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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل
  (غیر مدقق) 2020سبتمبر  30المنتھیة في الفترة 

  
  

        سبتمبر 30الثالثة أشھر المنتھیة في    سبتمبر 30أشھر المنتھیة في التسعة
2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  2020  
  ألــف

  دینار كویتي

  2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  2020  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  ایضاح

  

  ایرادات الفوائد      28,008     43,014     96,969     124,784 
  مصاریف الفوائد      )8,086(    )18,409(    )38,633(    )51,129(
    صافي ایرادات الفوائد      19,922     24,605     58,336     73,655 

                    
  أتعاب وعموالت      9,595     10,863     26,686     31,633 
  صافي ربح  التعامل بالعمالت االجنبیة      1,853     1,576     4,335     6,182 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالیة      537     89     532     190 
  إیرادات توزیعات أرباح       4     269     3,281     4,002 

  موجودات معلقة للبیعخسائر إستبعاد       )55(    -    )55(    -
  إیرادات تشغیل أخرى      2,397     888     2,649     6,583 
  ایرادات التشغیل      34,253     38,290     95,764     122,245 

                    
  مصاریف الموظفون      )4,382(    )6,187(    )16,028(    )21,229(
  مصاریف عمومیة واداریة      )3,106(    )4,477(    )10,519(    )13,360(
  استھالك وإطفاء      )165(    )969(    )363(    )2,672(
  مصاریف التشغیل      )7,653(    )11,633(    )26,910(    )37,261(

                    
  ربح التشغیل قبل المخصصات      26,600     26,657     68,854     84,984 
  إنخفاض القیمة ومخصصات أخرى    7    )10,012(    )19,521(   )51,041(    )67,681(
  ربح قبل الضرائب      16,588     7,136     17,813     17,303 

                    
  ضرائب       )666(    )304(    )678(    )630(
  صافي ربح الفترة      15,922     6,832     17,135     16,673 

                    
  الخاص بـ :                  
  مساھمي البنك       15,904     6,814     17,100     16,623 
  الحصص غیر المسیطرة      18     18     35     50 
 16,673     17,135     6,832   15,922        

                    

8.4    8.9    3.5    8.3    
  
8 

  السھم األساسیــة والمخففـة ربحیة  
  بمساھمي البنك (فلس)الخاصة 

  
  
  

ً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من    .تشكل جزءا
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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل الشامل

  (غیر مدقق) 2020سبتمبر  30المنتھیة في الفترة 
  

  في أشھر المنتھیة التسعة
  سبتمبر 30

  الثالثة أشھر المنتھیة في  
  سبتمبر 30

    

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  2020  
  ألــف

  دینار كویتي

  2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  2020  
  ألــف

  دینار كویتي

    

                  
  صافي ربح الفترة     15,922     6,832     17,135     16,673 

                  
  الشامل األخر :الدخل                 
  :یعاد تصنیفھا الحقاً الى بیان الدخل المجمعلن بنود                 
المصنفة كاستثمارات مالیة بالقیمة العادلة أدوات حقوق الملكیة                 

  من خالل الدخل الشامل اآلخر:
  صافي التغیر في القیمة العادلة    19,424     )6,987(    )12,171(    19,946 

  :ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقاً الى بیان الدخل المجمعبنود                 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل  صنفةأدوات الدین المالیة الم                

  :الشامل اآلخر
                  
  العادلة القیمة في التغیر صافي    2,102     444     )412(    1,959 
  المجمععن إستبعاد محول الي بیان الدخل  الناتجةالخسارة صافي     )216(    )10(    )224(    )64(
 21,841    )12,807(    )6,553(     21,310      
  إجمالي الدخل الشامل للفترة    37,232     279     4,328     38,514 

                  
  الخاص بـ :                
  مساھمي البنك     37,218     261     4,297     38,464 
  الحصص غیر المسیطرة    14     18     31     50 
 38,514     4,328     279     37,232      

  
  
  
  

ً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من    .تشكل جزءا
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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

  (غیر مدقق) 2020سبتمبر  30المنتھیة في الفترة 
  

   
       الخاص بمساھمي البنك     

           
ـات               إحتیاطیــ

 
  المجمـوع

  ألــف
    دینار كویتي

الحصص 
غیر 

  المسیطرة
  ألــف

دینار 
  كویتي

    
  
  
  
  
  

  المجموع
  ألــف

    دینار كویتي

توزیعات 
أرباح 

مقترحة ألف 
    كویتيدینار 

ـاح  أرب
  محتفظ بھا

  ألــف
    دینار كویتي

مجموع 
  االحتیاطیات

  ألــف
    دینار كویتي

  احتیاطي 
  تقییم استثمار

  ألــف
    دینار كویتي

احتیاطي 
إعادة تقییم 

  عقارات
  ألــف

  دینار كویتي

    
  
  
  

احتیاطي 
 أسھم

  الخزینة
ألف دینار 

    كویتي

 احتیاطي
  عام
  ألــف

    دینار كویتي

 احتیاطي
  قانوني
  ألــف

    دینار كویتي

  
عالوة 
  اصدار
  ألــف

    دینار كویتي

  الخزینة أسھم
  ألــف

    دینار كویتي

توزیعات 
أسھم منحة 
مقترحة ألف 
    دینار كویتي

  
  رأس المال

  ألــف
    دینار كویتي

                                                            

  2019ینایر  1الرصید في   181,096     18,110     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -    24,108     89,524     314,327     184,093     35,976     729,024     833    729,857 

  إجمالي الدخل الشامل للفترة  -    -    -    -    -    -    -    -    21,841   21,841     16,623     -    38,464     50     38,514
  شراء أسھم خزینة   -    -    )15,639(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )15,639(    -    )15,639(

  توزیعات اسھم منحة  18,110     )18,110(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

  توزیعات أرباح مدفوعة  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )35,976(    )35,976(    -    )35,976(

  2019 سبتمبر 30الرصید في   199,206     -    )20,217(    66,791     115,977     17,927     -    24,108     111,365   336,168     200,716     -    715,873     883     716,756 

                                                            

  2020ینایر  1الرصید في   199,206     -    )21,690(    66,791     115,977     17,927     -    24,883     144,641     370,219     184,093     -    731,828     889    732,717 

  الدخل الشامل للفترة (الخسارة الشاملة) إجمالي  -    -    -    -    -    -    -    -    )12,803(    )12,803(    17,100     -    4,297     31     4,328 
  شراء أسھم خزینة  -    -    )10,650(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )10,650(    -    )10,650(

)12,778(    -    )12,778(    -    )12,778(    -    -    -  
  

-    -    -    -    -    -    -  
لدفعات  تعدیل خسائر عن تأجیل أقساط القروض وا

  )13(إیضاح 

  2020سبتمبر  30الرصید في   199,206     -    )32,340(    66,791     115,977     17,927     -    24,883     131,838     357,416     188,415     -    712,697     920     713,617 
  
  

 100أسھم منحة لكل  10دینار كویتي وألف  35,976فلس للسھم بمبلغ  20: توزیعات أرباح بواقع 2018( 2019عدم توزیع أرباح لسنة على  2020أبریل  8وافقت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقدة بتاریخ 
 سھم).

  
ألف دینار كویتي) نتجت عن ترجمة عملة أجنبیة من استثمار البنك في  5,462 :2019 سبتمبر 30و ألف دینار كویتي 5,432: 2019دیسمبر  31ألف دینار كویتي ( 5,500یتضمن إحتیاطي تقییم استثمار، خسارة بمبلغ 

  شركة زمیلة أجنبیة.
  

  
ً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من    .تشكل جزءا
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  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 

  (غیر مدقق) 2020سبتمبر  30المنتھیة في الفترة 
  

  أشھر المنتھیة في التسعة
 سبتمبر 30

   

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  2020  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  

  إیضاح

  

  األنشطة التشغیلیة :           
  الربح قبل الضرائب      17,813     17,303 

  تعدیـالت :          
  إنخفاض القیمة ومخصصات أخرى     7    51,041     67,681 
  اإلستثمارات في أوراق مالیةربح         )3,813(    )4,192(
  أوراق مالیةفروقات تحویل عملة أجنبیة الستثمارات في  )خسارة( حرب        )3,297(   2,649 
  استھالك وإطفاء         363     2,672 
  الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة      62,107   86,113 

            
  التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة :          
  سندات الخزانة والبنك المركزي         65,758     73,379 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى         80,503     )358,928(
  قروض وسلفیات          )102,726(    )67,576(
  موجودات أخرى         3,588     6,200 
  المستحق إلى البنوك         )348,562(    344,687 
  المستحق إلى المؤسسات المالیة األخرى         )115,632(    )258,549(
  ودائع العمالء         )10,032(    124,122 
  مطلوبات أخرى         )4,564(    13,768 
  األنشطة التشغیلیة المستخدم في النقد صافي      )369,560(    )36,784(

            
  األنشطة االستثماریة :          
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالیة         70,874     105,188 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالیة         )118,089(    )70,322(
  إیرادات توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة         3,281     4,002 

  المحصل من استبعاد عقارات ومعدات         12     -
  إقتناء عقارات ومعدات         )213(    )513(
  االستثماریةاألنشطة ) الناتج من  المستخدم في( صافي النقد      )44,135(    38,355 

            
  األنشطة التمویلیة :          
  أموال مقترضة أخرى         124,120     32,703 
  شراء أسھم خزینة         )10,650(    )15,639(
  توزیعات أرباح مدفوعة         -    )35,976(
  األنشطة التمویلیة )المستخدم فيالناتج من (صافي النقد       113,470     )18,912(

            
  في النقد واألرصدة قصیرة األجل النقص صافي      )300,225(    )17,341(
  ینایر 1نقد وأرصدة قصیرة األجل في      856,913     858,842 
  سبتمبر 30نقد وأرصدة قصیرة األجل في   4    556,688     841,501 

  
  

ً من  13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من  .المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةتشكل جزءا



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المعلومات المالیةایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2020سبتمبر  30
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  معلومات حول المجموعة   -  1

ومسجلة كمصرف لدى بنك الكویت  الكویت،شركة مساھمة عامة تأسست في دولة وھو (البنك)  ع.ش.م.ك. –ن البنك التجارى الكویتى إ
  .دولة الكویت الصفاة، 13029 ،2861 ص.ب: ھو:ان عنوان المكتب المسجل للبنك  .بورصة الكویتالمركزي ومدرج في 

 
ً "المجموعة" ضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.  وشركتھالبنك    التابعة یشار إلیھما معا

  
   .2020 نوفمبر 3على قرار مجلس اإلدارة بتاریخ  للمجموعة بناءً صدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة موافقة على إتم ال

  
  .11تم عرض األنشطة األساسیة للمجموعة في إیضاح 

  
  السیاسات المحاسبیة الھامة   -  2

عدا ما ھو  المالیة المرحلیة" المعلومات" )34(لقد أعدت المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقـم 
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع السیاسات المحاسبیة المتبعة  .مذكور أدناه

 30، فإن نتائج التسعة أشھر المنتھیة باإلضافة إلى ذلك. 2019دیسمبر  31إلعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في 
 .2020دیسمبر  31المنتھیة في  تشیر بالضرورة إلى النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة ال 2020سبتمبر 

  
ً  2019دیسمبر  31إعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في  تم  المركزي الكویت بنكعن  الصادرة للتعلیماتوفقا

 االئتمانیة لتسھیالتعلى ا المتوقعة االئتمان خسائر مخصص احتساب التعلیمات ھذه وتتطلب. الكویت دولة فيالخدمات المالیة  لمؤسسات
 لكویتا بنك لتعلیمات وفقاً  المطلوبة المخصصات أو المركزي الكویت بنك بتعلیمات التزاما) 9( رقم المالیة للتقاریر الدولي للمعیار وفقا

ً على ذلك وخالل الفترة المنتھیة أعلى أیھما المركزي، ، أصدر البنك المركزي الكویتي تعلیمات استوجبت 2020مارس  31. عالوة
ً للتأثیر االقتصادي ل المستھلكین أرباح أو خسائر تعدیل األدوات المالیة الناتجة عن تأجیل دفعاتاالعتراف ب  19 –كوفید ائحة جاستجابتا

ً عن األرباح أو الخسائر.  المالیة لتقاریرل الدولیة المعاییر متطلباتكافة  تطبیقكما تتطلب التعلیمات  ضمن األرباح المحتفظ بھا عوضا
  .الدولیة المحاسبة معاییر مجلس عن الصادرة األخرى

  
لیس لھا تأثیرمادي على المركز  2020ینایر  1أن المعاییر والتعدیالت األخرى الصادرة وجاریة التأثیر على الفترة السنویة التي تبدأ من 

  المالي أو األداء المالي للمجموعة.
  

  تابعةال شركةال  - 3
  

            % حصة الملكیة
 سبتمبر 30

2019  
دیسمبر  31  

2019  
سبتمبر  30  

2020  
النشاط   

  الرئیسي
بلد   

  التأسیس
  

  اسم الشركــــة

%93.55    %93.55    %93.55    
خدمات 

  الكویت    الوساطة المالیة
  

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

  قصیرة األجلنقد وأرصدة  - 4
  

  
   سبتمبر 30

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  (مدقق)  
  دیسمبر 31

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

    
   سبتمبر 30

2020  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  نقد وبنود نقدیة 164,332    113,004     164,915 
  أرصدة لدى بنك الكویت المركزي  138,787     133,137      50,337 
  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام   253,569     610,772      626,249 
 841,501      856,913     556,688    

)20(    )12(    )29(  
ائر اإلئتمانیة  ص اإلنخفاض في القیمة (الخس ً: مخص ا اقص ن

  المتوقعة)
 841,481      856,901     556,659    

  



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المعلومات المالیةایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2020سبتمبر  30
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    المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -  5

  
   سبتمبر 30

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  (مدقق)  
  دیسمبر 31

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

    
   سبتمبر 30

2020  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  إیداعات لدى البنوك 616,925     704,453     595,855  
  ناقص: مخصص إنخفاض القیمة (الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة)  )29(    )66(    )70(
 595,785     704,387     616,896    

            
  قروض وسلفیات للبنوك  131,115      147,806      134,524  

  مؤسسات مالیة أخرىمستحق من   53,770     30,000     -
  ناقص: مخصص إنخفاض في القیمة  )1,848(    )1,778(    )1,041(
  133,483     176,028      183,037    
  729,268      880,415      799,933        

  أوراق مالیة في استثمارات    -  6
  

ألف دینار كویتي وذلك  94,103سھم من أسھم بنك بوبیان بتكلفة بلغت  221,425,095، قام البنك بشراء عدد 2008خالل عام  )أ
ً لإلجراءات العادیة المتبعة لدى بورصة الكویت، وبتاریخ الحق، ونتیجة توفر أرصدة  بموجب عدة عملیات شراء أجریت جمیعھا وفقا

لى ھذه إنقدیة بحساب الشركة األم "الشركة المقترضة" للشركات الخمس التابعة البائعة لألسھم المذكورة في بورصة الكویت (ویشار 
الشركات الخمس التابعة فیما یلي بعبارة "الشركات المستأنفة")، فقد قام البنك باستخدام ھذه األرصدة في سداد القرض المستحق لدیھ 

ً خالل العام  أقامت الشركة المقترضة مع "الشركات المستأنفة" دعوى قضائیة لمنازعة البنك في  2009على الشركة المقترضة. أیضا
  على النحو المبین أدناه. 2017دیسمبر  27سھم المذكورة أعاله، وقد قضي في ھذا النزاع بحكم بات بجلسة ملكیتھ لأل

  
ً لحین صدور حكم نھائي في النزاع  221,425,095بتقیید بیع عدد  بالشق المستعجلمحكمة استئناف  قضت 2009فبرایر  في سھما

  على ملكیة ھذه األسھم.
  

 فیما  .كویتي دینار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سھم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساھم ،2010خالل 
  سھم. 119,869,340مجموعھا  یبلغ أسھم منحة البنك استلم التقریر، تاریخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد

  
  .سھم 221,425,095لعدد  ملكیتھ صحة بتأیید البنك، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح 2016أبریل  في
  

ً بإبطال خمس عقود بیع األسھم المؤرخة في 2017في فبرایر  المبرمة بین كل  2008نوفمبر  30، أصدرت محكمة االستئناف حكما
ً وإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التع 221,425,095من الشركات المستأنفة والبنك لبیع أسھم بنك بوبیان والبالغ إجمالیھا  اقد سھما

وأھمھا رد األسھم إلى ملكیة الشركات المستأنفة وریعھا وفوائدھا والمزایا التي تحصل علیھا البنك وإبطال كافة التصرفات التي أجراھا 
  على حساب الشركة المقترضة لدیھ بعد تاریخ البیع.

  
 وألزمتھذا الطعن  بقبول حكماً  التمییز محكمةأصدرت  2017دیسمبر 27طعن البنك على الحكم االستئناف أمام محكمة التمییز، وفي 

 المقترضة الشركة حساب علىالتصرفات التي أجراھا البنك  كافة بصحة قضت كما للبنك،سالفة البیان برد ثمن األسھم  المستأنفة الشركات
 الشركة من كلالتمییز  محكمة أیضاألزمت  كما ،2008نوفمبر  30 في المبرمةألسھم اعقود الخمسة لبیع ال إبرام تاریخ بعد لدیھ

  النزاع. درجات عنأتعاب المحاماة ومصروفات  المستأنفة والشركات المقترضة
  

ً السیطرة  صورة تنفیذیة ، حصل البنك على2018ینایر  29في  من محكمة التمییز ضد الشركات المستأنفة، بینما یمارس البنك حالیا
على قیمة األسھم مقابل رد ملكیة األسھم للشركات المستأنفة. سوف یستمر البنك في األعتراف بتلك األسھم ضمن "استثمارات في أوراق 

  مالیة" حتى تنفیذ حكم محكمة التمییز.
  

لصالح البنك الحكم القاضي منطوقھ، أوالً وبصفة مستعجلة، بوقف تنفیذ الحكم السابق الصادر من محكمة صدر  2019یونیو  16بتاریخ 
 ،االستئناف والمعدل بالحكم الصادر من محكمة التمییز ومخاطبة الشركات المستأنفة برد المبالغ المستحقة للبنك مقابل رد األسھم. ثانیاً 

كل شركة من الشركات الخمسة من الثمن المطلوب رده وبیان نصیب كل منھم في األسھم المبطلة ندب خبیر لتحدید المبلغ المستحق على 
 وفي ریع األسھم محل العقود المبطلة وفوائدھا ومزایاھا وبیان الرسوم والمصاریف المدفوعة في عملیات بیع األسھم وبیان القائم بسدادھا

  والملزم بأدائھا.
  

وبصفة  2019یونیو  16الستئناف برفض الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى بتاریخ قضت محكمة ا 2020یونیو  29في 
  مستعجلة بوقف التنفیذ. وقد قام البنك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمییز ولم یحدد لھ جلسة حتى تاریخھ.

  
أكتوبر  19وحدد لھا جلسة بتاریخ  2020تمبر سب 17فیما یخص الدعوى المتعلقة بندب خبیر، فإنھ تم تداولھا أمام الخبراء بتاریخ 

  لالطالع. 2020
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ھر المنتھیة  ةعستخالل فترة ال )ب بتمبر  30أش نفت المجموعة بعض أدوات الدین  ،2020س ، وذلك لتحوط التغییرات تحوط كأدواتص

تخدم معامالت تبادل الفوائد كأداة تحوط  دة. تس ائ عر الف اتجة عن تغیر س ة الن ابتة وذلك اللتزام المجموعة بدفع فوائد ثفي القیمة العادل
 واستالم فوائد متغیرة.

 
َ على تطابق الشروط الجوھریة بین البنود المحوطة    .التحوطإلى فعالیة  لتوصلدوات التحوط تم اوأوبناء

  
 30( ألف دینار كویتي 268,287بلغت  2020سبتمبر  30إن القیمة المدرجة ألدوات الدین المصنفة كبنود محوطة كما في 

یر في القیمة العادلة لذات األدوات الناتج عن تغییر في سعر الفائدة (الخطر ، كما بلغ التغألف دینار كویتي) 196,057: 2019سبتمبر
 العادلةیر في القیمة . تم االعتراف بالتغ)ألف دینار كویتي 4,218: 2019سبتمبر 30( دینار كویتي ألف 4,366المحوط) خالل الفترة 

  ل المرحلي المكثف المجمع.خخالل الفترة الخاص بالخطر المحوط في بیان الد
  

  ومخصصات أخرى القیمة إنخفاض     - 7
 سبتمبر 30ألف دینار كویتي ( 51,041 مبلغ 2020سبتمبر  30المنتھیة في  بلغ اإلنخفاض في القیمة والمخصصات األخرى للفترة

مقابل قروض وسلفیات  مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرىلف دینار كویتي)، والذي یتمثل في أ 67,681: 2019
ً  األخرى. وقد المالیة الموجوداتو  6,433: 2019سبتمبر 30ألف دینار كویتي ( 9,481بلغت مقابل تحصیالت تم تعویضھا جزئیا

 ألف دینار كویتي).
 
ا مستلم كویتي دینار ألف 3,242 مبلغ 2020 سبتمبر 30 في كما كویتي دینار ألف 9,481البالغ  التحصیالتمبلغ  شملی ً  كجزء نقد

ا. قضائي حكم خالل من والمجموعة عمیل بین تسویة اتفاقیة من ً من  ٪16.69تعادل  أسھماً  أیضاً  المجموعة استلمت التقریر، لفترة الحق
مدرجة. كما في تاریخ ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، لم یتم تحویل ملكیة األسھم إلى  غیرمساھمة مقفلة  محلیةشركة 

 اإلجراءات التنظیمیة. إتمام بانتظاروالمجموعة 
  
مالیة رقم لخسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر ال وفقاخسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة  مخصص تحدید یتم
ً لتعلیمات بنك الكویت المركزي9(  للتسھیالتف بتصنی الخاصة ) التزاما بتعلیمات بنك الكویت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا

  أیھما أعلى. ،االئتمانیة
  

ھیالت اإلئتمانیة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( ائر اإلئتمانیة المتوقعة على التس ألف دینار كویتي  127,991) 9بلغت الخس
بتمبر  30كما في  بتمبر 30( 2020س ھیالت ألف دینار كویتي) 31,115: 2019س ائر اإلئتمانیة المتوقعة على التس . كما أن الخس

 تلك المسجلة وفقا لقواعد البنك الكویت المركزي. اإلئتمانیة أقل من
 

ات أخر ص من إنخفاض القیمة ومخص ائر إئتمانیة متوقعة على ى یتض لفیاتموجودات مالیة عدا القروض خس ة في للفترة المنتھی والس
  ألف دینار كویتي) 129 عكس :2019سبتمبر 30( ألف دینار كویتي. 97بمبلغ  2020سبتمبر  30

 
  ربحیة السھم     - 8

ب ی ربحیة تحتس اس ھم األس افي ةالس یم ص ھم القائمة الفترة  ربح والمخففة بتقس ط المرجح لعدد األس اھمي البنك على المتوس الخاص بمس
  .الفترةخالل 

  أشھر المنتھیة في التسعة
  سبتمبر 30

  الثالثة أشھر المنتھیة في  
  سبتمبر 30

    

2019      2020      2019      2020        

 16,623     17,100     6,814     15,904  
صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك (ألـف دینـار   

  كویتي)
                  

 1,992,056     1,992,056     1,992,056     1,992,056  
المتوسط المرجح لألسھم المصرح والمكتتب بھا (العدد   

  باأللف)

)19,402(    )63,890(    )30,278(    )68,831(  
المحتفظ بھا  الخزینة ناقصا: المتوسط المرجح ألسھم  

  (العدد باأللف)
 1,972,654     1,928,166     1,961,778     1,923,225      

8.4    8.9    3.5    8.3  
ة الخاصة بمساھمي فربحیة السھم األساسیة والمخف  

  البنك (فلس)
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  معامالت مع أطراف ذات صلة    - 9
اء مجلس اإلدارة  لة (أعض یة بھا) كانوا خالل  المجموعة فيومدراء إن أطرافا معینة ذات ص ا رئیس ص ركات یملكون حص وعائالتھم وش

من دورة العمل الطبیعیة للمجموعةالفترة عمالء  دة  .تمت الموافقة علیھا من قبل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت  .ض إن األرص
  كالتالي: ھي المالي المرحلي المكثف المجمع في تاریخ بیان المركز

 
    2020سبتمبر  30      2019 سبتمبر 30

 
  المبلغ
  ألــف

    دینار كویتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  المبلغ
  ألــف

    دینار كویتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

عدد 
أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  أعضاء مجلس االدارة                     
  قروض   1    1    1,593   2    -    449
  بطاقات ائتمان   4    1    1   4    2    17

  ودائع   10    16    1,032   9    11    1,711
                       

  الجھاز التنفیذي                     
  قروض   22    4    778   21    2    551
  بطاقات ائتمان   22    1    40   20    1    36

  ودائع   28    32    1,491   33    24    529
                       

  شركة زمیلة                     
  ودائع   1    -    13,621   1    -    13,731
                       

  مساھمین رئیسیین                     
  ودائع   1    -    37   1    -    4,705

  
اریف الفوائد مبلغ  من إیرادات الفوائد ومص بتمبر 30دینار كویتي (ألف  7تتض دینار ألف  222كویتي) ودینار ألف  28: 2019س

  دینار كویتي) على التوالي ضمن معامالت مع أطراف ذات صلة.ألف  328: 2019سبتمبر 30كویتي (
  

  یلي:ھي كما  المجمع،یل مزایا اإلدارة العلیا المتضمنة في بیان الدخل المرحلي المكثف إن تفاص
  

  أشھر المنتھیة في التسعة
  سبتمبر 30

  

2019  
  ألــف

  كویتيدینار 

  2020  
  ألــف

  دینار كویتي

  

        
  رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل  961     1,170 
  مزایا بعد التوظیف  19     22 
  مزایا نھایة الخدمة  64     159 

  
  القیم العادلة لألدوات المالیة   - 10

ل أو تتتمثل القیمة العادلة في القیمة ال تالمھا من بیع أص یتم إس وق كما فدفع لتحویل تي س ي إلتزام في معاملة إعتیادیة بین أطراف الس
اریخ التقییم كل مادي عن قیمتھا الدفتریة.  .ت ة ال تختلف بش الی ة لجمیع األدوات الم ادل ة ذات إن الموجودات والمطلوبات المالیإن القیم الع
یولة  ھر) تقارب قیمھا الدفتریة ق أوالس یر األجل (أقل من ثالثة أش تحقاق قص یمھا العادلة وتطبق على الودائع عند الطلب ذات اإلس

    األدوات المالیة ذات األسعار المتغیرة.ور ذات االستحقاق غیر المحدد فیوتوحسابات ال
  

  :تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة واإلفصاح عنھا من خالل أسلوب التقییم
  .(غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة سعرةاألسعار الم :1المستوى 

  
ورة  :2توى سالم جلة أما بص ة العادلة المس أثیر الجوھري على القیم ات األخرى والتي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا ذات الت التقنی

  .مباشرةمباشرة أو غیر 
  

توى  وق  :3المس تند على معلومات الس جلة والتي ال تس تخدم مدخالت ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المس التقنیات التي تس
  .المعروضة

  
كل مادي عن قیمھا العادلة حیث أن مع ات المالیة التي تم تحمیلھا بالتكلفة المطفأة ال تختلف قیمھا الدفتریة بش م ظإن الموجودات والمطلوب

ً على حركة السوق بالنسبة لسعر الفائدة.    الموجودات والمطلوبات المالیة ذات فترات إستحقاق قصیرة أو تم إعادة تسعیرھا مباشرة بناء
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  .ات التقییم المستخدمة لھدف قیاس القیمة العادلة لم تتغیر مقارنة بفترة التقریر السابقةنیطریقة وتقإن 
  

  العادلة: الھرمي للقیمة جدولالإن الجدول التالي یبین تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بالمستوى في 
 

        2020سبتمبر  30
        ألف دینار كویتي

  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  

 من خالل األرباح والخسائر:  
  األوراق المالیة اآلخرى      -    3    -    3 

بالقیمة العادلة  المدرجةمشتقات األدوات المالیة                  
  :الخسائر أو األرباحمن خالل 

  اآلجلة-األجنبیة العمالت عقود       -    2,231    -    2,231 
  الفوائد تبادل معامالت       -    2,218    -    2,218 

  مصنفة كأدوات تحوط القیمة العادلة من خالل                  
  بیان الدخل الشامل اآلخر:  

  الفوائد تبادل معامالت         -    )7,356(   -    )7,356(
                   

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  من خالل بیان الدخل الشامل األخر:  

  أسھم ملكیة       215,618    25,282   -    240,900
  أسھم دین       334,093    26,531   -    360,624
601,524    -   51,813    549,711        

 
      (مدقق) 2019دیسمبر  31

      ألف دینار كویتي

  المجموع
  

  األدوات المالیة    المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث
  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل                

  بیان الدخل:  
            مالیة األخرى أوراق    -    8    -    8 

بالقیمة العادلة من  المدرجةمشتقات األدوات المالیة                
  :الخسائر أو األرباحخالل 

  اآلجلة-األجنبیة العمالت عقود     -    )889(   -    )889(

             
  مصنفة كأدوات تحوط القیمة العادلة من خالل   

  بیان الدخل الشامل اآلخر:  
             معامالت تبادل الفوائد     -    )2,977(   -    )2,977(

   لالدخ بیانالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل                
  :األخر الشامل  

  أسھم ملكیة     246,631     25,138    -    271,769 
  أسھم دین     272,231     15,952    -    288,183 
 559,952    -    41,090     518,862          

        2019سبتمبر  30
        ألف دینار كویتي

  المالیةاألدوات       المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  

 من خالل األرباح والخسائر:  
  األوراق المالیة اآلخرى      -    10   -    10

بالقیمة العادلة المدرجة مشتقات األدوات المالیة                  
  :الخسائر أو األرباحمن خالل 

  األجلة-عقود العمالت األجنبیة         -    1,113   -    1,113
                   

  مصنفة كأدوات تحوط القیمة العادلة من خالل                  
  بیان الدخل الشامل اآلخر:  

  معامالت تبادل الفوائد      -    )3,584(   -    )3,584(
                   

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  من خالل بیان الدخل الشامل األخر:  

  أسھم ملكیة       223,280    24,948   -    248,228
  أسھم دین       271,803    16,090   -    287,893
536,121    -   41,038    495,083              

  .الھرمي للجدول الثالثلم یكن ھناك تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 
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  القطاعاتتحلیل   -11

  بین:وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم  بنكیةة تمارس المجموعة أنشط
ركات ولل توفر الخدمات البنكیة    -أ  لةفراد مع مدى كامل من اإلقراض واإلیداع وخدمات بنكیة األش ركات محلیة ودولیة  ذات الص لش

  .وأشخاص منفردین
تثمار البنكي -ب رف العمالت  تتألف الخزانة واالس وق المال ص ندات  األجنبیة،من س اطة  الخزانة،س ول وخدمات الوس إدارة األص

  .المالیة
  

    الرئیسیة. ذ قرارات على أساس مؤشرات األداءتراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة لھذه القطاعات منفصلة، لغرض إتخا
    ألف دینار كویتي

    شركات وأفرادخدمات بنكیة     خزینة وإستثمار بنكي    المجموع
  أشھر المنتھیة في التسعة
  سبتمبر 30 

  أشھر المنتھیة في التسعة  
  سبتمبر 30 

  أشھر المنتھیة في التسعة  
  سبتمبر 30 

  

    
    المیزانیة العمومیةالبنود خارج  - 12

  األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة :  -أ  
ة ،  من دورة العمل الطبیعی دخل المجموعةض ات  ت ة لھذه االلتزام اقدی الغ التع ل المب ان للعمالء ، وتمث في التزامات بتوفیر ائتم

مانات ال قیمة لھ یتم تقدیمھا بالكامل ، وان أیا من الض لمبالغ ا إن اجمالي .االمخاطر االئتمانیة المترتبة على افتراض أن المبالغ س
دیة لاللتزامات ال ت رورة المتطلبات النقدیةالتعاق تقبلیة، عكس بالض دون أنھ في كثیر من الحاالت تنتھي ھذه العقود بحیث  المس

  .تمویل
  

  اإلئتمان:األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة وتمثل مخاطر  )1(
  

  سبتمبر 30
2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  (مدقق)  
  دیسمبر 31

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  سبتمبر 30

2020  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  قبوالت مصرفیة  40,063     50,003     34,127
  إعتمادات مستندیة  114,953     138,382     181,303

  خطابات ضمان  1,437,112     1,417,651     1,337,702
  خطوط ائتمان غیر مسحوبة  939,850     961,426     977,190

2,530,322     2,567,462     2,531,978    
  

     اإلئتمان:)  األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة أو االسمیة والمعرضة لمخاطر 2(
    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

القیمة العادلة    
  السالبة

القیمة العادلة    
  الموجبة

  
  2020سبتمبر  30

  اآلجلة - عقود العمالت األجنبیة  3,720      1,489     602,564  
  معامالت تبادل الفوائد  2,235     7,373     453,169  
  1,055,733     8,862      5,955          

    ألف دینار كویتي
  

  القیمة االسمیة
القیمة العادلة    

  السالبة
القیمة العادلة    

  الموجبة
  

  (مدقق) 2019دیسمبر  31
  اآلجلة -عقود العمالت األجنبیة   738      1,627     328,216  
  معامالت تبادل الفوائد  176      3,153     189,493  
  517,709     4,780      914    

  
   

2019    2020    2019    2020    2019      2020    
  صافي إیرادات الفوائد  50,060     62,176     8,276     11,479     58,336     73,655 
  إیرادات غیر الفوائد  26,697     33,748     10,731     14,842     37,428     48,590 
  إیرادات التشغیل  76,758     95,924     19,006     26,321     95,764     122,245 
  إنخفاض القیمة ومخصصات أخرى  )50,457(    )67,610(    )584(    )71(    )51,041(    )67,681(
  ربح الفترة صافي  12,233     7,720     4,902     8,953     17,135     16,673 

                        
  الموجوداتمجموع   2,465,906    2,458,253    2,046,523     2,261,616     4,512,429     4,719,869 
  المطلوبات وحقوق الملكیةمجموع   1,649,739    1,520,866    2,862,690     3,199,003     4,512,429     4,719,869 



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المعلومات المالیةایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2020سبتمبر  30

13  

  
    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

القیمة العادلة    
  السالبة

القیمة العادلة    
  الموجبة

  
  2019سبتمبر 30

  اآلجلة -عقود العمالت األجنبیة   1,477    364    477,354
  معامالت تبادل الفوائد  181    3,765    188,172
665,526    4,129    1,658    

  
ان غیر  اطر اإلئتم ة لألدوات  جوھري،إن المبلغ المعرض لمخ ة االحاللی القیم دد ب ة،ومح الی ل فقط جزء الم ذي یمث الغ اً وال  من المب

  .التعاقدیة أو االسمیة المستخدمة إلظھار الكمیات القائمة
  
  مطالبات قانونیة : -  ب

د ب، یوجد التقریرفي تاریخ كما  اب وقد تم  المجموعة،عض المطالبات القانونیة ض ص لھاإحتس ألف دینار  1,910 بمبلغ مخص
   ).ألف دینار كویتي 1,639 :2019سبتمبر 30 كویتي،دینار ألف  1,660 :2019دیسمبر  31كویتي (

  
  الھامةاألحداث  – 13

ریع لجائحة كوفید  ي الس بب في تعطیل األعمال  19 –إن التفش ادیة أدى إلى حدوث حاالت عدم تأكد في المناخ الذي تس طة االقتص واألنش
ادي العالمي. اعتباراً  درت التعلیمات 2020مارس  15من  االقتص ت حكومة الكویت حظر تجول جزئي وص ي  للحد من، فرض تفش

دابی د من الت دی دولي عن الع دین المحلي وال عی ة على الص دی ة والنق الی ات الم ت الھیئ ا أعلن ة الفیروس. كم الم لمواجھ ة حول الع داعم ر ال
 التداعیات السلبیة المحتملة.

  
عار النفط الخام. كما في نھایة فترة التقریر  بي على أس كل نس ادیات تعتمد بش افة لذلك، فإن عملیات المجموعة متركزة في اقتص وإض

ع القائم و بوقة. تراقب المجموعة عن كثب الوض عار النفط تقلبات غیر مس ھدت أس تمراریة األعمال المالي، ش قامت بتفعیل خطتھا الس
ي كوفید  ات إدارة المخاطر بغرض إدارة تعطل األعمال المحتمل نتیجة تفش وأثر ذلك على عملیاتھا وأدائھا  19 –وغیرھا من ممارس

 المالي.
  

تناداً  19 –ألثر كوفید  أجرت المجموعة تقییماً  ادرة عن بنك الكویت المركزي وال اس ادات الص معاییر الدولیة للتقاریر المالیة إلى اإلرش
ة بالتقییم كما في  ائر االئتمانیة المتوقعة والتقدیرات واألحكام الخاص ة الخس ة على منھجی الی ھ التغییرات الت ذي نتج عن بتمبر  30وال س

  وللفترة المنتھیة بذلك التاریخ. 2020
 

  تقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
اتجة عن كوفید  د الن أك توى العالم تطلبت من المجموعة  19 –إن حاالت عدم الت عار النفط والناتج المحلي اإلجمالي على مس وتقلب أس

ائر االئتمانیة المتوقعة كما في  تخدمة لتحدید الخس ات المس بتمبر  30تحدیث المدخالت واالفتراض ائر االئتمانیة 2020س . تم تقدیر الخس
تنا ادیة المتوقعة كما في ذلك التاریخ مع مراعاة األثر الناتج عن درجة التقلب المرتفعة  داً المتوقعة اس إلى مجموعة من الظروف االقتص

ائر  ة بتحدید الخس ادیة الخاص یناریوھات االقتص تقبلیة وذلك عند تحدید مدى الخطورة وأرجحیة الس اد الكلي المس في عوامل االقتص
ت د ة لھذه االئتمانیة المتوقعة. انعكس ص یة المخص اس یناریو واألوزان المرجحة األس میم الس الیب تص رجة التقلب من خالل تعدیل أس

لة بالعملیات الدولیة للمجموعة فیما یتعلق باألوزان المرجحة  تقبلیة ذات الص یناریوھات. كما قامت المجموعة بتحدیث المعلومات المس الس
 المناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فیھ أعمالھا.الخاصة بسیناریوھات االقتصاد الكلي المتعلقة ب

  
اة أثر كوفید  وص بمراع امت المجموعة على وجھ الخص على العوامل النوعیة والكمیة عند تحدید الزیادة الملحوظة في مخاطر  19 –ق

د نتج عن ذ ا. وق ررھ ات المتوقع تض اع اس التعرض للقط ة لقی اض في القیم رات االنخف ان وتقییم مؤش ة بعض االئتم دني درج ك ت ل
  التعرضات واالعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة ومخصصات انخفاض القیمة ذات الصلة.

 
  التقدیرات واألحكام الخاصة بالتقییم

اً  ح عنھا للموجودات المالیة وغ تحققت المجموعة أیض بیل تحدید المبالغ المفص ادیة الحالیة في س ر یمن اآلثار المحتملة للتقلبات االقتص
واق متقلبة  ً على معلومات متاحة أو ملحوظة. غیر أنھ ما تزال األس لت إلیھ اإلدارة بناء ل تقییم توص المالیة للمجموعة، والتي تمثل أفض

 وما تزال المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.
  

 المحاسبة عن الموجودات المالیة المعدلة
ي  ادیة المترتبة على تفش ، قام بنك الكویت المركزي بتطبیق العدید من التدابیر بغرض تعزیز قدرة 19 –كوفید في ظل الظروف االقتص

جیعھا على إقراض القطاعات  ة وتش ا التمویلی ادة حجم اإلقراض، وتعزیز قدراتھ اد، وزی ة دور فعال في االقتص البنوك على ممارس
افة إلى ذلك ررین. إض یولة للعمالء المتض ادیة المنتجة وتوفیر الس ارف  ، والحقاً االقتص لتاریخ بیان المركز المالي، قرر اتحاد مص

ھر اعتباراً  تة أش اط البطاقات االئتمانیة لمدة س تھالكیة والمقسطة وأقس اط القروض االس اب  2020من أبریل  الكویت تأجیل أقس دون احتس
أجیل. إن أثر خطة تأجیل القرض بمبلغ  ة على ھذا الت ة مترتب افی د إض یتم ألف د 12,778أي فوائ  الحقةفي الفترة ال قیدھاینار كویتي س

 .2020 یولیو 5للمتطلبات الواردة في تعمیم بنك الكویت المركزي المؤرخ  األرباح المحتفظ بھا وفقاً  ضمن
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ھیالت من خالل تأجیل  جع بنك الكویت المركزي البنوك التي تزاول أعمالھا في الكویت على إعادة ھیكلة التس اق، ش ی وفي نفس الس
داد لبعض العمالء لمدة ثالثة  ركات. وعلیھ، قامت المجموعة بتأجیل عملیات الس ررین الذین یمثلون ش بة للعمالء المتض داد بالنس الس

ھر.  ارة تعدیأش من بیان الدخل المرحلي المكثف  326ل الموجودات التمویلیة مبلغ وبلغت خس ألف دینار كویتي وتم اإلعتراف بھا ض
  المجمع.

  
 عوامل أخرى

تمراریة  وف تتخذ التدابیر الالزمة الس ة بھا وس یولة والقوى العاملة الخاص كل فعال األثر على الظروف المالیة والس تراقب المجموعة بش
  مع تعلیمات حكومة الكویت وبنك الكویت المركزي.األعمال بما یتماشى 

  
ة ، خالل الفترة امل ة للقوى الع ة العام ت المجموعة على منحة من الھیئ َ ل َ ص َ دره لح ة بمبلغ وق ة الكویتی ار كویتي وذلك  985لعمال ألف دین

من الدعم المقدم  اریف الموظفین 19المتعلق بكوفید ض اریف الموظفین  لتغطیة مص من مص تلم ض ة بالمجموعة. تم قید المبغ المس الخاص
  .بیان الدخل المرحلي المكثف المجمعفي 




