
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  

  ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلی ةالمالیالمعلومات 
  2019مارس  31
  )ةغیر مدقق(

  
  
  







3  

  
  البنك التجاري الكویتي مجموعة 

  المكثف المجمع المرحلی بیان الدخل
  )غیر مدقق( 2019مارس  31المنتھیة في الفترة 

  
  الثالثة أشھر المنتھیة في

  مارس 31
      

2018  
  ألــف

    دینار كویتي

2019  
  ألــف

    دینار كویتي

  
 

    ایضاح
  إیرادات الفوائد      40,498     34,780 
  مصاریف الفوائد      )16,385(    )10,689(
    صافي إیرادات الفوائد      24,113     24,091 

            
  أتعاب وعموالت      10,138     9,897 
  األجنبیةصافي ربح  التعامل بالعمالت       1,754     1,430 
  االستثمار في أوراق مالیة خسائرصافي       )12(    )20(
  إیرادات توزیعات أرباح      -     181 
  إیرادات تشغیل أخرى      941     1,923 
  إیرادات التشغیل      36,934     37,502 

            
  الموظفونمصاریف       )7,806(    )5,964(
  مصاریف عمومیة وإداریة      )4,342(    )4,868(
  استھالك وإطفاء      )751(    )15(
  مصاریف التشغیل      )12,899(    )10,847(
            
  ربح التشغیل قبل المخصصات      24,035     26,655 
  إنخفاض القیمة ومخصصات أخرى   8    )23,026(    )16,092(
  الضرائبالربح قبل       1,009     10,563 

            
  ضرائب       )43(    )494(
  صافي ربح الفترة      966    10,069 

            
  :الخاص بـ           
  مساھمي البنك       952     10,069 

  الحصص غیر المسیطرة      14     - 
 10,069   966        

            
  )فلس(الخاصة بمساھمي البنك  فةربحیة السھم األساسیــة والمخف 9    0.5    5.1

  
  

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

  )غیر مدقق( 2019مارس  31المنتھیة في الفترة 
  

  الثالثة أشھر المنتھیة في
  مارس 31

      

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  2019  
  ألــف

  دینار كویتي

      

            
  صافي ربح الفترة       966     10,069 

            
  :الدخل الشامل األخر           
  :بنود ال یمكن أن یعاد تصنیفھا الحقاً الى بیان الدخل المجمع          
 المالیة المصنفة كاستثمارات مالیة بالقیمة العادلة منأدوات حقوق الملكیة           

  :خالل الدخل الشامل اآلخر
  صافي التغیر في القیمة العادلة      18,433     15,187 

  :بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقاً الى بیان الدخل المجمع          
  :بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صنفةأدوات الدین المالیة الم          

  العادلة صافي التغیر في القیمة      2,428     )1,172(
  صافي الربح الناتج عن إستبعاد محول الي بیان الدخل       52     64 

  صافي خسارة من تحوطات القیمة العادلة      )1,118(    - 
 14,079     19,795        
  إجمالي الدخل الشامل للفترة      20,761    24,148 

            
  :الخاص بـ           
  مساھمي البنك       20,747     24,152 
  الحصص غیر المسیطرة      14     )4(
 24,148    20,761        

  
  
  
  

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

  )غیر مدقق( 2019مارس  31المنتھیة في الفترة 
  

   
       الخاص بمساھمي البنك     

           
          إحتیاطیـــات    

 
  المجمـوع

  ألــف
    دینار كویتي

الحصص 
غیر 

  المسیطرة
  ألــف
دینار 
  كویتي

    
  
  
  
  
  

  المجموع
  ألــف

    دینار كویتي

توزیعات 
أرباح 

مقترحة ألف 
    دینار كویتي

أربـاح 
  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 البنك 

  المشتراه
ألف دینار 

    كویتي

 احتیاطي
  عام
  ألــف

    دینار كویتي

احتیاطي 
  قانوني
  ألــف

    دینار كویتي

  
عالوة 
  اصدار
  ألــف

    دینار كویتي

أسھم البنك 
  المشتراة

  ألــف
    دینار كویتي

توزیعات 
أسھم منحة 
مقترحة ألف 
    دینار كویتي

  
  رأس المال

  ألــف
    دینار كویتي

                                                            

  2018ینایر  1الرصید في   164,633     16,463     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,624     48,196     273,515     174,724     29,435     654,192     828     655,020 

)73(     -    )73(     -    )296(     223     223     -  
  

 -     -     -     -     -     -     -  
في ) 9(تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  2018ینایر  1

  2018ینایر  1رصید معاد إداراجھ كما في   164,633    16,463     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,624     48,419     273,738     174,428     29,435     654,119     828    654,947 

  إجمالي الدخل الشامل للفترة  -     -     -     -     -     -     -     -     14,083     14,083     10,069     -     24,152     )4(    24,148 

  2018مارس  31الرصید في   164,633     16,463     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,624     62,502     287,821     184,497     29,435     678,271     824     679,095 

                                                            

  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  -     -     -     -     -     -     -     -     19,795     19,795     952    -     20,747     14     20,761 

  2019مارس  31الرصید في   181,096     18,110     )4,578(    66,791     115,977     17,927     -     24,108     109,319     334,122     185,045     35,976     749,771     847     750,618 
  

سھم  100أسھم منحة لكل  10و) فلس 18: 2017(ألف دینار كویتي  35,976فلس لكل سھم بمبلغ  20على توزیع أرباح نقدیة بواقع  2019 مارس23وافقت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقدة بتاریخ 
 .2018لسنة )سھم 100أسھم منحة لكل  10 :2017(
  

 .ألف دینار كویتي 250,000ألف دینار كویتي إلى  181,096علي زیادة رأس المال المصرح بھ للبنك من  2019 مارس23وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین المنعقدة بتاریخ 
  

نتجت عن ترجمة عملة أجنبیة ) 2018مارس  31ألف دینار كویتي في  5,384ألف دینار كویتي وبمبلغ  5,450خسارة بمبلغ : 2018دیسمبر  31(ألف دینار كویتي  5,464تقییم استثمار، خسارة بمبلغ یتضمن إحتیاطي 
  .من استثمار البنك في شركة زمیلة أجنبیة

  
  

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

  )غیر مدقق( 2019مارس  31المنتھیة في الفترة 
  

  أشھر المنتھیة فيالثالثة
 مارس 31

   

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  2019  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  

  إیضاح

  

  :األنشطة التشغیلیة           
  الربح قبل الضرائب      1,009     10,563 

  :تعدیـالت           
  إنخفاض القیمة ومخصصات أخرى     8    23,026    16,092 
  اإلستثمارات في أوراق مالیة )ربح(صافي خسارة       12     )161(
  فروقات تحویل عملة أجنبیة الستثمارات في أوراق مالیةرةخسا)حرب(     )1,467(    2,013 
  استھالك وإطفاء         751     15 
  الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة      23,331   28,522 

            
  :التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة           
  سندات الخزانة والبنك المركزي         15,181     33,973 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى         )220,409(    138,587 
  للعمالءقروض وسلفیات          )84,813(    75,839 
  موجودات أخرى         )5,729(    10,519 
  المستحق إلى البنوك         206,229     )26,960(
  المستحق إلى المؤسسات المالیة األخرى         )167,872(    )65,442(
  ودائع العمالء         45,010     )967(
  مطلوبات أخرى         4,348     )8,851(
  األنشطة التشغیلیة ناتج منال )تخدم فيمسال( صافیالنقد      )184,724(    185,220 

            
  :األنشطة االستثماریة           
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالیة         33,699     35,816 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالیة         )46,905(    )34,932(
  إیرادات توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة         -     181 
  إقتناء عقارات ومعدات         )118(    )82(
  األنشطة االستثماریةمنالناتج )المستخدم في( صافي النقد      )13,324(    983 

            
  :األنشطة التمویلیة           
  أموال مقترضة أخرى         )12,007(    )25,750(
  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة      )12,007(    )25,750(
            
  الزیادة في النقد واألرصدة قصیرة األجل )النقص( صافي      )210,055(    160,453 
  ینایر 1نقد وأرصدة قصیرة األجل في       858,842     509,202 
  مارس 31نقد وأرصدة قصیرة األجل في   5    648,767     669,655 

  
  

ً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من  .تشكل جزء
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  معلومات حول المجموعة  -   1

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

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

  
َ صدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة موافقة على إتم ال   .2019مایو14على قرار مجلس اإلدارة بتاریخ  للمجموعة بناء

  
  .12تم عرض األنشطة األساسیة للمجموعة في إیضاح 

  
  السیاسات المحاسبیة الھامة-   2

إن  ."المالیة المرحلیة المعلومات" 34لقد أعدت المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقـم 
نات السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد البیا

ة بإستثناء التغیرات الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالی .2018دیسمبر  31المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في 
ً من التأجیر–) 16(  . تأجیرال) 17(ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم  2019ینایر  1والذي یسري اعتبارا
  

ا ة للبیان ات واإلیضاحات المطلوب ع المعلوم ة إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن جمی ة الكامل ة المجمع ت المالی
وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما تم تطبیقھا وفقا لتعلیمات حكومة دولة الكویت لمؤسسات الخدمات المالیة التى تخضع  ةالمعد

  .لرقابة بنك الكویت المركزي
  

على  لیس لھا تأثیرمادي 2019ینایر  1من  تبدأأن المعاییر والتعدیالت األخرى الصادرة وجاریة التأثیر على الفترة السنویة التي 
  .ي للمجموعةالي أو األداء المالالمركز الم

  
إن  .ضروریة لعرض عادل تعتبروالتي ) المتعلقة في االستحقاقات العادیة المتكررة(أنھ قد تم ادراج جمیع التعدیالت  اإلدارة،برأي 

دیسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھـا للسنة المنتھیة في 2019مارس  31نتائج العملیات للفترة المنتھیة في 
المتضمنة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المجمعة وللحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة . 2019

 .2018دیسمبر  31المنتھیة في 
  

  16أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة    -   3
  

المرتبط بھا " حق استخدام األصول"و " التزامات التأجیر"، اعترفت المجموعة بـ )16(عند تطبیق المعیار الدولي التقاریر المالیة رقم 
طبقت ". تأجیرال) "17( رقم كعقود إیجار تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدوليفیما یتعلق بعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا مسبقا 

 اإلیجارات قصیرة المدىالمجموعة نھجا موحدا لالعتراف ولقیاس جمیع عقود اإلیجار والتي تكون فیھا المجموعة المستأجر، باستثناء 
 2019ینایر  1ألصول والتزامات التأجیر المسجلة كما في بلغت قیمة الحق في استخدام ا .على الموجودات ذات القیمة المنخفضةو

  .ألف دینار كویتي، دون أي تأثیر على األرباح محتفظ بھا 1,627مبلغ 
 

ینایر  1باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدلة وتاریخ التطبیق المبدئي ) 16(طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
قررت المجموعة استخدام األسلوب االنتقالي العملي المناسب وتطبیق . م یتم إعادة ادراج المعلومات المقارنة، وبالتالي، ل2019

تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة ول) 17(المعیار على العقود التي تم تحدیدھا سابقا كعقود إیجار طبقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
ا استخدام اإلعفاء من االعتراف بعقود اإلیجار الممتدة لفترة أقل من . بیق المبدئيفي تاریخ التط)4(رقم الدولیة  اختارت المجموعة أیضً

وعقود اإلیجار التي تتكون من أصول ذات القیمة المنخفضة ")  اإلیجارات قصیرة المدى("شھرا والتي ال تحتوي على خیار شراء  12
 ").األصول ذات القیمة المنخفضة("
  

 1,562ألف دینار كویتي و  1,417بلغت  2019مارس  31ة الدفتریة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار كما في إن القیم
ألف دینار كویتي  703كما بلغت مصاریف االستھالك على حق استخدام األصول للفترة الحالیة . ألف دینار كویتي على التوالي

وبلغت المصاریف الفوائد على التزامات اإلیجار للفترة . ن الدخل المرحلي المكثف المجمعفي بیا" االستھالك واإلطفاء"المدرجة ضمن 
 .في بیان الدخل المجمع المكثف المجمع" مصروفات الفوائد"ألف دینار كویتي المدرجة ضمن  13الحالیة 

  
 موجودات حق االستخدام  )أ 

ً (التأجیر تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد  ا أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األصل األساسي متاح
ً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة والمعدلة بما یعكس ). لالستخدام ً للتكلفة ناقصا وتقاس موجودات حق االستخدام وفقا

لتأجیر المسجلة والتكالیف المبدئیة تتضمن تكلفة ھذه الموجودات قیمة مطلوبات عقود ا. أیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود التأجیر
ً أي حوافز عقود تأجیر مستلمة یقن . المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجیر المسددة في أو قبل تاریخ البدء ناقصا م تت ا ل وم

تم استھالك موجودات ح أجیر، ی د الت دة عق ة م ي نھای تأجر ف ق المجموعة بصورة معقولة من حصولھا على ملكیة األصل المس
ا أقصر أجیر أیھم د الت دة عق در لألصل أو م اجي المق ى مدى العمر اإلنت . االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت عل

اض القیمة تخدام النخف ارات .  وتخضع موجودات حق االس من العق تخدام ض ة لموجودات حق االس ة الدفتری جیل القیم تم تس ی
 .المكثف المجمع والمعدات في بیان المركز المالي المرحلي
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 مطلوبات عقود التأجیر   )ب 
ً للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر التي  تعترف المجموعة في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم قیاسھا وفقا

المدفوعات الثابتة في بما في ذلك (وتتضمن مدفوعات عقد التأجیر المدفوعات الثابتة . سیتم سدادھا على مدى فترة عقد التأجیر
ناقصا أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجیر المتغیرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ ) طبیعتھا

كما تشتمل مدفوعات عقد التأجیر على سعر الممارسة لخیار الشراء . التي من المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة التخریدیة
ة إذا والتي  أجیر في حال د الت من المؤكد بصورة معقولة من أنھ یتم ممارستھ من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنھاء عق

د اء العق ى . كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعة لخیار إنھ د عل ي ال تعتم أجیر المتغیرة الت دفوعات الت ة م وفي حال
   .ات في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد المدفوعاتمؤشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصروف

  
عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر، تستخدم المجموعة معدل الربح المتزاید في تاریخ بدایة عقد التأجیر في حالة 

د بشكل  ل للتحدی أجیر غیر قاب د الت ربح المتضمن في عق ة . فوريإذا كان معدل ال اس القیمة الدفتری اد قی ك، یع ى ذل إضافة إل
ة في  أجیر الثابت د الت أجیر أو تغیر في مدفوعات عق د الت دة عق ي م دیل أو تغییر ف لمطلوبات عقد التأجیر في حالة أن یطرأ تع

جیل تم تس یتم شراء األصل ذي الصلة وی ان س ا إذا ك ات طبیعتھا أو تغیر في التقییم الذي یتم إجراؤه لتحدید م ھا ضمن المطلوب
  .األخرى في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

 

  مطلوبات عقود التأجیر األحكام الجوھریة التي تم اتخاذھا في تحدید مدة التأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدید  )ج 
یغطیھا خیار تمدید عقد التأجیر إذا كان من تحدد المجموعة مدة عقد التأجیر كمدة غیر قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات 

المؤكد بصورة معقولة أنھ سیتم ممارستھ أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان من غیر المؤكد بصورة معقولة 
  . ممارستھ

    

ة باألحكام في تقییم ما وتستعین المجموع. لدى المجموعة، بموجب بعض عقود التأجیر، خیار تأجیر الموجودات لفترات إضافیة
ً . إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیار التجدید ً اقتصادیا أي أنھا تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزا

 وبعد تاریخ بدایة التأجیر، تعید المجموعة تقییم مدة عقد التأجیر إذا كان ھناك حدث أو تغیر جوھري في. لممارسة خیار التجدید
مثل التغیر في (خیار التجدید ) أو عدم ممارسة(الظروف یقع ضمن نطاق سیطرة المجموعة ویعكس قدرتھا على ممارسة 

  ). استراتیجیة األعمال
 
  تابعةالشركةال-  4

            %حصة الملكیة
مارس  31

2018  
دیسمبر  31  

2018  
مارس  31  

2019  
النشاط   

  الرئیسي
بلد   

  التأسیس
  

ـــة   اسم الشركـ

%93.55    %93.55    %93.55    
خدمات 

  الكویت    الوساطة المالیة
  

  )مقفلة.(ك.م.ش –شركة التجاري للوساطة المالیة 
  
  قصیرة األجلنقد وأرصدة -  5

  
  مارس  31

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  مارس  31

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  نقد وبنود نقدیة 194,272    216,880    357,083
  أرصدة لدى بنك الكویت المركزي  97,187     119,732     66,076

  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام   357,328     522,230     246,496
669,655     858,842     648,787    

)51(    )17(    )20(  
اً  ة: ناقص ي القیم اض ف ص اإلنخف ائر ال(مخص ة اإلخس ئتمانی

  )المتوقعة
669,604     858,825    648,767    

 

  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  -   6
  

  مارس  31
2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  مارس  31

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  إیداعات لدى البنوك 467,341    268,858    357,793 
  )المتوقعة الخسائر اإلئتمانیة(مخصص إنخفاض القیمة : ناقص  )67(    )46(    )56(
 357,737     268,812     467,274    
  قروض وسلفیات للبنوك  101,925     102,580     74,241 

  مستحق من مؤسسات مالیة أخرى  22,800     -     - 
  مخصص إنخفاض في القیمة: ناقص  )1,247(    )1,026(    )742(
 73,499     101,554     123,478    
 431,236     370,366     590,752    
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  أوراق مالیة في استثمارات  - 7

  
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
ویشار إلى ھذه (للشركات الخمس التابعة البائعة لألسھم المذكورة في بورصة الكویت " الشركة المقترضة"نقدیة بحساب الشركة األم 

دام ھذه األرصدة في سداد القرض المستحق لدیھ ، فقد قام البنك باستخ")الشركات المستأنفة"الشركات الخمس التابعة فیما یلي بعبارة 
ً خالل العام . على الشركة المقترضة دعوى قضائیة لمنازعة البنك في " الشركات المستأنفة"أقامت الشركة المقترضة مع  2009أیضا

  .ین أدناهعلى النحو المب 2017دیسمبر  27ملكیتھ لألسھم المذكورة أعاله، وقد قضي في ھذا النزاع بحكم بات بجلسة 
  

ً لحین صدور حكم نھائي في النزاع على  221,425,095محكمة استئناف مستعجل بتقیید بیع عدد  قضت 2009فبرایر  في سھما
  .ملكیة ھذه األسھم

  
  .ألفدیناركویتي 32,401 سھمبتكلفةبلغت 127,058,530،ساھمالبنكفیحقوقاإلصدارواستحوذعلىعدد2010خالل 

  .سھم 92,425,095حتىتاریخالتقریر،استلمالبنكأسھم منحةیبلغمجموعھا  2013 فیمابعدوخالاللسنواتمن
  

  .سھم 221,425,095لعدد البنكبتأییدصحةملكیتھ، 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 التعاقد  221,425,095من الشركات المستأنفة والبنك لبیع أسھم بنك بوبیان والبالغ إجمالیھا  سھما

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

  
ًبقبولأصدرت  2017دیسمبر 27طعن البنك على الحكم االستئناف أمام محكمة التمییز، وفي  ھذا الطعن  محكمةالتمییزحكما

تأنفة ھم  وألزمتالشركاتالمس ن األس رد ثم ان ب الفة البی حةكافةللبنك،س ك  كماقضتبص ا البن ي أجراھ رفات الت التص
 أیضامحكمةألزمت  ،كما2008نوفمبر  30المبرمةفيألسھم اعقود الخمسة لبیع علىحسابالشركةالمقترضةلدیھبعدتاریخإبرامال

  .النزاععندرجاتأتعاب المحاماة ومصروفات  كلمنالشركةالمقترضةوالشركاتالمستأنفةالتمییز 
  

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

 .حتى تنفیذ حكم محكمة التمییز" استثمارات في أوراق مالیة"
 

ة  ةثالثخالل فترة ال  ) ب ارس  31أشھر المنتھی ود  2019م دین كبن ة بعض أدوات ال ك لتحویط تحوطصنفت المجموع ، وذل
دة عر الفائ ر س ن تغی ة ع ة الناتج ة العادل ي القیم رات ف زام . التغیی ك اللت وط وذل أداة تح د ك ادل الفوائ امالت تب تخدم مع تس

 .المجموعة بدفع فوائد ثابتة واستالم فوائد متغیرة
 

َ على تطابق الشروط الجوھریة بین البنود المحوطة    .التحوطلتوصإللى فعالیة دوات التحوط تم اوأوبناء
  

ویتي،  174,464بلغت  2019مارس  31إن القیمة المدرجة ألدوات الدین المصنفة كبنود محوطة كما في  ار ك ألف دین
 ألف 1,118خالل الفترة ) الخطر المحوط(تغییر في سعر الفائدة یر في القیمة العادلة لذات األدوات الناتج عن كما بلغ التغ
دتم االعتراف بالتغ. دینار كویتي ان ال ي بی امل االخر خیر في القیمة العادلة خالل الفترة الخاص بالخطر المحوط ف ل الش

  .المرحلي المكثف المجمع
  

  القیمةومخصصات أخرى إنخفاض  - 8
مارس  31(ألف دینار كویتي  2019:23,026مارس  31المنتھیة في  األخرى للفترةبلغ اإلنخفاض في القیمة والمخصصات 

مقابل قروض وسلفیات وبعض  مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرى، والذي یتمثل في )لف دینار كویتيأ 16,092: 2018
ً  وقد. األخرىالمالیة الموجودات  2,364: 2018مارس  31(ألف دینار كویتي  2,573بلغت مقابل تحصیالت تم تعویضھا جزئیا

  ).ألف دینار كویتي
  

ویتي  54,823) 9(بلغت الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة على التسھیالت اإلئتمانیة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ار ك ألف دین
ي  ى التسھیالت . 2019مارس  31كما ف ة المتوقعة عل ا أن الخسائر اإلئتمانی ك كم د البن ا لقواع ك المسجلة وفق ة أقل من تل اإلئتمانی

  .الكویت المركزي
 

ات أخر اض القیمة ومخصص ي  ى عكسیتضمن إنخف ة ف رة المنتھی ة للفت ى الموجودات المالی ة متوقعة عل ائر إئتمانی ارس  31خس م
  )ألف دینار كویتي 42: 2018مارس  31( .ألف دینار كویتي 124بمبلغ  2019
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  السھمربحیة   - 9
ھم القائمة الفترة ربح والمخففة بتقسیم صافي ةالسھم األساسی ربحیة تحتسب دد األس ى المتوسط المرجح لع ك عل الخاص بمساھمي البن
  .الفترةخالل 

  الثالثة أشھر المنتھیة في
  مارس 31

    

2018    2019      
  )ألـف دینـار كویتي(صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك     952    10,069 

          
  )العدد باأللف(المتوسط المرجح لألسھم المصرح والمكتتب بھا     1,992,056     1,992,056 
  )العدد باأللف(المتوسط المرجح ألسھم البنك المشتراة المحتفظ بھا : ناقصا    )13,390(    )13,390(

1,978,666    1,978,666      
  )فلس(بمساھمي البنك ة الخاصة فربحیة السھم األساسیة والمخف    0.5    5.1

  
  معامالت مع أطراف ذات صلة- 01

دراء أعضاء مجلس اإلدارة (إن أطرافا معینة ذات صلة  ا المجموعة فيوم یة بھ انوا ) وعائالتھم وشركات یملكون حصصا رئیس ك
امالت  .ضمن دورة العمل الطبیعیة للمجموعةخالل الفترة عمالء  ن إن مثل تلك المع ا م ة علیھ ل إدارة المجموعةتمت الموافق إن  .قب

  :كالتاليھیاألرصدة في تاریخ بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
  

    2019مارس  31    2018مارس 31
 

  المبلغ
  ألــف

    دینار كویتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  المبلغ
  ألــف

    دینار كویتي

  
  

عدد األفراد 
    الصلةذوى 

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

أعضاء مجلس                      
  االدارة

                       
  قروض   2    -     452   3    -     457

  بطاقات ائتمان   3    1    5   3    1    7
  ودائع   10    12    1,619   10    -     933

                       
  الجھاز التنفیذي                     
                       

  قروض   21    2    652   10    -     233
  بطاقات ائتمان   20    1    30   5    2    12

  ودائع   30    26    683   12    -     404
  

ابعین تستحق  ا واألعضاء الت اء االدارة العلی اء مجلس اإلدارة وأعض ى  5خالل إن القروض الممنوحة ألعض نوات إل نوات 10س  س
  .)%5إلى  %0 :2018مارس  31( %6إلى % 0تتراوح بین وتحمل فائدة بنسبة 

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

  
  أشھر المنتھیة فيالثالثة 

  مارس 31
  

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  

        
  رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل  )477(    )431(
  مزایا بعد التوظیف  )10(    )1(
  مزایا نھایة الخدمة  )125(    )14(

  
  القیم العادلة لألدوات المالیة - 11

ي تي سیتم إستالمھا من بیع أصل أو تتتمثل القیمة العادلة في القیمة ال ا ف دفع لتحویل إلتزام في معاملة إعتیادیة بین أطراف السوق كم
إن الموجودات والمطلوبات المالیة ذات . إن القیم العادلة لجمیع األدوات المالیة ال تختلف بشكل مادي عن قیمتھا الدفتریة.تاریخ التقییم

ة أشھر(السیولة او ذات اإلستحقاق قصیر األجل  ل من ثالث د الطلب ) أق ى الودائع عن ق عل ة وتطب ا العادل ة قیمھ ا الدفتری ارب قیمھ تق
  .االستحقاق غیر المحدد أو األدوات المالیة ذات األسعار المتغیرةر ذات فیوتوحسابات ال

  
  .تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة واإلفصاح عنھا من خالل أسلوب التقییم

  
  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة) غیر المعدلة( سعرةاألسعار الم :1المستوى 
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ا بصورة  :2توى سالم ة المسجلة أم ة العادل ى القیم أثیر الجوھري عل دخالتھا ذات الت ع م ي یمكن مالحظة جمی ات األخرى والت التقنی
  .مباشرةمباشرة أو غیر 

ات السوق التقنیات التي تستخدم مدخالت ذات  :3المستوى  ى معلوم تند عل ي ال تس ة المسجلة والت ة العادل التأثیر الجوھري على القیم
  .المعروضة

  
  .ات التقییم المستخدمة لھدف قیاس القیمة العادلة لم تتغیر مقارنة بفترة التقریر السابقةنیإن طریقة وتق

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

        2019مارس  31
        ألف دینار كویتي

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

  األرباح والخسائرمن خالل 
  األوراق المالیة اآلخرى      -    10   -    10

  : مشتقات األدوات المالیة                  
  عقود العمالت األجنبیة األجلة         -    1,839    -    1,839

                   
  : مصنفة مشتقات أدوات مالیة                 
  
)485(  

    
-  

   
)485(  

    
-  

  معامالت تبادل الفوائد    

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  ان الدخل الشامل األخرمن خالل بی  

  أسھم ملكیة       233,638    25,997   -    259,635
  أسھم دین       308,668    16,093   -    324,761

  أخرى       -    -   -    -
584,396    -   42,090    542,306        

 
        2018 دیسمبر 31

        ألف دینار كویتي
  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  األرباح والخسائرمن خالل   

  أوراق مالیة أخرى      -    36   -    36
المدرجة بالقیمة العادلة مشتقات األدوات المالیة                   

  :األرباح والخسائرمن خالل 
  عقود العمالت األجنبیة إالجلة      -    2,354   -    2,354

  معامالت تبادل الفوائد      -    631   -    631
2,985    -   2,985    -        

                   
من المدرجة بالقیمة العادلة ة الموجودات المالی                 

  :الدخل الشامل األخرخالل 
  أسھم ملكیة       215,350    25,849   -    241,199
  أسھم دین       292,000    15,553   -    307,553

  أخرى       -    -   -    -
548,752    -   41,402    507,350        

 
        2018مارس  31

        ألف دینار كویتي
  األدوات المالیة      األولالمستوى     المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  األرباح وألخسائرمن خالل   

  األوراق المالیة اآلخرى      -    86    -    86
  :مشتقات األدوات المالیة                   

  عقود العمالت األجنبیة األجلة         -    114   -    114
  معامالت تبادل الفوائد         -    1,579   -    1,579
1,693    -   1,693    -        

من خالل الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  :الدخل الشامل األخر

  أسھم ملكیة       186,323    26,547   -    212,870
  أسھم دین       228,750    28,335   -    257,085
469,955    -   54,882    415,073            

  .الھرمي الثالثللجدوللم یكن ھناك تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 
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  تحلیل القطاعات  - 12

  :بینوخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم بنكیةة تمارس المجموعة أنشط
دمات    - أ  ة خ دمات األشركات وللبنكی داع وخ راض واإلی ن اإلق ل م دى كام ع م راد م ة ف ة ودولی ة لشركات محلی ة تجزئ بنكی

  .وأشخاص منفردین
ي - ب تثمار البنك ة واالس ألف الخزان الت  تت رف العم ال ص وق الم ن س ة،م ندات  األجنبی ة،س دمات  الخزان ول وخ إدارة األص

  .الوساطة المالیة
    ألف دینار كویتي

    خدمات بنكیة شركات وأفراد    خزینة وإستثمار بنكي    المجموع
  أشھر المنتھیة فيالثالثة 
  مارس 31 

  أشھر المنتھیة فيالثالثة  
  مارس 31 

  أشھر المنتھیة فيالثالثة  
  مارس 31 

  

    
    المیزانیة العمومیةالبنود خارج  - 13

  :المبالغ التعاقدیة األدوات المالیة ذات   - أ  
ات  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبیعیة ،  ة لھذه االلتزام الغ التعاقدی ل المب ان للعمالء ، وتمث في التزامات بتوفیر ائتم

ة لھ ا من الضمانات ال قیم الغ سیتم تقدیمھا بالكامل ، وان أی راض أن المب ى افت الي  .االمخاطر االئتمانیة المترتبة عل إن اجم
أنھ في كثیر من الحاالت تنتھي ھذه العقود حیث  المستقبلیة،عكس بالضرورة المتطلبات النقدیة لمبالغ التعاقدیة لاللتزامات ال تا

    .بدون تمویل
  :اإلئتماناألدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة وتمثل مخاطر  )1(

  
  مارس 31

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2018  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  مارس 31

2019  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  قبوالت مصرفیة  27,074     39,878     43,076
  إعتمادات مستندیة  183,363     199,924     151,917

  خطابات ضمان  1,295,720     1,307,045     1,318,108
  خطوط ائتمان غیر مسحوبة  834,600     821,976     769,364

2,282,465     2,368,823     2,340,757    
  

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

  
  القیمة االسمیة

القیمة العادلة    
  السالبة

القیمة العادلة    
  الموجبة

  
  2019مارس  31

  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  2,283    444    563,357
  معامالت تبادل الفوائد  880    1,365    192,517
755,874    1,809    3,163          

    ألف دینار كویتي
  

  القیمة االسمیة
القیمة العادلة    

  السالبة
القیمة العادلة    

  الموجبة
  

  )مدقق( 2018دیسمبر  31
  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  4,450    2,096    613,930
  الفوائدمعامالت تبادل   1,280    649    169,788
783,718    2,745    5,730    

  
   

2018    2019    2018    2019    2018    2019    
  صافي إیرادات الفوائد  20,298     20,367     3,815     3,724     24,113     24,091 
  إیرادات غیر الفوائد  10,905     10,824     1,916     2,587     12,821     13,411 
  إیرادات التشغیل  31,203     31,191     5,731     6,311     36,934     37,502 
  إنخفاض القیمة ومخصصات أخرى  )22,743(    )16,119(    )283(    27     )23,026(    )16,092(
  الفترة) خسارة(صافیربح   1,452     9,213     )486(    856     966     10,069 

                        
  الموجوداتمجموع   2,501,418     2,292,559     2,066,987     1,998,476     4,568,405     4,291,035 
  المطلوبات وحقوق الملكیةمجموع   1,590,175     1,577,330     2,978,230     2,713,705     4,568,405     4,291,035 
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    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

القیمة العادلة    
  السالبة

القیمة العادلة    
  الموجبة

  
  2018مارس  31

  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  2,325    2,211    779,448
  معامالت تبادل الفوائد  1,668    89    130,466
909,914    2,300    3,993    

  
الغ  والذي یمثل فقط جزءً  المالیة،ومحدد بالقیمة االحاللیة لألدوات  جوھري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غیر  من المب

  .التعاقدیة أو االسمیة المستخدمة إلظھار الكمیات القائمة
  

  :مطالبات قانونیة  -   ب
م  المجموعة،عض المطالبات القانونیة ضد ب، یوجد التقریرفي تاریخ كما  اإحتساب وقد ت غ مخصص لھ ار 1,637بمبل ف دین أل

  ).ألف دینار كویتي2018:1,010مارس  31كویتي،دینار ألف 2018:1,470دیسمبر  31(كویتي 




