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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل
  (غير مدقق) 2019 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 

  
        سبتمبر 30 الثالثة أشهر المنتهية في    سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة

2018    
  ألــف

  دينار كويتي

  2019  
  ألــف

  دينار كويتي

  2018    
  ألــف

  دينار كويتي

  2019    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  ايضاح

  

  ايرادات الفوائد      43,014     36,476     124,784     105,501 
  مصاريف الفوائد      )18,409(    )13,212(    )51,129(    )35,385(
    صافي ايرادات الفوائد      24,605     23,264     73,655     70,116 
                    
  أتعاب وعموالت      10,863     9,713     31,633     29,686 
  صافي ربح  التعامل بالعمالت االجنبية      1,576     2,028     6,182     5,491 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالية      89     17     190     37 
  إيرادات توزيعات أرباح       269     100     4,002     4,239 
  إيرادات تشغيل أخرى      888     1,326     6,583     4,587 
  ايرادات التشغيل      38,290     36,448     122,245     114,156 
                    
  مصاريف الموظفون      )6,187(    )4,358(    )21,229(    )17,305(
  مصاريف عمومية وادارية      )4,477(    )4,600(    )13,360(    )15,211(
  استهالك وإطفاء      )969(    )107(    )2,672(    )153(
  مصاريف التشغيل      )11,633(    )9,065(    )37,261(    )32,669(
                    
  ربح التشغيل قبل المخصصات      26,657     27,383     84,984     81,487 
  إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى    8    )19,521(    )17,755(    )67,681(    )65,652(
  قبل الضرائبربح       7,136     9,628     17,303     15,835 
                    
  ضرائب       )304(    )425(    )630(    )588(
  الفترة ربحصافي       6,832     9,203     16,673     15,247 
                    
  الخاص بـ :                  
  مساهمي البنك       6,814     9,191     16,623     15,232 
  الحصص غير المسيطرة      18     12     50     15 
 15,247     16,673     9,203   6,832        

                    

7.7    8.4    4.6    3.5    
  
9 

  السهم األساسيــة والمخففـةربحية   
  الخاصة بمساهمي البنك (فلس)  

  
  

  
  

   من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.اً تشكل جزء 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل الشامل

  (غير مدقق) 2019 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 
  

 30أشهر المنتهية في  التسعة
   سبتمبر

 30الثالثة أشهر المنتهية في   
  سبتمبر

  
  

    

2018    
  ألــف
دينار 
  كويتي

  2019  
  ألــف
دينار 
  كويتي

  2018    
  ألــف
دينار 
  كويتي

  2019    
  ألــف
دينار 
  كويتي

        

                      
  صافي ربح الفترة         6,832     9,203    16,673     15,247 

                      
  الدخل الشامل األخر:                    
  بنود ال يمكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل                    

  المجمع  
من خالل  بالقيمة العادلة أدوات حقوق الملكية المالية المصنفة                      

  الدخل الشامل اآلخر:
  صافي التغير في القيمة العادلة        )6,987(    23,016    19,946     45,770 

                      
ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل  معاد أو بنود                    

  المجمع
  أدوات الدين المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل                    

  الدخل الشامل اآلخر:  
  صافي التغير في القيمة العادلة        444     399    1,959     )1,813(
  صافي الخسارة الناتجة عن استبعاد محول الى بيان الدخل        )10(    16    )64(    )58(
 43,899     21,841    23,431    )6,553(          
  الدخل الشامل للفترةإجمالي         279     32,634    38,514     59,146 

                      
  الخاص بـ :                    

  مساهمي البنك         261     32,618    38,464     59,131 
  الحصص غير المسيطرة        18     16    50     15 
 59,146     38,514    32,634     279          

  
  

  
  

  من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. تشكل جزءاً  13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  (غير مدقق) 2019 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 
  

   ألف دينار كويتي

   
    

       الخاص بمساهمي البنك 

     
    

  
    

          إحتياطيـــات                                            

    المجمـوع

الحصص 
غير 

  المسيطرة

    
  

    المجموع

توزيعات 
أرباح 
    مقترحة

أربـاح 
    محتفظ بها

مجموع 
    االحتياطيات

  احتياطي 
    تقييم استثمار

احتياطي 
إعادة تقييم 

  عقارات

    
أسهم  احتياطي

    الخزينة
 احتياطي

    عام
احتياطي 
    قانوني

عالوة 
    اصدار

أسهم 
    الخزينة

توزيعات 
أسهم منحة 

    مقترحة 
  

    رأس المال
                                                            

  2018يناير  1الرصيد 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    -  
  

-    -    -    -    -    -    -  
) 9( رقمتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

  2018يناير  1في 

  2018يناير  1رصيد معاد إداراجه 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  -    -    -    -    -    -    -    -    43,899     43,899     15,232     -    59,131     15     59,146 

  منحة أسهم توزيعات  16,463     )16,463(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

  مدفوعة أرباح توزيعات  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )29,435(    )29,435(    )13(    )29,448(

  2018 سبتمبر 30الرصيد في   181,096     -    )4,578(    66,791     115,977     17,927     -    24,624     92,318     317,637     189,660     -    683,815     830     684,645 

                                                            

  2019يناير  1الرصيد 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

  خزينة أسهم شراء  -    -    )15,639(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )15,639(    -    )15,639(

  منحة أسهم توزيعات  18,110     )18,110(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

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

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

  
: 2017سهم ( 100أسهم منحة لكل  10فلس) و 18: 2017ألف دينار كويتي ( 35,976فلس لكل سهم بمبلغ  20على توزيع أرباح نقدية بواقع  2019مارس  23اريخ وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بت

  .كويتي دينار ألف 199,206 إلى كويتي دينار ألف 181,096 من بالكامل والمدفوع رالُمصدَ  المال رأس وزيادة األرباح توزيعات دفع تم الحقاً، .2018لسنة  سهم) 100أسهم منحة لكل  10
  

 ألف دينار كويتي. 250,000ألف دينار كويتي إلى  181,096علي زيادة رأس المال المصرح به للبنك من  2019مارس  23وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 
  

ألف دينار كويتي) نتجت عن ترجمة عملة أجنبية  5,445بمبلغ  2018سبتمبر  30 فيألف دينار كويتي و 5,450: خسارة بمبلغ 2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 5,462 بمبلغيتضمن إحتياطي تقييم استثمار، خسارة 
  من استثمار البنك في شركة زميلة أجنبية.

  
  

  المالية المرحلية المكثفة المجمعة. من المعلومات اً تشكل جزء 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

  (غير مدقق) 2019 سبتمبر 30المنتهية في الفترة 
  

  أشهر المنتهية في التسعة
  سبتمبر 30

   

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

  2019  
  ألــف

  دينار كويتي

    
  

  إيضاح

  

  األنشطة التشغيلية :           
  الربح قبل الضرائب      17,303     15,835 

  :تعديـالت          
  إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى     8    67,681     65,652 
  في أوراق مالية ح اإلستثماراربأصافي         )4,192(    )4,276(
  خسارة فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية        2,649     4,761 
  استهالك وإطفاء         2,672     153 
  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      86,113   82,125 

            
  :الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات في          
  سندات الخزانة والبنك المركزي         73,379     143,345 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )358,928(    222,985 
  قروض وسلفيات للعمالء         )67,576(    )30,251(
  موجودات أخرى         6,200     16,416 
  المستحق إلى البنوك         344,687     36,767 
  المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى         )258,549(    )108,832(
  ودائع العمالء         124,122     )132,318(
  مطلوبات أخرى         13,768     )15,300(
  الناتج من األنشطة التشغيلية )في (المستخدم النقد صافي      )36,784(    214,937 

            
  األنشطة االستثمارية :          
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية         105,188     94,675 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالية         )70,322(    )129,120(
  إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية         4,002     4,239 
  إقتناء عقارات ومعدات         )513(    )185(
  (المستخدم في) األنشطة االستثمارية الناتج منصافي النقد       38,355     )30,391(
            
  األنشطة التمويلية :          
  أموال مقترضة أخرى         32,703     19,887 

  شراء أسهم خزينة         )15,639(    -
  توزيعات أرباح مدفوعة         )35,976(    )29,435(
  توزيعات مدفوعة للحصص غير المسيطرة         -    )13(
  األنشطة التمويلية في المستخدمصافي النقد       )18,912(    )9,561(
  صافي (النقص) الزيادة في النقد واألرصدة قصيرة األجل      )17,341(    174,985 
  يناير 1نقد وأرصدة قصيرة األجل في       858,842     509,202 
   سبتمبر 30نقد وأرصدة قصيرة األجل في   5    841,501     684,187 

  
  

 من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.اً تشكل جزء 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     )ةمدقق غير( 2019سبتمبر  30

  7   

  معلومات حول المجموعة   -  1
ومسجلة كمصرف لدى بنك الكويت  الكويت،شركة مساهمة عامة تأسست في دولة وهو (البنك)  ع.ش.م.ك. –ن البنك التجارى الكويتى إ

  .دولة الكويت الصفاة، 13029 ،2861 ص.ب: هو:ان عنوان المكتب المسجل للبنك  .بورصة الكويتالمركزي ومدرج في 
 

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

   .2019 أكتوبر 24على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  للمجموعة بناءً صدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة موافقة على إتم ال
  

  .12تم عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح 
  

  السياسات المحاسبية الهامة   -  2
إن السياسات  .المالية المرحلية" المعلومات" 34لقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقـم 

ة المجمعة يالمحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد البيانات المال
 التأجير–) 16بإستثناء التغيرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( .2018ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 
 . تأجير) ال17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( 2019يناير  1والذي يسري اعتباراً من 

 
نة المنتهية في  تم نوية للس مبر  31إعداد البيانات المالية المجمعة الس ادرة لتعليماتلوفقاً  2018ديس  المركزي الكويت بنكعن  الص

ات س اب التعليمات هذه وتتطلب. الكويت دولة فيالخدمات المالية  لمؤس ص احتس ائر مخص هيالت المتوقعة االئتمان خس  االئتمانية للتس
ات أو المركزي الكويت بنك بتعليمات التزاما) 9( رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا ص ً  المطلوبة المخص  بنك لتعليمات وفقا

احات علىالناتج  وتأثير. أعلى أيهما زي،كالمر الكويت لة، ذات االفص  المالية للتقارير الدولية المعايير كافة متطلبات وتطبيق الص
  .الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة األخرى

 
وفقا  ةمعد سنوية مجمعة مالية لبيانات المطلوبة واالفصاحات المعلومات كافة تتضمن ال المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات إن

. 2018ديسمبر  31االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة كما في  ويجب المالية للتقاريرللمعايير الدولية 
ديسمبر  31للسنة المالية التي تنتهى في  إضافتةً إلى ذلك، فإن نتائج الفترات المؤقتة ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها

2019.  
  

على المركز  ليس لها تأثيرمادي 2019يناير  1من  تبدأأن المعايير والتعديالت األخرى الصادرة وجارية التأثير على الفترة السنوية التي 
  ي للمجموعة.الي أو األداء المالالم
  

  16أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية    -  3
)، اعترفت المجموعة بـ "التزامات التأجير" و "حق استخدام األصول" المرتبط بها 16تطبيق المعيار الدولي التقارير المالية رقم ( عند

تأجير". طبقت ال) "17( رقم فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم تصنيفها مسبقا كعقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي
وحدا لالعتراف ولقياس جميع عقود اإليجار والتي تكون فيها المجموعة المستأجر، باستثناء اإليجارات قصيرة المدى المجموعة نهجا م

مبلغ  2019يناير  1بلغت قيمة الحق في استخدام األصول والتزامات التأجير المسجلة كما في  .وعلى الموجودات ذات القيمة المنخفضة
  ألف دينار كويتي، دون أي تأثير على األرباح محتفظ بها. 1,627

 
يناير  1ئي ) باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة وتاريخ التطبيق المبد16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

، وبالتالي، لم يتم إعادة ادراج المعلومات المقارنة. قررت المجموعة استخدام األسلوب االنتقالي العملي المناسب وتطبيق المعيار 2019
الدولية ) ولتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية 17على العقود التي تم تحديدها سابقا كعقود إيجار طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

 12في تاريخ التطبيق المبدئي. اختارت المجموعة أيًضا استخدام اإلعفاء من االعتراف بعقود اإليجار الممتدة لفترة أقل من  )4رقم (
والتي ال تحتوي على خيار شراء ("اإليجارات قصيرة المدى") وعقود اإليجار التي تتكون من أصول ذات القيمة المنخفضة  شهراً 

 القيمة المنخفضة"). ("األصول ذات
  

 1,616ألف دينار كويتي و  826بلغت  2019 سبتمبر 30إن القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار كما في 
ألف دينار كويتي  2,404ألف دينار كويتي على التوالي. كما بلغت مصاريف االستهالك على حق استخدام األصول للفترة الحالية 

المدرجة ضمن "االستهالك واإلطفاء" في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع. وبلغت المصاريف الفوائد على التزامات اإليجار للفترة 
 ألف دينار كويتي المدرجة ضمن "مصروفات الفوائد" في بيان الدخل المجمع المكثف المجمع. 42الحالية 

  
  :يلي كما هي) 16الدولي للتقارير المالية رقم ( للمعيار ئيالمبد التطبيق عند جموعةللم المحاسبية السياسات إن
  
 :موجودات حق االستخدام )أ

ي متاحاً  اس ل األس بح فيه األص تخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي، التاريخ الذي يص تعترف المجموعة بموجودات حق االس
وفقاً للتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما يعكس لالستخدام). وتقاس موجودات حق االستخدام 

جلة والتكاليف المبدئية  من تكلفة هذه الموجودات قيمة مطلوبات عقود التأجير المس أية إعادة قياس لمطلوبات عقود التأجير. تتض
ددة في أو قبل تار رة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المس تلمة. وما لم تتيقن المباش اً أي حوافز عقود تأجير مس يخ البدء ناقص

تهالك موجودات حق  تأجر في نهاية مدة عقد التأجير، يتم اس ل المس ولها على ملكية األص ورة معقولة من حص المجموعة بص
ل أو مدة عقد ال ط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألص اس القس تخدام المعترف بها على أس ر. االس تأجير أيهما أقص

من العقارات  تخدام ض جيل القيمة الدفترية لموجودات حق االس تخدام النخفاض القيمة.  يتم تس ع موجودات حق االس وتخض
 والمعدات في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع.
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 مطلوبات عقود التأجير: ) ب
ها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير التي  تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياس

من مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة في  دادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتض يتم س س
تحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على ا أي حوافز مس رات أو المعدالت وكذلك المبالغ  طبيعتها) ناقص أحد المؤش

التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة لخيار الشراء 
ته من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير ف ورة معقولة من أنه يتم ممارس ي حالة إذا والتي من المؤكد بص

ة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على  كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارس
   .مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد المدفوعات

   
اب القيمة  تخدم المجموعة معدل الربح المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في حالة عند احتس الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تس

افة إلى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية  كل فوري. إض من في عقد التأجير غير قابل للتحديد بش إذا كان معدل الربح المتض
ديل أ لة أن يطرأ تع حا أجير في  د الت ة في لمطلوبات عق ابت أجير الث د الت مدفوعات عق أجير أو تغير في  د الت مدة عق و تغيير في 

من المطلوبات  جيلها ض لة ويتم تس ل ذي الص راء األص يتم ش طبيعتها أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان س
  .األخرى في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

  
  :األحكام الجوهرية التي تم اتخاذها في تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على إمكانية التجديدمطلوبات عقود التأجير  )ج

تحدد المجموعة مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد 
  ممارسته.  عدميغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من المؤكد بصورة معقولة بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات 

    

لدى المجموعة، بموجب بعض عقود التأجير، خيار تأجير الموجودات لفترات إضافية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما 
إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً 

اريخ بداية التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في لممارسة خيار التجديد. وبعد ت
الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويعكس قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (مثل التغير في 

  استراتيجية األعمال). 
 

  تابعةال شركةال  - 4
              حصة الملكية %

 سبتمبر 30
2018  

ديسمبر  31  
2018  

 سبتمبر 30  
2019  

النشاط   
  الرئيسي

بلد   
  التأسيس

    
  اسم الشركــــة

93.55    93.55    93.55    
خدمات 

  الكويت    الوساطة المالية
    

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

  قصيرة األجلنقد وأرصدة  - 5
  

   سبتمبر 30
2018  
  ألــف

  كويتيدينار 

  (مدقق)  
  ديسمبر 31

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

    
   سبتمبر 30

2019  
  ألــف

  دينار كويتي

  

  نقد وبنود نقدية 164,915    216,880    277,250 
  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  50,337     119,732     4,832 
  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام  626,249     522,230     402,105 
 684,187     858,842     841,501    

)23(    )17(    )20(  
ائر اإلئتمانية  ص اإلنخفاض في القيمة (الخس اً: مخص ناقص

  المتوقعة)
 684,164     858,825     841,481    

 

   المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  6
  

   سبتمبر 30
2018  
  ألــف

  دينار كويتي

  (مدقق)  
  ديسمبر 31

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

    
   سبتمبر 30

2019  
  ألــف

  دينار كويتي

  

  إيداعات لدى البنوك 595,855    268,858    272,023 
  )المتوقعة ناقص: مخصص إنخفاض القيمة (الخسائر اإلئتمانية  )70(    )46(    )34(
 271,989    268,812     595,785    

            
  وسلفيات للبنوكقروض   134,524     102,580     75,658 
  ناقص: مخصص إنخفاض في القيمة  )1,041(    )1,026(    )757(
 74,901    101,554     133,483    
 346,890     370,366     729,268    
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  أوراق مالية في استثمارات   -7
دينار كويتي ألف  94,103سهم من أسهم بنك بوبيان بتكلفة بلغت  221,425,095، قام البنك بشراء عدد 2008خالل عام  ) أ

وذلك بموجب عدة عمليات شراء أجريت جميعها وفقاً لإلجراءات العادية المتبعة لدى بورصة الكويت، وبتاريخ الحق، ونتيجة توفر 
أرصدة نقدية بحساب الشركة األم "الشركة المقترضة" للشركات الخمس التابعة البائعة لألسهم المذكورة في بورصة الكويت (ويشار 

ركات الخمس التابعة فيما يلي بعبارة "الشركات المستأنفة")، فقد قام البنك باستخدام هذه األرصدة في سداد القرض إلى هذه الش
أقامت الشركة المقترضة مع "الشركات المستأنفة" دعوى قضائية  2009المستحق لديه على الشركة المقترضة. أيضاً خالل العام 

على النحو المبين  2017ديسمبر  27رة أعاله، وقد قضي في هذا النزاع بحكم بات بجلسة لمنازعة البنك في ملكيته لألسهم المذكو
 أدناه.

  
سهماً لحين صدور حكم نهائي في النزاع على  221,425,095قضت محكمة استئناف مستعجل بتقييد بيع عدد  2009في فبراير 

  ملكية هذه األسهم.
  

  .كويتي دينار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 
  سهم. 105,837,475مجموعها  يبلغ أسهم منحة البنك استلم التقرير، تاريخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد فيما

  
  سهم. 221,425,095، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح البنك بتأييد صحة ملكيته لعدد 2016في أبريل 

  
المبرمة بين  2008نوفمبر  30، أصدرت محكمة االستئناف حكماً بإبطال خمس عقود بيع األسهم المؤرخة في 2017في فبراير 

سهماً وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل  221,425,095كل من الشركات المستأنفة والبنك لبيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها 
األسهم إلى ملكية الشركات المستأنفة وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها البنك وإبطال كافة التصرفات التعاقد وأهمها رد 

  التي أجراها على حساب الشركة المقترضة لديه بعد تاريخ البيع.
  

بقبول هذا الطعن  أصدرت محكمة التمييز حكماً  2017ديسمبر 27طعن البنك على الحكم االستئناف أمام محكمة التمييز، وفي 
كما قضت بصحة كافة التصرفات التي أجراها البنك على حساب  للبنك،وألزمت الشركات المستأنفة سالفة البيان برد ثمن األسهم 

، كما ألزمت أيضا محكمة التمييز 2008نوفمبر  30 الشركة المقترضة لديه بعد تاريخ إبرام العقود الخمسة لبيع األسهم المبرمة في
  النزاع.الشركة المقترضة والشركات المستأنفة مصروفات وأتعاب المحاماة عن درجات كل من 

  
من محكمة التمييز ضد الشركات المستأنفة، بينما يمارس البنك حالياً السيطرة  صورة تنفيذية ، حصل البنك على2018يناير  29في 

على قيمة األسهم مقابل رد ملكية األسهم للشركات المستأنفة. سوف يستمر البنك في األعتراف بتلك األسهم ضمن "استثمارات في 
 أوراق مالية" حتى تنفيذ حكم محكمة التمييز.

  
بوقف تنفيذ الحكم السابق الصادر  ،لصالح البنك الحكم القاضي منطوقه، أوالً وبصفة مستعجلة صدر 2019 سبتمبر 16بتاريخ 

من محكمة االستئناف والمعدل بالحكم الصادر من محكمة التمييز ومخاطبة الشركات المستأنفة برد المبالغ المستحقة للبنك مقابل 
ى كل شركة من الشركات الخمسة من الثمن المطلوب رده وبيان نصيب كل رد األسهم.  ثانيًا، ندب خبير لتحديد المبلغ المستحق عل

منهم في األسهم المبطلة وفي ريع األسهم محل العقود المبطلة وفوائدها ومزاياها وبيان الرسوم والمصاريف المدفوعة في عمليات 
 فمبرنو 10 بتاريخ تاليةالبل الطرفين وحددت الجلسة تم االستئناف على الحكم من ق بيع األسهم وبيان القائم بسدادها والملزم بأدائها.

2019.  
 

صنفت المجموعة بعض أدوات الدين كبنود تحوط، وذلك لتحويط التغييرات  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية  التسعةخالل فترة  ) ب
تبادل الفوائد كأداة تحوط وذلك اللتزام المجموعة بدفع فوائد ثابتة في القيمة العادلة الناتجة عن تغير سعر الفائدة. تستخدم معامالت 

 واستالم فوائد متغيرة.
 

  .إلى فعالية التحوط وأدوات التحوط تم التوصلعلى تطابق الشروط الجوهرية بين البنود المحوطة  وبناءً 
  

ألف دينار كويتي، كما بلغ  196,057بلغت  2019 سبتمبر 30إن القيمة المدرجة ألدوات الدين المصنفة كبنود محوطة كما في 
عر الفائدة (الخطر المحوط) خالل الفترة التغ دينار كويتي.  ألف 4,218ير في القيمة العادلة لذات األدوات الناتج عن تغيير في س

بالتغ لدتم االعتراف  يان ا بالخطر المحوط في ب عادلة خالل الفترة الخاص  مة ال مل االخر خير في القي ا المرحلي المكثف ل الش
  المجمع.

  
  ومخصصات أخرى القيمة إنخفاض     - 8

: 2018 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ( 74,114 :2019 سبتمبر 30المنتهية في  بلغ اإلنخفاض في القيمة والمخصصات األخرى للفترة
 مقابل قروض وسلفيات وبعض الموجودات مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرىلف دينار كويتي)، والذي يتمثل في أ 78,422

ألف دينار  12,770: 2018 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ( 6,433بلغت مقابل تحصيالت تم تعويضها جزئياً  األخرى. وقد المالية
  كويتي).

   



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     )ةمدقق غير( 2019سبتمبر  30

  10   

ص تحديد يتم هيالت االئتمانية  مخص ائر االئتمان المتوقعة للتس ائر االئتمان المتوقعة طبقا وفقاخس للمعيار الدولي للتقارير المالية  لخس
ات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي9رقم ( ص ة ) التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخص نيف  الخاص بتص

  .أيهما أعلى االئتمانية للتسهيالت
  

هيالت اإلئتمانية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ائر اإلئتمانية المتوقعة على التس ألف دينار كويتي  31,115) 9بلغت الخس
بتمبر 30كما في  هيالت اإلئتمانية أقل من تلك الم2019 س ائر اإلئتمانية المتوقعة على التس بة. كما أن الخس وفقا لقواعد البنك  حتس

   الكويت المركزي.
 

ات أخر ص من إنخفاض القيمة ومخص ائر إئتمانية متوقعة على الموجودات المالية  ى عكسيتض لفيات  عداخس للفترة القروض والس
  ألف دينار كويتي) 13 عكس :2018 سبتمبر 30( ألف دينار كويتي. 129بمبلغ  2019 سبتمبر 30المنتهية في 

  
  السهمربحية   - 9

ي ربحية تحتسب اس هم األس يم صافي ةالس ط المرجح لعدد األسهم القائمة  الفترة ربح والمخففة بتقس اهمي البنك على المتوس الخاص بمس
  .الفترةخالل 

       سبتمبر 30 الثالثة أشهر المنتهية في     سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة
2018      2019    2018      2019        

 15,232     16,623     9,191     6,814  
 الفترة الخاص بمساهمي البنك  صافي ربح  

  (ألـف دينـار كويتي)
                  

 1,992,056     1,992,056     1,992,056     1,992,056  
 المتوسط المرجح لألسهم المصرح  

  والمكتتب بها (العدد باأللف)  

)13,390(    )19,402(    )13,390(    )30,278(  
 الخزينةناقصا: المتوسط المرجح ألسهم   

  المحتفظ بها (العدد باأللف)
 1,978,666     1,972,654     1,978,666     1,961,778      

7.7    8.4    4.6    3.5  
 السهم األساسية والمخفضة  ربحية  

  الخاصه بمساهمي البنك (فلس)  
  
  معامالت مع أطراف ذات صلة  - 01

وعائالتهم وشركات يملكون حصصا رئيسية بها) كانوا خالل  المجموعة فيومدراء إن أطرافا معينة ذات صلة (أعضاء مجلس اإلدارة 
من دورة العمل الطبيعية للمجموعةالفترة عمالء  دة  .تمت الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت  .ض إن األرص

  كالتالي: هي في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
  

    2019 سبتمبر 30      2018 سبتمبر 30
 

  المبلغ
  ألــف

    دينار كويتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجهاز  /
    التنفيذي

  المبلغ
  ألــف

    دينار كويتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

أعضاء عدد 
  المجلس

الجهاز  /
    التنفيذي

أعضاء مجلس                      
  اإلدارة

  قروض   2    -    449   2    -    455
  بطاقات ائتمان   4    2    17   2    -    4

  ودائع   9    11    1,711   10    -    786
                       

  الجهاز التنفيذي                     
  قروض   21    2    551   10    -    321

  بطاقات ائتمان   20    1    36   8    1    18
  ودائع   33    24    529   15    -    312

                       
  زميلة شركة                     
  ودائع  1    -    13,731   1    -    13,366
                       
  رئيسي مساهم                     
  ودائع  1    -    4,705   1    -    1,814

  

تحق  اء التابعين تس اء االدارة العليا واألعض اء مجلس اإلدارة وأعض نوات إلى  5خالل إن القروض الممنوحة ألعض نوات 10س  س
   .)%6إلى  %0 :2018 سبتمبر 30( %6% إلى 0تتراوح بين وتحمل فائدة بنسبة 

  

ألف دينار  1,099وألف دينار كويتي)  5: 2018 سبتمبر 30(ألف دينار كويتي  28الفوائد ومصاريف الفوائد مبلغ  راداتيإ تتضمن
  .صلة ذات أطراف مع معامالت ضمن التوالي علىدينار كويتي)  ألف 1,321: 2018 سبتمبر 30(كويتي 
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  يلي:هي كما  المجمع،يل مزايا اإلدارة العليا المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف إن تفاص
  

     سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعة
2018  
  ألــف

  دينار كويتي

  2019  
  ألــف

  دينار كويتي

  

        
  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل  )1,170(    )904(
  مزايا بعد التوظيف  )22(    )3(
  مزايا نهاية الخدمة  )159(    )38(

  
  القيم العادلة لألدوات المالية   - 11

تالمها تتمثل القيمة العادلة في القيمة ال يتم إس ل أو تتي س وق كما في من بيع أص دفع لتحويل إلتزام في معاملة إعتيادية بين أطراف الس
كل مادي عن قيمتها الدفترية.  .القياستاريخ  إن الموجودات والمطلوبات المالية ذات إن القيم العادلة لجميع األدوات المالية ال تختلف بش

هر) تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة وتطبق على الودائع عند الطلب  ير األجل (أقل من ثالثة أش تحقاق قص يولة او ذات اإلس الس
   ر ذات االستحقاق غير المحدد أو األدوات المالية ذات األسعار المتغيرة.فيوتوحسابات ال

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

  .(غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة األسعار المسعرة :1المستوى 
ورة  :2توى المس جلة أما بص التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المس

  مباشرة.مباشرة أو غير 
توى  وق  :3المس تند على معلومات الس جلة والتي ال تس تخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المس التقنيات التي تس
  .المعروضة

  
  .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 

        2019 سبتمبر 30
        ألف دينار كويتي

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

 :األرباح والخسائرمن خالل   
  األوراق المالية اآلخرى      -    10   -    10

بالقيمة العادلة  المصنفة مشتقات األدوات المالية                 
  :الخسائر أو األرباحمن خالل 

  عقود العمالت األجنبية األجلة         -    1,113   -    1,113
                   

 خالل من العادلة للقيمة تحوطأدوات ك مصنفة                 
  :األخر الشامل الدخل بيان

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

  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة                  
  من خالل بيان الدخل الشامل األخر:  

  أسهم ملكية       223,280    24,948   -    248,228
  أسهم دين       271,803    16,090   -    287,893
  أخرى       -    -   -    -
536,121    -   41,038    495,083        

   



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     )ةمدقق غير( 2019سبتمبر  30

  12   

        (مدقق) 2018 ديسمبر 31
        كويتيألف دينار 

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

  األرباح والخسائرمن خالل   
  أوراق مالية أخرى      -    36   -    36
                   

المدرجة بالقيمة العادلة مشتقات األدوات المالية                  
  :األرباح والخسائرمن خالل 

  عقود العمالت األجنبية إالجلة      -    2,354   -    2,354
  معامالت تبادل الفوائد      -    631   -    631

2,985    -   2,985    -          
                   
من المدرجة بالقيمة العادلة ة الموجودات المالي                 

  :الدخل الشامل األخرخالل 
  أسهم ملكية       215,350    25,849   -    241,199
  أسهم دين       292,000    15,553   -    307,553
548,752    -   41,402    507,350        

 
        2018 سبتمبر 30

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

  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة                  
  األرباح وألخسائرمن خالل   

  األوراق المالية اآلخرى      -    83   -    83
                   

مشتقات األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من                  
  خالل األرباح والخسائر:

  عقود العمالت األجنبية األجلة         -    4,366   -    4,366
  معامالت تبادل الفوائد         -    2,306   -    2,306
6,672    -   6,672    -        

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل                  
  الدخل الشامل األخر:

  أسهم ملكية      217,624    25,915   -    243,539
  أسهم دين      274,018    15,600   -    289,618
533,157    -   41,515    491,642        

  
  

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

  تحليل القطاعات  -21
  بين:وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم  بنكيةة تمارس المجموعة أنشط

ركات وللبنكية خدمات    -أ  خاص فراد مع مدى كامل من اإلقراض األش ركات محلية ودولية وأش واإليداع وخدمات بنكية تجزئة لش
  .منفردين

  .إدارة األصول وخدمات الوساطة المالية الخزانة،سندات  األجنبية،من سوق المال صرف العمالت  تتألف الخزانة واالستثمار البنكي -ب
  

    ألف دينار كويتي
    وأفرادخدمات بنكية شركات     خزينة وإستثمار بنكي    المجموع

  أشهر المنتهية في التسعة
   سبتمبر 30 

  أشهر المنتهية في التسعة  
   سبتمبر 30 

  أشهر المنتهية في التسعة  
   سبتمبر 30 

  

  
  

2018    2019    2018    2019    2018      2019    
  صافي إيرادات الفوائد  62,176     61,271     11,479     8,845     73,655     70,116 
  إيرادات غير الفوائد  33,748     32,610     14,842     11,430     48,590     44,040 
  إيرادات التشغيل  95,924     93,881     26,321     20,275     122,245     114,156 
  إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى  )67,610(    )65,510(    )71(    )142(    )67,681(    )65,652(
  ربح الفترة صافي  7,720     9,925     8,953     5,322     16,673     15,247 

                        
  الموجودات  2,458,253    2,359,862     2,261,616     1,867,711     4,719,869     4,227,573 
  المطلوبات وحقوق الملكية  1,520,866    1,504,154     3,199,003     2,723,419     4,719,869     4,227,573 
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  الميزانية العموميةالبنود خارج  - 31
  

  :التعاقديةاألدوات المالية ذات المبالغ  -أ
من دورة العمل الطبيعية ،  في التزامات بتوفير ائتمان للعمالء ، وتمثل المبالغ التعاقدية لهذه االلتزامات المخاطر  تدخل المجموعةض

مانات ال قيمة له يتم تقديمها بالكامل ، وان أيا من الض لمبالغ التعاقدية إن اجمالي ا .ااالئتمانية المترتبة على افتراض أن المبالغ س
  .أنه في كثير من الحاالت تنتهي هذه العقود بدون تمويلحيث  المستقبلية، عكس بالضرورة المتطلبات النقديةلاللتزامات ال ت

  
  اإلئتمان:األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية وتمثل مخاطر  )1( 

  
   سبتمبر 30

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

  (مدقق)  
  ديسمبر 31

2018  
  ألــف

  دينار كويتي

    
   سبتمبر 30

2019  
  ألــف

  دينار كويتي

  

  قبوالت مصرفية  34,127    39,878     24,519
  إعتمادات مستندية  181,303    199,924     158,789

  خطابات ضمان  1,337,702    1,307,045     1,333,104
  خطوط ائتمان غير مسحوبة  977,190    821,976     686,352

2,202,764     2,368,823    2,530,322    
  

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

    ألف دينار كويتي
  

  القيمة االسمية
القيمة العادلة    

  السالبة
القيمة العادلة    

  الموجبة
  

  2019 سبتمبر 30
  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  1,477    364    477,354
  تبادل الفوائد معامالت  181    3,765    188,172
665,526    4,129    1,658    

      
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة    
  السالبة

القيمة العادلة    
  الموجبة

  
  (مدقق) 8201ديسمبر  31

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  4,450    2,096    613,930
  معامالت تبادل الفوائد  1,280    649    169,788
783,718    2,745    5,730    

  
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة    
  السالبة

القيمة العادلة    
  الموجبة

  
  8201 سبتمبر 30

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  5,352    986    758,779
  معامالت تبادل الفوائد  2,379    73    156,763
915,542    1,059    7,731    

  
ان غير  ة لألدوات  جوهري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتم ة االحاللي القيم ة،ومحدد ب الي ل فقط جزء الم ذي يمث الغ  اً وال من المب

  .التعاقدية أو االسمية المستخدمة إلظهار الكميات القائمة
  

  :قانونيةمطالبات  - ب
د ب، يوجد التقريرفي تاريخ كما  اب وقد تم  المجموعة،عض المطالبات القانونية ض ص لهاإحتس ألف دينار  1,639 بمبلغ مخص

  ).ألف دينار كويتي 1,165 :2018 سبتمبر 30 كويتي،دينار ألف  1,470 :2018ديسمبر  31كويتي (




