري لعائد سعر السهم المتوقع إلى تحليل (%2:2135) %251. خال من المخاطر بنسبة

 ما  يو 461وقد بلغ المتوسط المرجح لألعمار المتبقية لخيارات األسهم إحصائي ألسعار األسهم اليومية على مدى الثالث سنوات الماضية. 

 (.اً فلس 402 :2015) سا  فل376 ( وبلغ المتوسط المرجح للقيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة أيام 501: 2015)

 يبين الجدول التالي الحركة في عدد خيارات األسهم خالل السنة:

  

2016 
عدد خيارات 

  األسهم

2015 
 عدد خيارات 

 األسهم

 2,410,645  3,399,565  يناير  3القائمة في 

 1,821,007  2,115,938  الممنوحة خالل السنة 

 (340,107)  (329,814)  األسهم الملغاة خالل السنة

 (491,980)  (558,749)  األسهم المستخدمة خالل السنة

 3,399,565  4,626,940  ديسمبر 13القائمة في 

ألف دينار كويتي(  461: 2015ديسمبر  13) دينار كويتيألف  491 يبلغ المصروف المستحق على حساب خطط المكافآت باألسهم للسنة

في بيان الربح أو الخسارة المجمع. خالل السنة، مارس بعض الموظفين حقهم الخاص بخيار شراء األسهم وذلك  وتدرج ضمن تكاليف الموظفين

 الخزينة التي يحتفظ بهــا البنك.وقد تم إصدار هذه األسهم من أسهم ( سهماً  ألف 492: 2015) ا  سهــم ألف 559عن طريق شراء 
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة .27

والشركات التي تخضع لسيطرتهم أو لسيطرتهم المشتركة اإلدارة تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس 

وموظفي إدارتها الرئيسيين  إدارتهاوموظفي اإلدارة الرئيسية وأفراد أسرهم المقربين والشركة األم وأعضاء مجلس  زميلةالشركات الو

التابعة. وتنتج األرصدة لدى األطراف ذات الصلة من المعامالت التجارية في إطار النشاط االعتيادي على أسس والزميلة ها شركاتو هاوفروع

 بنود البيانات المالية التالية: تجارية بحته وهي مدرجة ضمن 

  
مجلس  أعضاءعدد  

والمديرين  اإلدارة
 التنفيذيين

 
طراف ذات ألعدد ا

 عالقة

 

  
 2016 2015  2016 2015  2016 2015 

د.كألف          ألف د.ك 
 3,918 2,965  3 3  8 8 تمويالت إسالمية للعمالء

 53,059 22,563  8 9  16 17 حسابات المودعين

 43 25  - 1  1 1 خطابات ضمان واعتمادات مستندية 
إيرادات من المرابحات والتمويالت اإلسالمية 

 األخرى
 

 
  

 
 

83 96 

 (537) (500)        توزيعات للمودعينتكاليف التمويل وال
         

         الشركة األم 
 72,021 124,188       مستحق من البنوك 
 124,310 38,528       مستحق إلى البنوك 

إيرادات من المرابحات والتمويالت اإلسالمية 
 234 595       األخرى

 (246) (278)        توزيعات للمودعينتكاليف التمويل وال

تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل تسهيالت تمويلية إسالمية إلى أطراف ذات عالقة في شكل أسهم وعقارات. وقد بلغ تقدير القيمة العادلة 

: 2015ديسمبر  13) 2016ديسمبر  13كما في  دينار كويتيألف 4,670   عالقة ألطراف ذات  التسهيالتللضمانات المحتفظ بها مقابل تلك 

 ألف دينار كويتي(. 5,713

 مدفوعات لموظفي اإلدارة العليا:

 فيما يلي تفاصيل المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا: 

  2016  2015 

 د.كألف   د.كألف   

     

 1,790  1,787  منافع قصيرة األجل

 373  336  مكافأة نهاية الخدمة

 398  470  مدفوعات األسهم

  2,593  2,561 

 

 (26 إيضاحبرنامج المدفوعات باألسهم )أنظر  يالتنفيذية فأعضاء اإلدارة كما يشارك 
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 التزامات ومطلوبات محتملة .28

 تتعلق بما يلي: االعتيادية في تاريخ التقرير كانت هناك التزامات ومطلوبات محتملة قائمة ضمن أنشطة األعمال

  2016  2015 

 د.كألف   د.كألف   

     

 184,644  200,246  كفاالت
 49,756  58,604  خطابات قبول واعتمادات مستندية

 3,812  27,969  التزامات أخرى

  286,819  238,212 

 التزامات التأجير التشغيلي

 لدفعات التأجير المستقبلية : ىالحد األدن 

  
 2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك 

    
 2,400  2,515 خالل سنة 

 5,259  3,636 سنوات  5أكثر من سنة وأقل من 
 7,659  1,151 إجمالي مصروفات التأجير التشغيلي المتعاقد عليه في تاريخ التقرير
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 تحليل القطاعات  .29

مراجعتها بانتظام من قبل صانع يتم تحديد قطاعات التشغيل استناداً إلى معلومات التقارير المالية الداخلية حول عناصر المجموعة والتي تتم 

 القرار من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائها. تنقسم قطاعات التشغيل إما إلى قطاعات أعمال أو قطاعات جغرافية.

 قطاعات األعمال

 يتم تقسيم أنشطة البنك ألغراض اإلدارة في أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

الخدمات المصرفية 

 االستهالكية

تقدم سلسلة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء األفراد والمؤسسات، وتتضمن هذه السلسلة خدمات  :

 التمويل االستهالكي والبطاقات االئتمانية والودائع وخدمات الفروع المصرفية األخرى. 

 ت األخرى للعمالء من الشركات. تقدم خدمات المرابحات واإلجارة والخدمات التجارية والخدما : الخدمات المصرفية للشركات 

الخدمات المصرفية 

 االستثمارية 

تشمل بصورة رئيسية إدارة االستثمارات المباشرة، واالستثمارات في شركات الزميلة، واستثمارات  :

 العقارات المحلية والدولية وإدارة األصول. 

والدولية والتسهيالت التمويلية اإلسالمية تقدم بصورة رئيسية خدمات تسهيالت المرابحة المحلية  : الخزانة

 األخرى بصورة رئيسية مع البنوك، إضافة إلى توفير األموال الالزمة لتمويل عمليات البنك.

 تشمل أنشطة المجموعة األخرى والمتبقية فيما يتعلق بسياسة التسعير والتوزيع بين القطاعات. : بنود داخل المجموعة

 

 

الخدمات 

المصرفية 

 االستهالكية 

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

المصرفية 

 االستثمارية

 

 الخزانة 

 بنود

داخل 

 المجموعة

 

 

 المجموع

 ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2016        

 88,531  5,231 4,254 (2,025) 28,970 52,101 صافي إيرادات/)خسارة( التمويل
 (1,691)  - - (1,691) - - حصة في نتائج شركات زميلة

 103,303  1,436 6,457 3,884 36,239 55,287 اإليرادات/)الخسائر( التشغيلية 
 (3,250)  (983) (16) (65) (65) (2,121) استهالك 

 41,301  (16,164) 6,057 (10,044) 31,376 30,076 صافي ربح/)خسارة( السنة 

 3,481,807  (22,457) 592,655 172,836 1,565,260 1,173,513 األصول مجموع

 3,058,654  4,575 1,560,582 24,474 276,269 1,192,754 مجموع المطلوبات 

 

 

 

الخدمات 

المصرفية 

 االستهالكية 

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

المصرفية 

 االستثمارية

 

 الخزانة 

 بنود

داخل 

  المجموعة

 

 المجموع

 ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2015        

 79,342  1,503 4,625 (1,837) 27,758 47,293 صافي إيرادات/)خسارة( التمويل
 313  - - 313 - - حصة في نتائج شركات زميلة
 91,353  (1,145) 6,277 2,392 34,490 49,339 اإليرادات/)الخسائر( التشغيلية

 (2,636)  (926) (10) (79) (50) (1,571) استهالك 

 35,185  (19,477) 5,876 (5,803) 27,357 27,232 صافي ربح/)خسارة( السنة 

 3,132,885  (26,263) 597,377 175,623 1,381,277 1,004,871 مجموع األصول

 2,812,086  1,878 1,497,611 20,009 258,201 1,034,387 مجموع  المطلوبات 
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 تحليل القطاعات )تتمة( .29

 قطاعات جغرافية 
لعرض المعلومات على أساس المناطق الجغرافية، فإن اإليرادات تستند إلى الموقع الجغرافي للعمالء وتستند األصول إلى الموقع الجغرافي 

 لألصول. 

 
الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
 آسيا أوروبا الشمالية

 
 المجموع

 ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 2016 
 3,481,807  90,273 77,414 5,020 3,309,100 األصول

 126,642  24,847 33,748 - 68,047 أصول غير متداولة )باستثناء األدوات المالية(
 3,481,807  - 3,307 - 3,478,500 المطلوبات وحقوق الملكية

 103,303  927 (768) - 103,144 إيرادات/)مصروفات( القطاع
       

 
الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
 آسيا أوروبا الشمالية

 
 المجموع

 ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 2015 
 3,132,885  90,093 142,559 3,102 2,897,131 األصول

 136,061  34,576 40,670 - 60,815 أصول غير متداولة )باستثناء األدوات المالية(
 3,132,885  - 1,005 - 3,131,880 المطلوبات وحقوق الملكية

 91,353  667 (1,032) 40 91,678 إيرادات / )مصروفات( القطاع

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .31

 
 مقدمة ونظرة عامة  10-3

تشمل اإلدارة  والتيالمجموعة بطريقة منظمة من خالل سياسة مخاطر  تلك المخاطر إدارةيتم  يوجد مخاطر كامنة في أنشطة المجموعة ولكن

مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن  يوفرالمخاطر.  وقياس تنظيمي وإجراءات إلدارة ومراقبةالهيكل الالشاملة للمخاطر ضمن 

 التنفيذية ووظائف إدارة المخاطر في المجموعة. دعم من لجنة اإلدارةظل  فيمجلس التوجه العام إلدارة المخاطر واإلشراف عليها ال

  تشغيلية.المخاطر الومخاطر السيولة وومخاطر السوق تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

وفقاً إلرشادات بنك الكويت المركزي، قامت المجموعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر، حيث يساعد هذا األسلوب في إظهار 

وذلك استناداً إلى نماذج إحصائية.  المحتملة في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة والتي تعتبر تقدير للخسارة النهائية الفعليةالخسائر 

 وإدارة ومراقبة المخاطر. التي يتم الحصول عليها من مختلف مجموعات األعمال الداخلية وتحليلها لتحديدالمعلومات يتم فحص كافة 

في  التي لم يتم قياسهــاالمعامالت واالنكشافات القائمة للمخاطر ومقارنتها بالحدود المصرح بها، حيث يتم مراقبة المخاطر م تحديد حجيتم 

ذ اضوء إرشادات السياسة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والضوابط الرقابية. ويتم تصعيد أي فروق أو تجاوزات أو انحرافات إلى اإلدارة التخ

 زمة.اإلجراءات الال

وكجزء من اإلدارة العامة للمخاطر، تستخدم المجموعة األدوات المالية إلدارة االنكشافات للمخاطر نتيجة التغيرات في مخاطر الصرف 

 تستخدم الضمانات لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة.، واألجنبي واألسهم

ة إرشادات محددة تركز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة لتجنب التركز المفرط يتضمن إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر في المجموع

  للمخاطر.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 مخاطر االئتمان   10-1
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة أحد األطراف على سداد التزاماته مما يسبب خسائر مالية للمجموعة، وتنتج مخاطر 

 االئتمان من األعمال االعتيادية للمجموعة. 

 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد كافة السياسات المتعلقة باالئتمان.

افة العمالء بعد إجراء تقييم دقيق لجدارتهم االئتمانية. تتطلب اإلجراءات المحددة في دليل سياسة االئتمان للمجموعة يتم وضع حدود ائتمانية لك

من أنواع وعند الضرورة، يتم الحصول على بعض  .من قبل أقسام مخاطر االئتمان تفصيليفرز كافة العروض االئتمانية ل أن تخضع

 فيف المخاطر االئتمانية المتعلقة بها.الضمانات للتسهيالت التمويلية لتخ

ووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي حول قواعد وضوابط تصنيف التسهيالت االئتمانية، قامت المجموعة بتشكيل لجنة داخلية من موظفين 

لمجموعة. ويتعين على هذه اللجنة التي تجتمع بصورة لمهنيين متخصصين بغرض دراسة وتقييم التسهيالت االئتمانية الحالية لكل عميل 

تحديد أي مواقف غير عادية والصعوبات المصاحبة لمركز العميل والذي قد يسبب تصنيف الدين كغير منتظم، وتحديد خالل العام دورية 

 مستوى المخصصات المطلوبة.

ال. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة كافة التسهيالت االئتمانية بصورة كما تحد المجموعة من المخاطر من خالل تنويع أصولها بحسب قطاع األعم

 الحسابات.وتصنيف مستمرة من خالل المراجعة الدورية لألداء االئتماني 

 )صافي االنكشاف للمخاطر بعد الضمانات المغطاة( الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان 10-1-3

قبل وبعد األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية  المحتملةوالمطلوبات للعمالء اإلسالمية  التمويالتفيما يلي تحليل 

 األخرى:

 2016  2015 

إجمالي  

  االنكشاف

 صافي 

  االنكشاف

إجمالي 

  االنكشاف

 صافي 

 االنكشاف

 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 

        

 1,375,208  2,171,794  1,620,289  2,516,760 تمويالت إسالمية للعمالء

 204,459  238,212  250,358  286,819 وااللتزامات الرأسمالية المطلوبات المحتملة

 الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى 

اإلرشادات المحددة في إطار عمل إدارة المخاطر. تتضمن األنواع الرئيسية للضمانات  الضمان المطلوب علىوتقييم مبلغ ونوع يعتمد 

ألعمال. المقبولة العقارات واألسهم والضمانات النقدية والكفاالت البنكية. يتم إعادة تقييم الضمانات واالحتفاظ بها بصورة مستقلة عن وحدات ا

 ات األم للتسهيالت التمويلية المقدمة إلى شركاتها التابعة.تحصل المجموعة على كفاالت من الشركيجوز أن كما 

 تركزات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 10-1-1

تنتج تركزات مخاطر االئتمان من االنكشاف للعمالء ممن لديهم خصائص مماثلة من حيث الموقع الجغرافي الذي تعمل فيه أو قطاع األعمال 

 لتزاماتها التعاقدية بالتغيرات في الظروف السياسية أو االقتصادية أو الظروف األخرى.بحيث قد تتأثر قدرتها على الوفاء با

 ،مخاطر االئتمان بسبب التركز الكبير ألصول المجموعة تجاه طرف مقابل واحد. تدار هذه المخاطر عن طريق تنويع المحفظة جكما قد تنت

 % 23.98ما نسبته من إجمالي التسهيالت  2016ديسمبر  13كما في  للعمالءالقائمة عميل ضمن التمويالت اإلسالمية  21نسبة أكبر وتمثل 

(2015 :19.6.)%  

ة يمكن تحليل األصول المالية والبنود خارج الميزانية العمومية للمجموعة قبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتماني

 بحسب المناطق الجغرافية التالية:
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 مخاطر االئتمان )تتمة( 10-1

 تركزات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان )تتمة( 10-1-1

 

 
الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
باوأور الشمالية  المجموع آسيا 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
2016 

     

 9,698 148 1,174 5,020 3,356 أرصدة لدى البنوك 

بنك الكويت المركزي لدى ودائع  292,742 - - - 292,742 

 328,952 - 15,533 - 313,419 ودائع لدى بنوك أخرى

 2,516,760 520 2,619 - 2,513,621 تمويالت إسالمية للعمالء

 121,304 64,758 4,350 - 52,196 استثمارات متاحة للبيع )صكوك(

)باستثناء اإليرادات المستحقة أصول أخرى 

 7,355 - - - 7,355 والمدفوعات المقدمة(

 3,182,689 5,020 23,676 65,426 3,276,811 

 258,850 8,025 2,069 - 248,756 مطلوبات محتملة

 27,969 - - - 27,969 التزامات

 3,563,630 73,451 25,745 5,020 3,459,414 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 
      

 
الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
باوأور الشمالية  المجموع آسيا 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك    
2015      

 9,411 183 3,031 2,543 3,654 أرصدة لدى البنوك

دى بنك الكويت المركزيلودائع   133,128 - - - 133,128 

 515,198 - 70,263 - 444,935 ودائع لدى بنوك أخرى

 2,171,794 985 3,351 - 2,167,458 تمويالت إسالمية للعمالء

 96,805 45,819 8,089 - 42,897 استثمارات متاحة للبيع )صكوك(

)باستثناء اإليرادات المستحقة أصول أخرى 
 7,746 - - - 7,746 والمدفوعات المقدمة(

 2,799,818 2,543 84,734 46,987 2,934,082 

 234,400 8,025 281 - 226,094 مطلوبات محتملة

 3,812 - - - 3,812 التزامات

 3,172,294 55,012 85,015 2,543 3,029,724 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 التالية: األعماليمكن تحليل األصول المالية للمجموعة قبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية بحسب قطاعات 

  2016  2015 
 د.كألف   د.كألف   
     

 160,991  129,368  تجاري 
 83,672  100,194  صناعي

 669,345  548,352  بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 37,306  46,013  إنشاءات 
 648,343  697,203  عقارات

 967,672  1,116,265  بيع بالتجزئة 
 165,776  328,465  الحكومة 
 200,977  310,951  أخرى 

  3,276,811  2,934,082 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 مخاطر االئتمان )تتمة( 10-1

 صول الماليةألجودة االئتمان لكل فئة من ا   10-1-1

كافة جوانب المخاطر. االنكشافات وعة باستخدام تصنيفات ومقاييس وتقنيات أخرى تأخذ في االعتبار م، تقوم المجالتمويلية إلدارة محفظتها

اته االئتمانية المصنفة كجودة "عالية" هي تلك االنكشافات حيث تكون المخاطر النهائية للخسارة المالية نتيجة تعثر المدين في سداد التزام

نكشافات االئتمانية المصنفة الشركات ذات أحوال مالية ومؤشرات مخاطر وقدرة على السداد ممتازة. اال ،متدنية. وتتضمن هذه االنكشافات

" تتكون من كافة التسهيالت األخرى حيث يكون هناك التزام كامل بالشروط التعاقدية وال تعتبر "منخفضة القيمة". المخاطر قياسيةكجودة "

 ية". " أعلى من االنكشافات المصنفة ضمن نطاق الجودة "العالقياسيةالنهائية للخسارة المالية المحتملة على الجودة "

 يبين الجدول التالي جودة االئتمان حسب فئة األصول لبنود بيان المركز المالي استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني للمجموعة: 

     غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها 

 
 قياسية  عالية

 
متأخرة أو 

 انخفضت قيمتها
 اإلجمالي 

 ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د 
2016        

 9,698  -  -  9,698 أرصدة لدى البنوك

دى بنك الكويت المركزيلودائع   292,742  -  -  292,742 

 328,952  -  -  328,952 ودائع لدى بنوك أخرى
 2,572,354  65,036  127,321  2,379,997 تمويالت إسالمية للعمالء

 121,304  -  -  121,304 استثمارات متاحة للبيع )صكوك(

أصول أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 
 والمدفوعات المقدمة(

 

7,355  -  -  

 

7,355 

 3,140,048  127,321  65,036  3,332,405 

 
      
     غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها 

 
 قياسية  عالية

 
متأخرة أو 

 انخفضت قيمتها
 اإلجمالي 

 ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د 
2015        

 9,411  -  -  9,411 أرصدة لدى البنوك
 133,128    -  133,128 ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 515,198  -  -  515,198 مستحق من البنوك
 2,220,944  93,118  123,651  2,004,175 تمويالت إسالمية للعمالء

 96,805  -  -  96,805 استثمارات متاحة للبيع )صكوك(

أصول أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 
 والمدفوعات المقدمة(

 

7,746  

 

-  

 

-  

 

7,746 

 2,766,463  123,651  93,118  2,983,232 

 لألصول المالية المتأخرة أو المنخفضة القيمة: التحليل الزمني

 اإلجمالي  الخدمات المصرفية االستهالكية  الخدمات المصرفية للشركات 
متأخرة السداد  

ولم تنخفض 
 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 
 القيمة

متأخرة السداد  
ولم تنخفض 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 
  القيمة

متأخرة السداد 
ولم تنخفض 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 
 القيمة

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك 
2016         

 2,793 19,571  - 11,391  2,793 8,180 يوما   10خالل 

 - 8,982  - 4,066  - 4,916 يوما   10 -13

 - 15,383  - 2,012  - 13,371 يوما   90 -13

 3,122 -  2,698 -  424 - يوما   3,0 -93

 15,185 -  4,180 -  11,005 - يوما   3,0أكثر من 

 26,467 14,222  17,469 6,878  43,936 21,100 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 مخاطر االئتمان )تتمة( 10-1

 جودة االئتمان لكل فئة من األصول المالية )تتمة(   10-1-1

 اإلجمالي  الخدمات المصرفية االستهالكية  الخدمات المصرفية للشركات 

2015 

متأخرة السداد 
ولم تنخفض 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 
 القيمة

متأخرة السداد  
ولم تنخفض 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 
  القيمة

متأخرة السداد 
ولم تنخفض 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 
 القيمة

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك 
         

 2,688 51,190  - 10,936  2,688 40,254 يوماً  11خالل 
 - 10,025  - 3,953  - 6,072 يوماً  61 -13
 - 12,380  - 1,783  - 10,597 يوماً  91 -63
 3,609 -  3,111 -  498 - يوماً  381 -93

 13,226 -  1,598 -  11,628 - يوماً  381أكثر من 

    56,923     14,814     16,672      4,709      73,595 9,5233 

 13كما في  ألف دينار كويتي 5,109 قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لكل عملية تمويل متأخرة أو انخفضت قيمتها بمبلغ 

 .ألف دينار كويتي( 7,171: 2015ديسمبر  13) 2016ديسمبر 

 مخاطر السوق  10-1
لمراكز المفتوحة بالعمالت . تنتج مخاطر السوق من افي أسعار السوق إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األصول نتيجة للتغيرات

والتغيرات في مستوى تقلب األسعار مثل معدالت الصرف ومنتجات حقوق الملكية وكلها تتعرض لحركات السوق العامة والمحددة  األجنبية

 األجنبي وأسعار األسهم.

يم ال تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية بالنسبة إلعادة تسعير التزاماتها حيث أن المجموعة ال تقوم، وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، بتقد

 لمودعيها.مضمونة عوائد تعاقدية معدالت 

 مخاطر العمالت األجنبية

 غيرات في معّدالت صرف العمالت األجنبية. تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب الت

تم مراقبة مخاطر الصرف األجنبي من خالل الحدود الموضوعة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة النكشافات مراكز العمالت. يتم تمويل األصول 

والمكاتب األمامية المكاتب بنفس عملة األعمال التي يتم االضطالع بها للحد من مخاطر الصرف األجنبي. يتم فصل المهام بين وظائف 

 .   من قبل مكاتب العمل المتوسطة للخزانة مع المراقبة المستقلة لحدود المراكز بصورة مستمرة الخلفية

% في قيمة معدل العملة مقابل الدينار الكويتي عن المستويات 5مفترضة حقوق الملكية بنسبة يتناول الجدول التالي تحليل األثر على الربح و

أي مبلغ سلبي في الجدول يعكس صافي انخفاض محتمل في الربح  السارية في نهاية السنة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة دون تغيير.

    أو حقوق الملكية، في حين يعكس المبلغ اإليجابي صافي زيادة محتملة.

  2016  2015 

 األثر على  

  الربح

 األثر على

  حقوق الملكية

 علىاألثر 

 الربح

 األثر على

 حقوق الملكية

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  

 - 131  - 81 5+ دوالر أمريكي

 - 4  - 3 5+ جنية إسترليني 

 - 5  - 4 5+ يورو 

 1,729 -  1,242 - 5+ روبية إندونيسية

 258 58  229 54 5+ جنيه سوداني

 - 8  - 1 5+ ين ياباني

 - 7  - (7) 5+ أخرى

% بالعمالت أعاله مقابل الدينار الكويتي له أثر معادل، ولكن عكسي، للمبالغ الظاهرة أعاله، على أساس أن كافة 5قد يكون النقص بنسبة 

 المتغيرات األخرى تظل ثابتة دون تغيير.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 مخاطر السوق )تتمة( 10-1

 مخاطر أسعار األسهم 

. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات من في أسهم األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات أسعار تنشأ مخاطر

 حيث التوزيع الجغرافي وتركز قطاعات األعمال.

ساينتج عنهاا زياادة حقاوق  2016بر ديسام 13بأسعار األسهم كما في  %5بنسبة بالنسبة لتلك االستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع، فإن الزيادة 

قد يكون له ألف دينار كويتي(. وأي تغير معادل في االتجاه المعاكس  67: زيادة بمبلغ 2015ديسمبر  13) ألف دينار كويتي ,4الملكية بمبلغ 

 للمبالغ الظاهرة أعاله، على أساس أن كافة المتغيرات األخرى تظل ثابتة دون تغيير. ،أثر معادل، ولكن عكسي

 مخاطر السيولة 10-4
للحد من هذه المخاطر، . عند استحقاقها إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية

 وإدارة األصول مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة بصورة يومية. بتنويع مصادر التمويلقامت اإلدارة 

وشاملة. وتعقد اللجنة  استراتيجيةقامت المجموعة بتشكيل لجنة إدارة األصول والمطلوبات إلدارة أصول ومطلوبات المجموعة بصورة 

 ووضع حدود لتلك المخاطر.   اجتماعاتها بصورة دورية لتحديد ومراجعة السياسات إلدارة مخاطر السيولة

 ،الجدول التالي قائمة استحقاق أصول ومطلوبات وحقوق ملكية المجموعة استناداً إلى التدفقات النقدية وتواريخ االستحقاق التعاقدية يلخص

 وال يأخذ ذلك بالضرورة في االعتبار االستحقاقات الفعلية.

 

 
 خالل

أشهر 1  
أشهر  1من 
 أشهر 1إلى 

أشهر  1من 
 إلى سنة

أكثر من 
 المجموع سنة

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
2016      

      األصول
 36,911 - - - 36,911 رصدة لدى البنوكاألالنقد و
 292,742 47,468 70,803 119,153 55,318 دى بنك الكويت المركزيلودائع 

 328,952 - - - 328,952 ودائع لدى بنوك أخرى
 2,516,760 1,258,251 123,602 140,788 994,119 تمويالت إسالمية للعمالء

 19,495 19,495 - - - الخسائرقيمة العادلة من خالل األرباح أوأصول مالية بال
 160,305 43,880 - - 116,425 استثمارات متاحة للبيع

 62,204 62,204 - - - استثمارات في شركات زميلة
 24,680 24,680 - - - استثمارات عقارية

 13,943 - 6,588 - 7,355 أصول أخرى
 25,815 25,815 - - - ممتلكات ومعدات

 3,481,807 1,481,793 200,993 259,941 1,539,080 مجموع األصول

      المطلوبات وحقوق الملكية
 76,278 - - 15,202 61,076 مستحق للبنوك

 2,945,076 255,352 638,353 281,477 1,769,894 حسابات المودعين
 37,300 12,273 17,372 - 7,655 مطلوبات أخرى
 423,153 - - - - حقوق الملكية

 3,481,807 690,778 655,725 296,679 1,838,625 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 
 مخاطر السيولة )تتمة( 10-4

 

 
 خالل

أشهر 1  
أشهر  1من 
 أشهر 6إلى 

أشهر  6من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
2015      

      األصول
 35,009 - - - 35,009 رصدة لدى البنوكاألالنقد و
 133,128 - 57,639 40,236 35,253 دى بنك الكويت المركزيلودائع 

 515,198 - 10,621 28,842 475,733 أخرىودائع لدى بنوك 
 2,171,794 1,080,749 164,901 222,738 703,406 تمويالت إسالمية للعمالء

 15,388 15,388 - - - الخسائرقيمة العادلة من خالل األرباح أوأصول مالية بال
 126,307 34,971 - - 91,336 استثمارات متاحة للبيع

 79,713 79,713 - - - استثمارات في شركات زميلة
 23,397 23,397 - - - استثمارات عقارية

 14,169 - 6,423 - 7,746 أصول أخرى
 18,782 18,782 - - - ممتلكات ومعدات

 3,132,885 1,253,000 239,586 291,816 1,348,483 مجموع األصول

      المطلوبات وحقوق الملكية
 382,749 - - - 382,749 مستحق للبنوك

 2,398,935 15,720 506,468 504,917 1,371,830 حسابات المودعين
 30,402 10,482 13,741 - 6,179 مطلوبات أخرى
 320,799  320,799 - - - حقوق الملكية

 3,132,885 347,001 520,209 504,917 1,760,758 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ستقبلية على مدى عمر للمجموعة الموجزة أدناه التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك مدفوعات األرباح الملمطلوبات المالية لقائمة السيولة كس تع

 المطلوبات المالية استناداً إلى الترتيبات التعاقدية للسداد.هذه 

 

 خالل

أشهر 1  

أشهر  1من 

 أشهر 1إلى 

أشهر  1من 

 إلى سنة

أكثر من 

 المجموع سنة

 ألف د.ك ألف د.ك د.كألف  ألف د.ك ألف د.ك 

1016      

      المطلوبات المالية

 76,401 - - 15,285 61,116 مستحق للبنوك

 2,976,350 268,654 647,375 281,646 1,778,675 حسابات المودعين 

 1,839,791 296,931 647,375 268,654 3,052,751 

      ة وااللتزامات الرأسماليةلمااللتزامات المحت

 258,850 77,806 71,413 32,620 77,011 مطلوبات محتملة 

 27,969 - 27,969 - - التزامات رأسمالية

 77,011 32,620 99,382 77,806 286,819 

2015      

      المطلوبات المالية

 383,356 - - - 383,356 مستحق للبنوك

 2,407,635 15,770 531,276 506,117 1,375,582 حسابات المودعين

 1,758,938 506,117 531,276 15,770 2,790,991 

      االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية
 234,400 78,859 51,051 36,352 68,138 مطلوبات محتملة 
 3,812 - 3,812 - - التزامات رأسمالية

 68,138 36,352 54,863 78,859 238,212 
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 )تتمة( المخاطر األدوات المالية وإدارة .31

  يةمخاطر التشغيلال 10-5
أو األخطاء البشرية أو  أو قصورها أو تعطل األنظمة عدم كفاية العمليات الداخلية إن مخاطر التشغيل هي تلك المخاطر التي تنتج من

 . سمعة أضرار قانونية أو تنظيمية أو خسارة مالية /األحداث الخارجية. وفي حال فشل فاعلية الرقابة، يمكن أن تسبب 

لدى المجموعة سياسات وإجراءات يتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط 

المصرفي والمالي للمجموعة. وتدار مخاطر التشغيل للتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات ومراقبة مخاطر التشغيل كجزء من أنشطة 

  الشاملة. مخاطرإدارة ال

سات تدار مخاطر التشغيل في المجموعة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية والممار

 إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك.المثلى 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  10-1
العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة وطرق أخرى مناسبة. إن القيمة الدفترية يتم الحصول على القيمة 

 فترة استحقاق هذه األدوات.النسبي لقصر الة ديسمبر نظراً لطبيع 13العادلة كما في  اتعادل تقريباً قيمه، لألدوات المالية

 .التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكررالقيمة العادلة لألصول المالية للمجموعة 
يد يتم قياس بعض األصول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة عند نهاية كل فترة إعداد تقارير. ويعرض الجدول التالي معلومات عن كيفية تحد

 مة(.القيم العادلة لهذه األصول المالية )وبشكل خاص، أسلوب/أساليب التقييم والمدخالت المستخد

 

   القيمة العادلة كما في 

 2015 2016 األصول المالية

مستويات القيمة 

 القطاع 2016 العادلة

 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 اتالعقار 1المستوى  2,560 2,987 األوراق المالية غير المسعرة –الخسائر 

     

     

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 المؤسسات المالية 2المستوى  12,828 16,508 الصناديق غير المسعرة –الخسائر 

     

 الحكومي 1المستوى  32,183  35,723 الصكوك –االستثمارات المتاحة للبيع 

 المؤسسات المالية 1المستوى  64,622 85,581 

     

 المؤسسات المالية 2المستوى  7,609 5,365 الصناديق غير المسعرة –االستثمارات المتاحة للبيع 

 اتالعقار 2المستوى  6,244 8,133 

 الخدمات 2المستوى  4,162 14,455 

     

     

 الماليةالمؤسسات  1المستوى  1,712 1,743  األوراق المالية غير المسعرة –االستثمارات المتاحة للبيع 

 اتالعقار 1المستوى  1,836 1,738 

 خدمات 1المستوى  6,605 6,616 

     

     

 اتالعقار 3المستوى  886 657 األوراق المالية المسعرة –االستثمارات المتاحة للبيع 

 المؤسسات المالية 3المستوى  448 294 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 
 العادلة لألدوات المالية )تتمة(القيمة  10-1

 مستويات القيمة العادلة 

 حو التالي:يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة تقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على الن

  متطابقة في أسواق نشطةمطلوبات : األسعار المعلنة )غير المعّدلة( ألصول أو 3المستوى، 

  سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة التي يتم رصدها 3ضمن في المستوى غير السعر المعلن المت مدخالت: 2المستوى ،

 ،)أي مشتقة من األسعار(

  (.معلومات غير ظاهرةال تستند إلى تلك المرصودة من السوق ) مدخالت: 1المستوى  

 
 اإلجمالي 1المستوى  1المستوى  3المستوى  

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2016     

 19,495 2,987 16,508 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 160,305 10,097 27,953 122,255 متاحة للبيعاستثمارات 

 122,255 44,461 13,084 179,800 

  
 اإلجمالي 1المستوى  2 المستوى 3المستوى  
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2015     

 15,388 2,560 12,828 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 126,307 10,153 18,015 98,139 متاحة للبيعاستثمارات 

 98,139 30,843 12,713 141,695 

 المــالية في المستوى الثــالث.لألصول االفتتاحي والختــامي  الرصيديوضح الجدول التــالي مطابقة 

 

 3في 
 ينــاير 
2016 

 التغير في
القيمة 
 العادلة

انخفاض 
 إضافات القيمة

البيع / 
 االسترداد

حركات 
معدل 
 الصرف

 13في 
 ديسمبـــر
2016 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
     

األصول المــالية بالقيمة العــادلة من 

 خالل الربح أو الخســـــارة 
       

 2,987 - - - - 427 2,560 -أوراق مالية غير مسعرة 
     

        استثمــارات متاحة للبيع

 10,097 18 (2,090) 1,595 - 421 10,153 أوراق مالية غير مسعرة

 12,713 848 - 1,595 (2,090) 18 13,084 
 

 

 3في 
 ينــاير 
2015 

 التغير في

 القيمة العادلة

انخفاض 

 إضافات القيمة

 البيع / 

 االسترداد

حركات 

 معدل

 الصرف

  13في 

 ديسمبــر

2015 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
     

األصول المــالية بالقيمة العــادلة من 

        خالل الربح أو الخســـــارة 

 2,560 - - - - (435) 2,995 أوراق مالية غير مسعرة
     

     استثمــارات متاحة للبيع 

 10,153 107 (1,495) 336 (1,098) 397 11,906 أوراق مالية غير مسعرة

 14,901 (38) (1,098)  336 (1,495) 107 12,713 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 10-1

 مستويات القيمة العادلة )تتمة(
من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  1فيمــا يلي المعلومات الهامة غير الملحوظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة في المستوى 

 :2016ديسمبر  13باإلضافة إلى تحليل الحساسية الكمي كمــا في 

 

 

  أسلوب التقييم 

المعلومات الهامة 

  غير الملحوظة

 النطاق

)المتوسط 

 المرجح(

 

 حساسية المعلومات

 للقيمة العادلة 

         

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 –خالل الربح أو الخســارة 

  أسلوب السوق  أوراق مالية غير مسعرة

خصم نتيجة لعدم 

 %10-%5  وجود سيولة

قد تؤدي الزيادة )النقص( في معدل  

% إلى زيادة )نقص( 3الخصم بنسبة 

دينار  ألف 30في القيمة العادلة بمبلغ 

 .كويتي

         

  –استثمــارات متاحة للبيع 

  أسلوب السوق  أوراق مالية غير مسعرة

خصم نتيجة لعدم 

  %10-%5  وجود سيولة

قد تؤدي الزيادة )النقص( في معدل 

% إلى زيادة )نقص( 3الخصم بنسبة 

ألف  101في القيمة العادلة بمبلغ 

 .دينار كويتي

السوق قد يأخذونهــا بعين االعتبــار عند تسعير  المشاركين في عملياتويمثل الخصم نتيجة لعدم التداول المبالغ التي قررت المجموعة أن 

 هذه االستثمــارات.

لفترات وفي حالة االستثمــارات المتاحة للبيع، قد تعتمد تكلفة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة على مــا إذا كان االنخفاض كبيراً أو 

 قد تؤثر الزيادة في القيمة العادلة فقط في حقوق الملكية )من خالل الدخل الشاملوفي حالة تصنيف األوراق المالية كمتاحة للبيع  .طويلة

 ( وال يكون لهــا أثراً على الربح أو الخسارة.اآلخــر

جموعة من يتم تقدير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المــالية المتبقية المسجلة بالتكلفة المطفأة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن م

الدفترية للموجودات والمطلوبات المــالية المسجلة بالتكلفة افتراضات المعلومــات المناسبة في ظل الظروف المعنية. وال تختلف القيمة 

ا المطفأة بشكل كبير عن قيمهــا العادلة حيث إن آجــال استحقاق غالبية هذه الموجودات والمطلوبات قصيرة األجل أو قد تمت إعادة تسعيره

 على الفور استناداً إلى حركة السوق على معدالت األربــاح.

لحســاسية الذي تم على تقديرات القيمة العادلة، من خالل تنويع افتراضات المعلومات بهــامش معقول، إلى وجود أية آثــار ر تحليل اش  يُ لم 

 جوهرية على بيــان المركز المــالي المجمع أو على بيان الربح أو الخسارة المجمع.

 إدارة رأس المال  10-2
في التأكد من أن المجموعة ملتزمة بكافة المتطلبات الخارجية حول رأس المال، ولديها تتمثل األهداف الرئيسية إلدارة رأسمال المجموعة 

 نسب رأس مال قوية وصحية وذلك لدعم أعمالها ورفع القيمة العائدة للمساهمين إلى الحد األقصى.

مراقبة كفاية رأسمال المجموعة باستخدام تحتفظ المجموعة بقاعدة رأسمالية مدارة بصورة فعالة لتغطية المخاطر الكامنة في األعمال. ويتم 

مجموعة من اإلجراءات مثل القواعد والنسب المحددة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي يطبقها بنك الكويت المركزي في اإلشراف 

 على المجموعة.

وفقاً  2015ديسمبر  13 و 2016ديسمبر  13في  تينالمنتهي تينتم احتساب معدالت رأس المال الرقابي ومعدالت كفاية رأس المــال للسن

 هو مبين أدناه. كمــا 1والخاص بتعليمات بازل  2134يونيو  24، المؤرخ في 116/2134/ ر ب، ر ب أ/2لتعميم بنك الكويت المركزي رقم 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .31

 
 إدارة رأس المال )تتمة( 10-2

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 1,631,425  1,875,775   األصول المرجحة بالمخاطر

 203,928  253,230  رأس المال المطلوب

     

     رأس المال المتاح

رأس المال الشريحة األولى –حقوق الملكية المشتركة    304,023  259,364 

الشريحة األولى –رأس مال إضافي    75,725  230 

 259,594  379,748  رأس المــالمن  3الشريحة 

 38,332  20,750  من رأس المــال 2الشريحة 

 277,926  400,498  إجمــالي رأس المــال

 %15.90  %16.21  حقوق المساهمين -رأس المال معدل كفاية 

 %15.91  %20.24  الشريحة األولى -رأس المال ية معدل كفا

 %17.04  %21.35  بمفهومه الشاملمعدل كفاية رأس المال إجمالي 

، 141/2134/أ ر ب/2   وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي رقم 2136ديسمبر  13تم احتساب معدل الرافعة المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 كمــا هو مبين أدنـــاه: 2134أكتوبر  23المؤرخ في 

  2016  2015 

 ألف د.ك  ألف د.ك  

     

 259,594  379,748  من رأس المــال 3الشريحة 

 3,286,647    3,675,971  إجمــالي االنكشـافات

 %7.90  %10.33  معدل الرافعة المــالية

بالنسبة لإلفصاحات المتعلقة بتعليمات كفاية رأس المــال الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي وفقاً لمــا نص عليه تعميم بنك الكويت 

واإلفصاحات المتعلقة بمعدالت الرافعة المــالية المنصوص عليهــا  2134يونيو  24، المؤرخ في 116/2134/ر ب، ر ب أ/2المركزي رقم 

فقد تم  2136ديسمبر  13للسنة المنتهية في  2134أكتوبر  23، المؤرخ في 141/2134/ر ب أ/2في تعميم بنك الكويت المركزي رقم 

 دارة المخــاطر" من التقرير السنوي.إدراجهــا تحت قسم "إ
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 المشتقات المالية .31

المية في السياق الطبيعي لألعمال، يبرم البنك أنواعاً مختلفة من المعامالت التي تتضمن مشتقات أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلس

مالية بين طرفين تكون فيها الدفعات معتمدة على الحركة في من أجل تخفيف مخاطر الصرف األجنبي. وأدوات المشتقات المالية هي عقود 

 سعر واحدة أو أكثر من األدوات المالية األصلية، وهو السعر المرجعي أو المؤشر.

 ، اإلجمالي المفصح عنه، هي قيمة األصل الذي تغطيه المشتقات المالية، وتكون هي األساس الذي يتم بناًء عليه قياساإلسميةوتكون القيمة 

 التغير في قيمة المشتقات.

 ئتمان.االسوق أو مخاطر الوتشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية العام والتي ال تشير إلى مخاطر 

 كويتيدينار ألف  6ما قيمته  2016ديسمبر 13كما في  المستحقةلعقود الصرف األجنبي اآلجلة الموجبة ة ــاإلسميمة ــغت القيــلـبوقد 

ألف دينار  1,345: 2015)ألف دينار كويتي  243  2136ديسمبر  13كما في  المستحقةاإلسمية ها ت( وقيمآالف دينار كويتي 1: 2015)

 (.كويتي

عادة من خالل إبرام  معادلتهاوتتعلق األنشطة التجارية الخاصة بالمشتقات المالية للمجموعة بشكل رئيسي بالصفقات مع العمالء، والتي يتم 

 صفقات متبادلة آنية مع األطراف المقابلة.

 أصول برسم األمانة .32

: 2015ديسمبر  13)دينار كويتي لف أ 127,203بصفة أمانة أو وكالة  المجموعةالقيمة اإلجمالية لألصول المحتفظ بها من قبل  بلغت

ألف دينار  355: 2015ديسمبر  13)ألف دينار كويتي  420 ألف دينار كويتي(، بينما بلغت اإليرادات ذات الصلة من هذه األصول 95,496

 كويتي(.

 

 الصكوك الدائمة للشريحة األولى من رأس المــال  .33

مليون دوالر أمريكي. إن  251أصدر البنك صكوك الشريحة األولى من رأس المال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بمبلغ  2136في مايو 

صكوك الشريحة األولى من رأس المــال هي صكوك دائمة ليس لها تاريخ استرداد محدد، وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة )ذات 

لى رأس المال فقط( وفقا ألحكام وشروط عقد المضاربة. تم إدراج صكوك الشريحة األولى من رأس المال في بورصة إيرلندا وناسداك أولوية ع

)" تاريخ االستدعاء األول"( أو أي تاريخ لدفع  2123دبي. هذه الصكوك يمكن استدعاؤها من قبل البنك بعد فترة خمس سنوات تنتهي في مايو 

 اح الحق لذلك التاريخ وفقاً للشروط المحددة للسداد. توزيعات األرب

يتم استثمار صافي المتحصل من صكوك الشريحة األولى من رأس المــال عن طريق عقد المضاربة مع البنك )مضارب( على أساس غير مقيد 

ة األولى من رأس المــال معدل ربح متوقع ومشترك في األنشطة العامة للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام. تحمل صكوك الشريح

سنوياً يدفع في نهاية كل نصف سنة حتى تاريخ االستدعاء األول. وبعد ذلك، يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع بناًء على المعدل  %6.75بنسبة 

 % سنوياً. 5.588ح مبدئي بنسبة زائد هامش رب ”U.S. Mid Swap Rate“السائد في حينه لمتوسط سعر المبادلة األمريكي لخمس سنوات 

 ولن المضاربة أرباح تتراكم ال الحالة، تلك وفي ،يجوز للُمْصدر طبقا لرغبته الخاصة، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح المضاربة المتوقعة

 يعتبر هذا اإلجراء حادث تعثر. 

 


