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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل
  )مدققغير ( 2017 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 

  
  ة أشهر المنتهية فيتسعال

  سبتمبر 30
  الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر  30 
    

2016    
  ألــف

  دينار كويتي

 2017  
  ألــف

  دينار كويتي

 2016    
  ألــف

  دينار كويتي

 2017  
  ألــف

  دينار كويتي

  
 

  ايضاح

  

  ايرادات الفوائد  9 33,876   29,875    98,316    89,210 
  مصاريف الفوائد   )10,296(   )9,044(   )29,157(   )26,167(
   صافي ايرادات الفوائد   23,580   20,831    69,159    63,043 

              
  أتعاب وعموالت   10,133   9,745    29,730    27,741 
  التعامل بالعمالت االجنبية صافي ربح   1,100   1,393    2,443    5,230 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالية   92   620    2,941    1,092 
  إيرادات توزيعات أرباح    422   17    4,050    5,286 
  إيرادات تشغيل أخرى   1,203   1,276    2,554    2,145 
  ايرادات التشغيل   36,530   33,882    110,877    104,537 

              
  مصاريف الموظفون   )9,680(   )5,667(   )20,854(   )17,171(
  مصاريف عمومية وادارية   )5,032(   )4,557(   )15,018(   )12,810(
  استهالك وإطفاء   )28(   )31(   )52(   )70(
  مصاريف التشغيل   )14,740(   )10,255(   )35,924(   )30,051(
              
  المخصصاتربح التشغيل قبل    21,790   23,627    74,953    74,486 
  القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض    10 )8,828(   )6,903(   )59,952(   )45,881(
  الربح قبل الضرائب   12,962   16,724    15,001    28,605 

              
  ضرائب    )507(   )756(   )523(   )1,128(
  صافي ربح الفترة   12,455   15,968    14,478    27,477 

              
 :الخاص بـ            
  مساهمي البنك    12,447   15,984    14,439    27,490 
  الحصص غير المسيطرة   8   )16(   39    )13(
 27,477    14,478    15,968  12,455    

            

16.8   8.8   9.8   7.6  
  
11 

  ربحية السهم األساسيــة والمخفضـة
  )فلس(الخاصة بمساهمي البنك   

  
  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من اإلإن 
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل الشامل

  )غير مدقق( 2017 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 
  

  ة أشهر المنتهية فيسعتال
  سبتمبر 30

  المنتهية فيالثالثة أشهر 
 سبتمبر30

  

2016    
  ألــف

  دينار كويتي

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

2016    
  ألــف

  دينار كويتي

 2017  
  ألــف

  دينار كويتي

  

          
  صافي ربح الفترة  12,455   15,968   14,478   27,477 

         
  :الدخل الشامل األخر         
أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخلبنود ممكن         

  المجمع
          
  
)11,427(  

  
 30,821  

  
 1,180  

  
 18,935  

  التغير في القيمة العادلة الستثمارات في
  أوراق مالية 

  
)849(  

  
)785(  

  
)525(  

  
 3  

 إنخفاض /الناتجة عن بيع  )الخسائر(األرباح صافي 
  قيمة إستثمارات في أوراق مالية

)12,276(   30,036   655   18,938   
  إجمالي الدخل الشامل للفترة 31,393   16,623   44,514   15,201 

          
  :الخاص بـ        
  مساهمي البنك  31,385   16,639   44,483   15,216 
  الحصص غير المسيطرة 8   )16(  31   )15(
 15,201   44,514   16,623   31,393  

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  )غير مدقق( 2017 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 
  

        الخاص بمساهمي البنك       

     
    

          إحتياطيـــات     

 
  المجمـوع

  ألــف
    دينار كويتي

الحصص غير 
  المسيطرة

  ألــف
  دينار كويتي

    
  
  

  المجموع
  ألــف

   دينار كويتي

توزيعات 
أرباح مقترحة 

ألف دينار 
    كويتي

أربـاح 
  محتفظ بها

  ألــف
    دينار كويتي

مجموع 
  االحتياطيات

  ألــف
    دينار كويتي

  احتياطي 
  تقييم استثمار

  ألــف
    دينار كويتي

احتياطي 
إعادة تقييم 

  عقارات
  ألــف

  دينار كويتي

  
 احتياطي

أسهم الخزينة 
  المشتراة

  ألــف
    دينار كويتي

 احتياطي
  عام
  ألــف

    دينار كويتي

احتياطي 
  قانوني
  ألــف

    دينار كويتي

  
  عالوة اصدار

  ألــف
    كويتيدينار 

  أسهم الخزينة
  ألــف

    دينار كويتي

توزيعات أسهم 
منحة مقترحة 

ألف دينار 
    كويتي

  
  رأس المال

  ألــف
    دينار كويتي

                                          

  2016يناير  1الرصيد في   141,194     8,472    )2,822(    66,791     115,977     17,927     -    26,078    31,724     258,497     152,077    18,282    575,700     1,025     576,725 

 15,201    )15(     15,216   -    27,490    )12,274(    )12,274(   -  
  

-    -    -    -    -    -    -  
  الدخل الشامل) الخسارة(إجمالي 

  للفترة  

  شراء أسهم البنك المشتراة  -    -    )891(    -    -    -    -    -   -    -    -   -   )891(    -    )891(

  توزيعات أسهم منحة مقترحة  8,472     )8,472(    -    -    -    -    -    -   -    -    -   -   -    -    -

  توزيعات أرباح مدفوعة  -    -    -    -    -    -    -    -   -    -    -   )18,273(   )18,273(    -    )18,273(

-    -    -   )9(    9    -    -   -  
  

-    -    -    -    -    -    -  
توزيعات أرباح مدفوعة ألسهم 

  البنك المشتراة

  2016 سبتمبر 30الرصيد في   149,666     -    )3,713(    66,791     115,977     17,927     -    26,078    19,450     246,223     179,576    -   571,752     1,010     572,762 

  2017يناير  1الرصيد في   149,666     14,967     )3,740(    66,791     115,977     17,927     -    25,282    28,689     254,666     165,190    22,330    603,079     768     603,847 

  للفترةل الدخل الشامإجمالي   -    -    -    -    -    -    -    -   30,044     30,044     14,439    -   44,483     31     44,514 

  شراء أسهم البنك المشتراة  -    -    )838(    -    -    -    -    -   -    -    -   -   )838(    -    )838(

  توزيعات أسهم منحة مقترحة  14,967     )14,967(    -    -    -    -    -    -   -    -    -   -   -    -    -

  توزيعات أرباح مدفوعة  -    -    -    -    -    -    -    -   -    -    -   )22,330(   )22,330(    -    )22,330(

  2017 سبتمبر 30الرصيد في   164,633     -    )4,578(    66,791     115,977     17,927     -    25,282    58,733     284,710     179,629    -   624,394     799     625,193 

  
 .ألف دينار كويتي 164,633ألف دينار كويتي إلى  149,666علي زيادة رأس المال المصرح به للبنك من  2017أبريل  1وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

 
 100أسهم منحة لكل  10و) للسهم فلس 13: 2015(دينار كويتي ألف  22,330بمبلغ فلس لكل سهم  15 بواقععلى توزيع أرباح نقدية  2017أبريل  1وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

  . ألف دينار كويتي 14,967 سهم وزيادة رأس المال بمبلغ 149,666,149بعدد المنحة  وزيادة أسهمتم توزيع األرباح المدفوعة ، الحقا .)سهم 100أسهم منحة لكل  6 :2015( 2016لسنة  سهم
  

ملة نتجت عن ترجمة ع) 2016 سبتمبر 30ألف دينار كويتي في  5,413وبمبلغ  ألف دينار كويتي 5,498 بمبلغ خسارة :2016ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  5,428 بمبلغخسارة  استثمار،يتضمن إحتياطي تقييم 
  .في شركة زميلة أجنبيةأجنبية من استثمار البنك 

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

  )غير مدقق( 2017 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 
  

  أشهر المنتهية في ةسعتال
  سبتمبر 30

   

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

    
  

  إيضاح

  

  :األنشطة التشغيلية         
  قبل الضرائبربح ال      15,001   28,605 

  :تعديـالت         
  القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض     10    59,952   45,881 
  في أوراق مالية اتستثماراإل أرباح         )6,991(  )6,378(
  أرباح فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية         )1,394(  )1,287(
  استهالك وإطفاء         52   70 
  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      66,620   66,891 

         
  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية         
  سندات الخزانة والبنك المركزي       )137,659(  26,246 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )135,265(  )197,454(
  قروض وسلفيات          52,805   )54,801(
  موجودات أخرى         738   )21,377(
  المستحق إلى البنوك         )69,046(  180,751 
  المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى         215,644   119,752 
  ودائع العمالء       )3,116(  )289,746(
  مطلوبات أخرى         10,635   2,479 
  األنشطة التشغيلية) المستخدم في( الناتج من النقد صافي      1,356   )167,259(
         
  :األنشطة االستثمارية         
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية         42,588   65,113 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالية         )70,674(  )70,421(
  إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية         4,050   5,286 
  المحصل من إستبعاد عقارات ومعدات           3 
  إقتناء عقارات ومعدات         )84(  )109(
  األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد       )24,120(  )128(
         
  :األنشطة التمويلية         
  أموال مقترضة أخرى         7,170   30,160 
  خزينةشراء أسهم ال       )838(  )891(
  توزيعات أرباح مدفوعة         )22,330(  )18,273(
  األنشطة التمويليةالناتج من ) المستخدم في(النقد  صافي      )15,998(  10,996 

         
  في النقد واألرصدة قصيرة األجل النقصصافي       )38,762(  )156,391(
  يناير 1نقد وأرصدة قصيرة األجل في       556,929   682,469 
   سبتمبر 30نقد وأرصدة قصيرة األجل في   5    518,167   526,078 

  
  

.تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل



  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

     )ةغير مدقق( 2017سبتمبر  30
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  معلومات حول المجموعة   -  1

لدى بنك الكويت ومسجلة كمصرف  الكويت،شركة مساهمة عامة تأسست في دولة ) البنك( .ع.ك.م.ش –ن البنك التجارى الكويتى إ
  .دولة الكويت الصفاة، 13029 ،2861 :ب.ص :هون عنوان المكتب المسجل للبنك أ. بورصة الكويتفي المركزي ومدرج 

 
  . ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة" المجموعة"التابعة يشار إليهما معاً  تهوشركالبنك 

  

م ال ى إت ة عل دار موافق ة ص ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ات المالي اءَ المعلوم ة بن رار للمجموع ى ق اريخ  عل س اإلدارة بت وبر 10مجل  أكت
2017.  

  
  .14تم عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح 

  
  السياسات المحاسبية الهامة   -  2

ـم  دولي رق بة ال ار المحاس ا لمعي ة وفق ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ات المالي دت المعلوم د أع ات" 34لق ة المعلوم ة المرحلي إن  ."المالي
داد البيا ة إلع بية المتبع ع السياسات المحاس ة م ات السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفق ن

  .2016ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 
  

ع المع ة ال تتضمن جمي ة المجمع ة المكثف ة المرحلي اتإن المعلومات المالي ة للبيان ات واإليضاحات المطلوب ة  لوم ة الكامل ة المجمع المالي
ى تخضع  ةالمعد ة الت ت لمؤسسات الخدمات المالي ة الكوي ة دول وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تطبيقها وفقا لتعليمات حكوم

ب .لرقابة بنك الكويت المركزي ارير  تتطل ة للتق ايير الدولي ة المع ق كاف ات تطبي ذه التعليم ة،ه بة  المالي ار المحاس ات معي تثناء متطلب باس
دولى  ةاألدوات  39ال ول  :المالي زي ح ت المرك ك الكوي ات بن تبدالها بمتطلب م إس ي ت ع والت ص المجم اس حول المخص راف والقي اإلعت

  .تكوين حد أدنى للمخصص العام
  

 الكويت إن سياسة المجموعة في حساب مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات تتوافق من جميع النواحي المادية مع متطلبات بنك
  .المركزي للمخصص المحدد

  
إن  .ضرورية لعرض عادل تعتبروالتي ) المتعلقة في االستحقاقات العادية المتكررة(أنه قد تم ادراج جميع التعديالت  اإلدارة،برأي 

ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعهـا للسنة المنتهية في  2017 سبتمبر 30نتائج العمليات للفترة المنتهية في 
المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المجمعة وللحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية . 2017

  .2016ديسمبر  31المنتهية في 
  

  تابعة ةشرك  -  3
          % حصة الملكية

 سبتمبر 30
2016   

ديسمبر  31
2016  

 سبتمبر 30
2017   

 
   النشاط الرئيسي

بلد
  اسم الشركــــة  التأسيس

  
80%   93.55%  93.55%   

خدمات الوساطة 
   المالية

  
  الكويت

  
  )مقفلة( .ك.م.ش –شركة التجاري للوساطة المالية 

  
  مخصصات انتفت الحاجة إليها  -  4

ـا للقانـــوفق ـون رقــ نة  41م ــ ـكمو 1993لس ـا فــ بتمبر 30ي ـ ـبلغ ،2017 س ـت مخصصــ ـات انتفــ ـت الحاجــ ـة إليهــ  آالف 3ا ـــ
هإن المبلغ النهائي الذي سوف يتم  .)دينار كويتي آالف 6 :2016 سبتمبر 30( دينار كويتي ازل عن د ل التن ت المركزي يعتم ك الكوي بن
ت الحاجة  .عامتلك المخصصات في نهاية العلى وضع  ي إنتف ن المخصصات الت ا،إن التحقق م ذي  إليه ذلك ال ل ل ـى أساس مماث م عل ت

  .وبما يتفـق مع تعليمات بنك الكويت المركزي 2016ديسمبر  31 طبق في
  

  قصيرة األجلنقد وأرصدة   -  5
  

  سبتمبر 30
2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  
   سبتمبر 30

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  نقد وبنود نقدية 139,836   232,130   228,891 
  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  10,383    10,935    8,801 
 ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام 367,948   313,864    288,386 
 526,078    556,929    518,167    

  

  ."كقروض ومدينين"قصيرة األجل رصدة األالنقد وتم تصنيف 
   



  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

     )ةغير مدقق( 2017سبتمبر  30
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   المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  6
  

   سبتمبر 30
2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  
   سبتمبر 30

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  إيداعات لدى البنوك 550,653   430,034   436,136 
  قروض وسلفيات للبنوك  57,263    42,469    27,272 
 463,408    472,503    607,916    
  مخصص اإلنخفاض في القيمة: ناقصا  )573(   )425(   )273(
 463,135    472,078    607,343    

  
    ." كقروض ومدينين "المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تم تصنيف 

  قروض وسلفيات    -  7
    ."كقروض ومدينين"تم تصنيف القروض والسلفيات 

شراء لغرض  2013لسنة  104قانون رقم  بموجب") الصندوق("صندوق دعم األسرة قامت وزارة المالية بإنشاء  ،2013سنة خالل 
 .2008مارس  30الممنوحة قبل تاريخ و 2013 يونيو 12األرصدة القائمة للقروض الشخصية واإلستهالكية من البنوك كما في 

ستثمار بشأن إلى جميع البنوك المحلية وشركات اال 2013لسنة  BS,IS/2/305أصدر بنك الكويت المركزي تعميم رقم  ووفقا لذلك
عنها لبنك الكويت تقرير ألف دينار كويتي وتم تقديم 38,818والتي بلغت  القروض تلكم البنك بتحديد اق .الصندوقإنشاء هذا 

كما في تاريخ  .2013 يونيو 12لم يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد على هذه القروض من . التعميم ذلك بناء علىالمركزي للموافقة 
 :2016سبتمبر  30دينار كويتي،  ألف 32,615: 2016ديسمبر  31( ألف دينار كويتي 32,686قروض بمبلغ  تم تسوية التقرير،

     .)ألف دينار كويتي 32,595
 أوراق مالية في استثمارات   -  8

بمبلغ خسارة غير محققة : 2016 سبتمبر 30(ألف دينار كويتي  30,821المجموعة ربح غير محقق بمبلغ  اعترفتخالل الفترة، 
فـي بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع نتجت عن تغيرات في القيمة العادلة، وتحويل تغيرات ) ألف دينار كويتي 11,427

إلى بيان الدخل المرحلي ) ألف دينار كويتي 849: 2016 سبتمبر 30(ألف دينار كويتي  785 قدرهبمبلغ تراكمية في القيمة العادلة 
  ".متاحـة للبيـع"عــن استبعاد وإنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق ماليــة المكثف المجمع والــذي نتــج 

  

وذلك  كويتي دينار ألف 94,103 بلغت من أسهم بنك بوبيان بتكلفة سهم 221,425,095 البنك بشراء عدد قام ،2008خالل عام 
ونتيجة توفر أرصدة  الحق،وبتاريخ  بورصة الكويت، جميعها وفقاً لإلجراءات العادية المتبعة لدى أجريت عدة عمليات شراء بموجب

 باستخدام البنك ، فقد قامبورصة الكويتللشركات الخمس البائعة لألسهم المذكورة في " الشركة المقترضة"نقدية بحساب الشركة األم 
مع آخرين  -شركة المقترضة ال أقامت 2009يضاً خالل العام أ .على الشركة المقترضة لديه المستحق القرض سداد في هذه األرصدة

  .محكمة الموضوع أمام منظورة القضية ومازالت أعاله،في ملكيته لألسهم المذكورة  لمنازعة البنك قضائية دعوى -
  

  .كويتي دينار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 
  .سهم 79,746,478مجموعها  يبلغ أسهم منحة البنك استلم التقرير، تاريخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد فيما

  

لألسهم المذكورة أعاله مع مراعاة إصدار  ح مصرفنا بتأييد صحة ملكية البنك، صدر حكم محكمة أول درجة لصال2016في أبريل 
ً  221,425,095المحكمة أمر مؤقت بشأن تقييد بيع عدد    .سهما

 
 :جرى منطوقه، أصدرت محكمة االستئناف حكماً 2017 في فبراير

المبرمة بين الشركات المستأنفات من الثانية حتى السادسة وبين البنك  30/11/2008عقود بيع األسهم المؤرخة  بإبطال "
مائتان وواحد وعشرون مليوناً وأربعمائة (سهماً  221,425,095 إجماليهاالمستأنف ضده األول ببيع أسهم بنك بوبيان والبالغ 

 ً وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وأهمها رد األسهم إلى ملكية الشركات ) وخمسة وعشرون ألفاً وخمسة وتسعون سهما
صرفات التي أجراها على البائعات وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها منها البنك المستأنف ضده األول وإبطال كافة الت

  .“حساب الشركة المستأنفة األولي لديه بعد تاريخ البيع
 

 هبوقف تنفيذبتمييز الحكم ومحكمة التمييز مطالباً  أمامبالطعن على الحكم الصادر ضده  2017وفي المقابل فقد قام البنك في مارس 
 .حكمة الطلب المؤقت بوقف التنفيذرفضت الم 2017مايو  10وبجلسة . لحين الفصل في موضوع الطعنمؤقتا 

 
قررت محكمة التمييز، بغرفة مشورة، قبول الطعن المقدم من البنك لمراجعة حكم محكمة اإلستئناف  2017يونيو  13 ةالحقاً، وبجلس

  .لنظر هذا الطعن 2017أكتوبر 18بتاريخ ، كما حددت جلسة 2017الصادر في فبراير 
 

يزال األمر  التنفيذ، وال إدارةمن قبل الحكم الصادر من محكمة اإلستئناف  تحديد كيفية التنفيذ بشأنلم يتم كما في تاريخ التقرير، 
  .منظوراً 

  
 .بموجب حكم االستئناف على مصرفنا المستحق،فإنه يتعذر تحديد قيمة االلتزام المالي  2017 سبتمبر 30كما في بالتالي، وو
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 دينار ألف 112,000 وقدره بمبلغ العادلة بالقيمة مسجالً  سهماً  254,546,311عدد  بملكية البنك يحتفظ في تاريخ هذا التقرير، كما
 :2016 سبتمبر 30 كويتي، دينار ألف 98,049 وقدره العادلة بمبلغ بالقيمة سهم 248,225,059 :2016ديسمبر  31( كويتي

بلغ المتوسط المرجح  2017سبتمبر  30كما في  .)كويتي دينار ألف 97,319 وقدره العادلة بمبلغ بالقيمة سهم 252,776,247
 221,425,095: 2016ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  64,891سهم تحت النزاع القانوني مبلغ وقدره  232,496,349لتكلفة 

) ويتيألف دينار ك 64,891سهم بملبغ وقدره  221,425,095 :2016 سبتمبر 30ألف دينار كويتي،  64,891سهم بمبلغ قدره 
 سبتمبر 30 كويتي،ألف دينار  87,463 :2016ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  102,298والذي تم ادراجهم بالقيمة العادلة بمبلغ 

 ديسمبر 13(ألف دينار كويتي  37,407العادل بمبلغ وقدره  التقييم عن ناتج ربحتم تسجيل و .)ألف دينار كويتي 85,249 :2016
هذه األسهم  .االستثمارات تقييم احتياطي ضمن) ألف دينار كويتي 20,358 :2016 سبتمبر 30 كويتي،ألف دينار  22,572 :2016

  ".كإستثمارات متاحة للبيع"مصنفة " محفظة إستثمارية" مدرجة ضمن 
 

  إيرادات الفوائد    -  9
غ  راج بمبل د اف رادات الفوائ ويتي  14تتضمن إي ار ك ف دين بتمبر 30(أل ويتي 109: 2016 س ار ك ف دين اتج) أل ى  ن ويات عل عن تس

ي ت ة الت روض المنتظم ة الق م التقديرات المعدلة للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدالت الفائدة األصلية المتعاقد عليها من محفظ
مقد تم هذا األفراج وفقاً لتعميم و، 2008و 2007 يتعديل شروطها خالل عام ت المركزي رق  BS RSA/2007 2/202 بنك الكوي

  .2008أبريل  23بتاريخ  2/105و 2007فبراير  13بتاريخ 
  

  ومخصصات أخرى القيمة إنخفاض    - 10
 سبتمبر 30(ألف دينار كويتي  59,952: 2017 سبتمبر 30 بلغ اإلنخفاض في القيمة والمخصصات األخرى للفترة المنتهية في

، والذي يتمثل في مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرى مقابل قروض وسلفيات وبعض )ألف دينار كويتي 45,881: 2016
ً مقابل تحصيالت بلغت . األخرىالمالية الموجودات  : 2016 سبتمبر 30(ألف دينار كويتي  11,555وقد تم تعويضها جزئيا

  ).ألف دينار كويتي 24,083
  

  ربحية السهم  - 11
ة الفترة  ربح والمخففة بتقسيم صافي ةالسهم األساسي ربحية تحتسب دد األسهم القائم ى المتوسط المرجح لع ك عل الخاص بمساهمي البن
  .الفترةخالل 

  
  أشهر المنتهية في تسعةال

   سبتمبر 30
  الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر30
  

2016    2017  2016     2017   
  
 27,490  

  
 14,439  

  
 15,984   

 
 12,447  

  صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك 
  )ألـف دينـار كويتي(

  
 1,646,328  

  
 1,646,328  

  
 1,646,328   

 
 1,646,328  

   المتوسط المرجح لألسهم المصرح 
 )العدد باأللف(والمكتتب بها   

  
)8,079(  

  
)9,177(  

  
)8,736(   

 
)9,918(  

 المتوسط المرجح ألسهم البنك : ناقصا
  )العدد باأللف(المشتراة المحتفظ بها   

 1,638,249   1,637,151   1,637,592   1,636,410   
  

16.8  
  
8.8  

  
9.8   

 
7.6  

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 
 )فلس(الخاصه بمساهمي البنك   

  

ةلالمقارنة الحالية ولألرقام إن ربحية السهم األساسية والمخففة قد تم تعديلها  ل و. توضيح تأثير أسهم المنح ن قب ا م ة عليه م الموافق ي ت الت
  .الجهات الرقابية

  

  معامالت مع أطراف ذات صلة  - 12
كانوا خالل ) وعائالتهم وشركات يملكون حصصا رئيسية بها المجموعة فيومدراء أعضاء مجلس اإلدارة (إن أطرافا معينة ذات صلة 

ل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت  .ضمن دورة العمل الطبيعية للمجموعةالفترة عمالء  ن قب إن األرصدة  .تمت الموافقة عليها م
    :كالتالي هي في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

    2017 سبتمبر 30    2016 سبتمبر 30
 

  المبلغ
  ألــف
دينار 
   كويتي

  
  

عدد األفراد 
  ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجهاز  /
  التنفيذي

  المبلغ
  ألــف
دينار 
   كويتي

  
  

عدد األفراد 
ذوى 
   الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجهاز  /
    التنفيذي

  أعضاء مجلس االدارة               
  قروض    2   -   67  2  -   84

  بطاقات ائتمان    4   -   2  2  -   2
               ودائع    10   -   320  8  -   210

  الجهاز التنفيذي               
  قروض    10   -   181  8  -   96

  بطاقات ائتمان    7   2   14  6  -   5
  ودائع    13   -   486  10  -   401
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ابعين تستحق  ي خالل إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العليا واألعضاء الت ى  5ف  سنوات 10سنوات إل

   .)%5إلى  %0 :2016 سبتمبر 30( %5إلى % 0تتراوح بين وتحمل فائدة بنسبة 
 

  :يليهي كما  المجمع،صيل مزايا اإلدارة العليا المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف اإن تف
  

  أشهر المنتهية في ةسعتال
   سبتمبر 30

  

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

 2017  
  ألــف

  دينار كويتي

  

  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل  )930(   )732(
  مزايا بعد التوظيف  )6(   )6(
  نهاية الخدمةمكأفاة مزايا   )58(   )67(

  
  القيم العادلة لألدوات المالية  – 13

ي تي سيتم إستالمها من بيع أصل أو تتتمثل القيمة العادلة في القيمة ال ا ف ين أطراف السوق كم ة ب ة إعتيادي ي معامل زام ف دفع لتحويل إلت
ة .تاريخ التقييم ة ذات . إن القيم العادلة لجميع األدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن قيمتها الدفتري ات المالي إن الموجودات والمطلوب

يولة او ذات اإلستحقاق قصير األجل  ة أشهر(الس ن ثالث ل م ب ) أق د الطل ع عن ى الودائ ق عل ة وتطب ا العادل ة قيمه ا الدفتري ارب قيمه تق
   .ر ذات االستحقاق غير المحدد أو األدوات المالية ذات األسعار المتغيرةفيوتوحسابات ال

  
  .لجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنها من خالل أسلوب التقييمتستخدم المجموعة ا

  
  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة) غير المعدلة(األسعار المعلنة  :1المستوى 

التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة أما بصورة  :2توى سالم
  و مباشرة،مباشرة أو غير 

التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات السوق  :3المستوى 
  .ةالمعروض

  
  .ات التقييم المستخدمة لهدف قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة التقرير السابقةنيإن طريقة وتق

  
    :العادلة الهرمي للقيمة جدولالإن الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بالمستوى في 

        2017 سبتمبر 30
        ألف دينار كويتي

  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة             

  من خالل بيان الدخل  
  : مشتقات األدوات المالية             

  عقود العمالت األجنبية األجلة       -   )5,570(  -   )5,570(
  معامالت تبادل الفوائد     -  58  -   58 
)5,512(   -  )5,512(   -      
  الموجودات المالية المتاحة للبيع            
  أسهم ملكية     177,084   33,013  -   210,097 
  أسهم دين   207,057   28,608  -   235,665 
  أخرى     -   10,008  -   10,008 
 455,770   -  71,629   384,141    

  
  

        )مدقق( 2016ديسمبر  31
        ألف دينار كويتي

  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من             

  خالل بيان الدخل   
  : مشتقات األدوات المالية             
  عقود العمالت األجنبية األجلة       -   4,191  -   4,191

  معامالت تبادل الفوائد       -   591  -   591
 4,782   -   4,782   -      

  الموجودات المالية المتاحة للبيع            
  أسهم ملكية     161,792    32,345   -   194,137 
  أسهم دين     166,433    28,406   -   194,839 
  أخرى     -  4,358   -   4,358 
 393,334   -   65,109    328,225      
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        2016 سبتمبر 30

        ألف دينار كويتي
  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من             
  خالل بيان الدخل

  : مشتقات األدوات المالية             
  عقود العمالت األجنبية األجلة       -   1,209   -   1,209 
  مقايضة أسعار الفائدة       -   )539(  -   )539(
 670   -   670   -      

              
  الموجودات المالية المتاحة للبيع            
  أسهم ملكية     146,940    33,172   -   180,112 
  أسهم دين     135,360    30,037   -   165,397 
  أخرى     -   964   -   964 
 346,473   -   64,173    282,300      

  

 .الهرمي للجدول الثالثلم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 
  

  تحليل القطاعات  -14
  :بينوخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم مصرفية ة تمارس المجموعة أنشط

ة األشركات ولل مصرفيةخدمات    -أ  ة ودولي ة لشركات محلي ة تجزئ داع وخدمات بنكي راض واإلي ن اإلق ل م دى كام فراد مع م
  .وأشخاص منفردين

ال صرف العمالت  -ب ن سوق الم تثمار المصرفي م ة واالس ة،تتألف الخزان ندات  األجنبي ة،س إدارة األصول وخدمات  الخزان
  .الوساطة المالية

    ألف دينار كويتي
   خدمات بنكية شركات وأفراد  خزينة وإستثمار بنكي  المجموع

  أشهر المنتهية فية سعتال
   سبتمبر 30 

  أشهر المنتهية فيةسعتال
   سبتمبر 30 

 أشهر المنتهية فيةسعتال
   سبتمبر 30 

  

  
  الميزانية العموميةالبنود خارج  - 15
  

  :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية   -أ  
دخل المجموعةضمن دورة العمل الطبيعية ،  ات  ت ذه االلتزام ة له الغ التعاقدي ل المب ان للعمالء ، وتمث وفير ائتم ات بت ي التزام ف

الغ  .المخاطر االئتمانية المترتبة على افتراض أن المبالغ سيتم تقديمها بالكامل ، وان أيا من الضمانات ال قيمة له إن اجمالي المب
ة  ات النقدي ات ال يعكس بالضرورة المتطلب تقبلية،التعاقدية لاللتزام دون  المس ود ب ذه العق ن الحاالت تنتهي ه ر م ي كثي ه ف اذ أن

  .تمويل
  

  :اإلئتماناألدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية وتمثل مخاطر  )1(
  

   سبتمبر 30
2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  
   سبتمبر 30

2017  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  قبوالت مصرفية  28,959   47,947    37,167 
  إعتمادات مستندية 141,057   137,689    119,498 
  خطابات ضمان  1,339,245    1,330,501    1,279,156 
 1,435,821    1,516,137    1,509,261    

  
   

2016  2017  2016  2017 2016    2017   
  صافي إيرادات الفوائد 61,582  56,620  7,577  6,423   69,159   63,043 
  إيرادات غير الفوائد 32,256  31,625  9,462  9,869   41,718   41,494 
  إيرادات التشغيل 93,838  88,244  17,039  16,293   110,877   104,537 

)45,881(  )59,952(   22,926  )56,017(  )68,807(  )3,935(  
القيمة ومخصصات  إنخفاض

  أخرى
            الفترة) خسارة(صافي ربح  72,784  1,970  )58,306(  25,507   14,478   27,477 
 

4,047,030  
 

4,369,839  
 

1,667,448   2,070,779  
 

2,379,582  2,299,060  
  الموجوداتمجموع 

 
4,047,030  

 
4,369,839  

 
2,572,346   2,793,243  

 
1,474,684  1,576,596  

المطلوبات وحقوق مجموع 
  الملكية



  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

     )ةغير مدقق( 2017سبتمبر  30

12  

  
   :اإلئتماناألدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية أو االسمية والمعرضة لمخاطر )  2(

  
    دينار كويتيألف 

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة  
  الموجبة

  
  2017 سبتمبر 30

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  380    5,950    575,241 
  معامالت تبادل الفوائد  424    366    132,808 
 708,049    6,316    804    

    
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة  
  الموجبة

  
  )مدقق( 2016ديسمبر  31

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  6,769    2,578    814,208 
  معامالت تبادل الفوائد  636    45    94,488 
 908,696    2,623    7,405    

  
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة  
  الموجبة

  
  2016 سبتمبر 30

 عقود العمالت األجنبية اآلجلة 3,143   1,934    664,897 
  معامالت تبادل الفوائد  35    574    94,569 
 759,466    2,508    3,178    

  
الغ  المالية،ومحدد بالقيمة االحاللية لألدوات  جوهري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غير  ن المب ط جزءا م ل فق ذي يمث وال

  .التعاقدية أو االسمية المستخدمة إلظهار الكميات القائمة
  

  :مطالبات قانونية  -  ب
ة ضد ب، يوجد التقريرفي تاريخ  ات القانوني م  المجموعة،عض المطالب د ت اإحتساب وق غ مخصص له ار  1,071 بمبل ف دين أل

   ).ألف دينار كويتي 367 :2016 سبتمبر 30 كويتي،دينار ألف  366 :2016ديسمبر  31(كويتي 




