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 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل

 )غير مدقق( 0203مارس  13المنتهية في الفترة 

 
 

    مارس  13في الثالثة أشهر المنتهية 

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

 2023 
 ألــف

 دينار كويتي

 

 ايضاح

 

 ايرادات الفوائد   28,800  17,278
 مصاريف الفوائد   (0,044)  (39,629)

  صافي ايرادات الفوائد   33,402  03,373
      

 أتعاب وعموالت   3,301  6,978
 بالعمالت االجنبيةصافي ربح  التعامل    3,407  3,400

 االستثمار في أوراق مالية)خسائر( صافي أرباح    823  (6)
 إيرادات توزيعات أرباح    273  890
 إيرادات تشغيل أخرى   207  347

 ايرادات التشغيل   13,083  11,366

      
 مصاريف الموظفون   (8,787)  (9,920)
 واداريةمصاريف عمومية    (1,188)  (4,979)
 استهالك وإطفاء   (330)  (67)

 مصاريف التشغيل   (3,103)  (33,149)

      
 ربح التشغيل قبل المخصصات   23,072  03,746

 إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى   8  (23,021)  (02,696)

 ربح قبل الضرائب    83  772
      
 ضرائب    -  (39)

 صافي ربح الفترة    83  794

      
 الخاص بـ :     

 مساهمي البنك    40  761
 الحصص غير المسيطرة   33  33

794 ¤  83    

      
 الخاصة بمساهمي البنك )فلس( السهم األساسيــة والمخففـة ربحية   9  0.0  2.4

 
 
 

 .تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 34إلى  3إن اإليضاحات المرفقة من 
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 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل الشامل

 )غير مدقق( 0203مارس  13المنتهية في الفترة 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 13
  

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

 2023 
 ألــف

 دينار كويتي

  

     
 صافي ربح الفترة   83  794

     
 :)الخسارة الشاملة اآلخرى(الدخل الشامل األخر     
 :بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل المجمع    
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:المصنفة كاستثمارات مالية بالقيمة أدوات حقوق الملكية     
 صافي التغير في القيمة العادلة  1,172  (46,370)
     
 :بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل المجمع    
 :بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صنفةأدوات الدين المالية الم    
     
 العادلة القيمة في التغير صافي  333  (30,731)
 صافي الخسارة الناتجة عن إستبعاد محول الي بيان الدخل المجمع  (217)  (0)

(93,668)  4,318   

 للفترة( الشاملة )الخسارةإجمالي الدخل الشامل   4,334  (93,311)

     
 الخاص بـ :    
 مساهمي البنك   4,388  (93,344)

 الحصص غير المسيطرة  33  33

(93,311)  4,334   

 
 
 
 

 .تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 34إلى  3إن اإليضاحات المرفقة من 
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 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 المكثف المجمع  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 )غير مدقق( 0203مارس  13المنتهية في الفترة 

 

  
  

    الخاص بمساهمي البنك 

   
  

 
  

      إحتياطيـــات

 
 المجمـوع

 ألــف
  دينار كويتي

الحصص 
غير 

 المسيطرة
 ألــف

 دينار كويتي

  
 
 
 
 
 

 المجموع
 ألــف

  دينار كويتي

توزيعات 
أرباح 

مقترحة ألف 
  كويتيدينار 

أربـاح 
 محتفظ بها

 ألــف
  دينار كويتي

مجموع 
 االحتياطيات

 ألــف
  دينار كويتي

 احتياطي 
 تقييم استثمار

 ألــف
  دينار كويتي

احتياطي 
إعادة تقييم 

 عقارات
 ألــف

 دينار كويتي

  
 
 
 

احتياطي 
 أسهم

 الخزينة
ألف دينار 

  كويتي

 احتياطي
 عام
 ألــف

  دينار كويتي

 احتياطي
 قانوني
 ألــف

  دينار كويتي

 
عالوة 
 اصدار
 ألــف

  دينار كويتي

 الخزينة أسهم
 ألــف

  دينار كويتي

توزيعات 
أسهم منحة 
مقترحة ألف 
  دينار كويتي

 
 رأس المال

 ألــف
  دينار كويتي

                              

 2020يناير  3في كما الرصيد  366,029   -  (03,962)  99,863   336,688   38,608   -  04,771   344,943   182,036   374,261   -  813,707   776   810,838 

 الدخل الشامل للفترة )الخسارة الشاملة( إجمالي -  -  -  -  -  -  -  -  (93,668)  ¤ (93,668)  761   -  (93,344)  33   (93,311)

 شراء أسهم خزينة  -  -  (32,074)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (32,074)  -  (32,074)

 2020 مارس 13في  كما الرصيد 366,029   -  (13,684)  99,863   336,688   38,608   -  04,771   70,944   ¤ 127,000   374,649   -  992,422   622   993,122 

                              

 2023يناير  3في  كما الرصيد 366,029   08,328  (10,142)  99,863   336,688   38,608   -  04,266  307,602  161,832  344,027  -  963,763  611  960,704

 الدخل الشامل للفترة إجمالي -  -  -  -  -  -  -  -  4,316  4,316  42  -  4,386  36  4,364

 2023 مارس 13في كما الرصيد  333,200   28,308  (12,140)  00,833   338,388   38,328   -  24,038  311,088  188,748  344,247  -  030,000  382  038,037

 
 

في أسهم المنحة كما توزيع قام البنك باستكمال  .: ال شيء(0236) 0202من أسهم الخزينة المملوكة للبنك عن سنة أسهم منحة  %1توزيع  على 0203مارس  13اريخ وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بت
 .0203أبريل  02
 

ألف دينار كويتي( نتجت عن ترجمة عملة أجنبية من استثمار البنك في  6,640 :0202 مارس 13و ألف دينار كويتي 6,462: 0202ديسمبر  13ألف دينار كويتي ) 6,410يتضمن إحتياطي تقييم استثمار، خسارة بمبلغ 
 شركة زميلة أجنبية.

 
 

 .تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 34إلى  3إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مجموعة البنك التجاري الكويتي 
 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

 )غير مدقق( 0203مارس  13المنتهية في الفترة 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس 13
   

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

 2023 
 ألــف

 دينار كويتي

  
 
 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :      
 الربح قبل الضرائب   83  772
 تعديـالت :     

 إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى    7  23,021  02,696
 اإلستثمارات في أوراق ماليةربح      (730)  (868)
 فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية (حرب)خسارة       423  (0,130)

 استهالك وإطفاء      330  67

 الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   23,438  ¤ 37,717
      
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :     

 سندات الخزانة والبنك المركزي      (3,010)  03,937
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى      18,383  66,061

 قروض وسلفيات       (31,017)  (18,620)
 موجودات أخرى      7,401  34,268
 المستحق إلى البنوك      323,118  77,469

 المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى      (383,180)  (392,684)
 ودائع العمالء      (324,378)  (016,396)
 مطلوبات أخرى      (8,728)  (1,874)

 األنشطة التشغيليةالمستخدم في  النقد صافي   (302,830)  (014,721)

      
 األنشطة االستثمارية :     

 المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية      44,447  34,499
 إقتناء استثمارات في أوراق مالية      (38,480)  (76,892)

 إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية      273  890
 المحصل من استبعاد عقارات ومعدات      133  -

 إقتناء عقارات ومعدات      (81)  (478)

 األنشطة االستثمارية(  المستخدم في) الناتج من صافي النقد   28,031  (83,236)

      
 األنشطة التمويلية :     

 أموال مقترضة أخرى      28,700  83,346
 شراء أسهم خزينة      -  (32,074)

 األنشطة التمويليةالناتج من صافي النقد    28,700  92,796

      
 في النقد واألرصدة قصيرة األجل النقص صافي   (43,018)  (044,668)

 يناير 3نقد وأرصدة قصيرة األجل في    823,440  769,631

 مارس 13نقد وأرصدة قصيرة األجل في  4  082,401  933,669

 
 
 

.تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 34إلى  3إن اإليضاحات المرفقة من 



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

 (ةمدقق غير) 0203مارس  13
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 معلومات حول المجموعة .3
ومسجلة كمصرف لدى بنك الكويت المركزي  الكويت،شركة مساهمة عامة تأسس 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 الكويتومدرج في 
 

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

  .0203مايو  37على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  للمجموعة بناءً صدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة موافقة على إتم ال
 

 .01تم عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .2
عدا ما هو مذكور  المالية المرحلية" المعلومات" (14)لقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقـم 

يانات بإن السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد ال .أدناه
 .0202ديسمبر  13المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

 
ً  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتم إعداد ا تعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لمؤسسات الخدمات المالية في دولة لل وفقا
 36بشأن اإلجراءات التنظيمية استجابة لفيروس كوفيد  عن بنك الكويت المركزيالتعميمات الحديثة الصادرة  هذه التعليمات ضمنوتت الكويت.

المعايير  قتطبيسسات المالية األخرى التي ينظمها بنك الكويت المركزي واتصاالت بنك الكويت المركزي ذات الصلة، يتطلب من البنوك والمؤ
 :الدولية التقارير المالية مع التعديالت التالية

 

 طبقا لقواعد البنك  والمحددة( 6للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ية وفقا نئتمات االالئتمان المتوقعة للتسهياحتسااب مخصاص خساائر اال
 .أعلىأيهما  الخاصة، المركزي الكويت بنك لتعليماتطبقا  المخصصات أوالمركزي 

 

  يان ببدالً من  المحتفظ بهااألرباح  ضااامنللعمالء  تأجيل أقسااااط القروضاالعتراف بخساااائر التعديل على الموجودات المالية الناشااائة عن
 .كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية التقارير المالية ئرأو الخسا األرباح

 
 .يتدولة الكو يشار إلي األطار إعاله فيما يلي ب "المعايير الدولية للتقارير المالية" كما اعتمادها بنك الكويت المركزي إلستخدامها من قبل

 
وفقا  الكاملة المعدهإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية المجمعة 

المرحلية نتائج الباإلضافة إلى ذلك، فإن . 0202ديسمبر  13والبيانات المالية المجمعة كما في ويجب قراءتها  للمعايير الدولية للتقارير المالية
 .0203ديسمبر  13ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  المكثفة المجمعة

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والمطبقة من قبل المجموعة

 

والمعيار  (16رقم )ومعيار المحاسبة الدولي  (6رقم ) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 0المرحلة  –إصالح معدل الفائدة المعياري 
 (39رقم )والمعيار الدولي للتقارير المالية  (4رقم )والمعيار الدولي للتقارير المالية  (8رقم )الدولي للتقارير المالية 

 
 .المخاطر بسعر ربح بديل خاٍل من)آيبور( التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عند استبدال سعر معروض بين البنوك  توفر
 

 تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:
صالح، ليتم التعامل معها كتغييرات في معدل لإل عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات النقدية المطلوبة مباشرةالوسيلة ال .أ

 الربح، بما يعادل الحركة في أسعار السوق.
 
 .القة التحوطعإيقاف لتحوط ووثائق التحوط دون تعيين عالقة ال )آيبور( سعر معروض بين البنوكالمطلوبة إلصالح إجراء تغييرات  يُسمح .ب
 

ترات للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية في الف المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  المعلوملتأي تأثير على  تالتعديال لكتلم يكن ل
 المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

 
المركز  على مادي يرأثرت لم يكن لها 0203يناير  3إن المعايير والتعديالت األخرى سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 لمجموعة.ا أو أداء المالي
  



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

 (ةمدقق غير) 0203مارس  13
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 تابعةال شركةال .1
      % حصة الملكية

 مارس 13
0202 

ديسمبر  13 
0202 

 مارس 13 
2023 

النشاط  
 الرئيسي

 بلد 
 التأسيس

 
 اسم الشركــــة

61.66  61.66  31.88  
خدمات 

 الكويت  الوساطة المالية
 

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

 
 قصيرة األجلنقد وأرصدة  .4
 

 
 مارس 13

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

 )مدقق( 
 ديسمبر 31

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

  
 مارس 13

2023 
 ألــف

 كويتيدينار 

 

 نقد وبنود نقدية 317,208  399,934   020,902 
 أرصدة لدى بنك الكويت المركزي 300,043  311,366   94,111 
 ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام  411,478  403,908   146,221 

 933,669   803,442  082,401  
 )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( ناقصاً: مخصص اإلنخفاض في القيمة (21)  (10)  (18)

 933,636   803,427  082,170  

 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى .8

 
 مارس 13

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

 )مدقق( 
 ديسمبر 31

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

  
 مارس 13

2023 
 ألــف

 دينار كويتي

 

 لدى البنوكإيداعات  413,388  496,087   983,729 
 ناقص: مخصص إنخفاض القيمة )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( (42)  (14)  (346)

 983,968   496,044  413,338  

      
 قروض وسلفيات للبنوك 331,143  331,022   362,627 
 ناقص: مخصص إنخفاض في القيمة (723)  (700)  (3,626)

 346,166   330,187  332,827  

 703,269   673,900  844,441  
 

 
 قروض وسلفيات .0

( 6ر المالية رقم )المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقاري يةلخسائر االئتمان وفقاالمتوقعة للتسهيالت االئتمانية  يةخسائر االئتمانال مخصص تحديد يتم
 ،االئتمانية التللتسهيبتصنيف  الخاصة التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي

 أيهما أعلى.
 
 للتسهيالتتصنيف ب الخاصة لتعليمات بنك الكويت المركزيإجمالي المخصصات المتاحة على التسهيالت الئتمانية )النقدية و غير النقدية( وفقأً  بلغ

: 0202مارس  13ألف دينار كويتي و  387,080: 0202ديسمبر  13ألف دينار كويتي ) 368,871 0203مارس  13كما في  االئتمانية
 ألف دينار كويتي(. 396,042

 
ألف دينار كويتي كما في  321,328( 6بلغت الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على التسهيالت اإلئتمانية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 ألف دينار كويتي(.  89,019:  0202مارس  13ألف دينار كويتي و 324,829: 0202ديسمبر  13) 0203مارس  13
 

ً تلك  أعلى من االئتمانية للتسهيالتبتصنيف  الخاصة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزيإن المخصص المطلوب   يةخسائر االئتمانل المطلوبة وفقا
 ( التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي6المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
ً  إجمالي التسهيالت اإلئتمانية والخسائر اإلئتمانية المتوقعة تحليل للتغيرات فيإن ال معيار الدولي للتقارير لل ذات الصلة بناًء على أسس المراحل وفقا
 مبينة أدناه: بنك الكويت المركزي لتعليماتوفقًا  (6رقم ) المالية
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   2023مارس  13
   دينار كويتي ألــف

   األولى المرحلة  الثانية المرحلة  الثالثة المرحلة  جماليإ

 التسهيالت اإلئتمانية  2,081,038  181,101  -  2,420,400

 تسهيالت إئتمانية غير نقدية  2,138,288  330,120  14,470  2,847,001

301,308  11,080  43,083  20,182  
لتسهيالت مخصص خسائر إئتمانية متوقعة ل

 اإلئتمانية

 
   )مدقق( 0202ديسمبر  13

   دينار كويتي ألــف

   األولى المرحلة  الثانية المرحلة  الثالثة المرحلة  جماليإ

 التسهيالت اإلئتمانية  0,210,767  173,783  -  0,434,896

 تسهيالت إئتمانية غير نقدية  0,163,289  026,638  17,211  0,667,909

 إئتمانية متوقعة للتسهيالت اإلئتمانيةمخصص خسائر   03,406  48,429  16,786  324,829

 
   0202 مارس 13

   دينار كويتي ألــف

   األولى المرحلة  الثانية المرحلة  الثالثة المرحلة  جماليإ

 التسهيالت اإلئتمانية  0,140,693  89,414  6,286  0,407,284

 نقديةتسهيالت إئتمانية غير   0,178,822  67,867  07,132  0,634,897

 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للتسهيالت اإلئتمانية  00,201  38,900  19,663  89,019

 
 أوراق مالية في استثمارات .8

 
ألف دينار كويتي وذلك بموجب  64,321سهم من أسهم بنك بوبيان بتكلفة بلغت  003,406,266، قام البنك بشراء عدد 0227خالل عام  (أ

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

لمستأنفة"(، فقد قام البنك باستخدام هذه األرصدة في سداد القرض المستحق لديه على الشركة المقترضة. التابعة فيما يلي بعبارة "الشركات ا
أقامت الشركة المقترضة مع "الشركات المستأنفة" دعوى قضائية لمنازعة البنك في ملكيته لألسهم المذكورة أعاله،  0226أيضاً خالل العام 

 على النحو المبين أدناه. 0238ديسمبر  08ة وقد قضي في هذا النزاع بحكم بات بجلس
 

سهماً لحين صدور حكم نهائي في النزاع على ملكية هذه  221,425,095قضت محكمة استئناف مستعجل بتقييد بيع عدد  0226في فبراير 
 األسهم.

 
 بعد فيما  .كويتي دينار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 
 سهم. 336,796,142 مجموعها يبلغ أسهم منحة البنك استلم التقرير، تاريخ حتى 2013 من السنوات وخالل

 
 سهم. 003,406,266، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح البنك بتأييد صحة ملكيته لعدد 0239في أبريل 

 
المبرمة بين كل من  0227نوفمبر  12بإبطال خمس عقود بيع األسهم المؤرخة في ، أصدرت محكمة االستئناف حكماً 0238في فبراير 

سهماً وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وأهمها  003,406,266الشركات المستأنفة والبنك لبيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها 
لمزايا التي تحصل عليها البنك وإبطال كافة التصرفات التي أجراها على حساب رد األسهم إلى ملكية الشركات المستأنفة وريعها وفوائدها وا

 الشركة المقترضة لديه بعد تاريخ البيع.
 

ً بقبول هذا الطعن وألزمت  0238ديسمبر 08طعن البنك على الحكم االستئناف أمام محكمة التمييز، وفي  أصدرت محكمة التمييز حكما
ن برد ثمن األسهم للبنك، كما قضت بصحة كافة التصرفات التي أجراها البنك على حساب الشركة المقترضة الشركات المستأنفة سالفة البيا

، كما ألزمت أيضا محكمة التمييز كل من الشركة المقترضة 0227نوفمبر  12 لديه بعد تاريخ إبرام العقود الخمسة لبيع األسهم المبرمة في
 حاماة عن درجات النزاع.والشركات المستأنفة مصروفات وأتعاب الم

 
، حصل البنك على صورة تنفيذية من محكمة التمييز ضد الشركات المستأنفة، بينما يمارس البنك حالياً السيطرة على 0237يناير  06في 

راق مالية" أوقيمة األسهم مقابل رد ملكية األسهم للشركات المستأنفة. سوف يستمر البنك في األعتراف بتلك األسهم ضمن "استثمارات في 
 حتى تنفيذ حكم محكمة التمييز.
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بوقف تنفيذ الحكم السابق الصادر من محكمة  ،صدر لصالح البنك الحكم القاضي منطوقه، أوالً وبصفة مستعجلة 0236 يونيو 39بتاريخ 
ا، ندب قة للبنك مقابل رد األسهم. ثانيً االستئناف والمعدل بالحكم الصادر من محكمة التمييز ومخاطبة الشركات المستأنفة برد المبالغ المستح

خبير لتحديد المبلغ المستحق على كل شركة من الشركات الخمسة من الثمن المطلوب رده وبيان نصيب كل منهم في األسهم المبطلة وفي ريع 
م وبيان القائم بسدادها والملزم األسهم محل العقود المبطلة وفوائدها ومزاياها وبيان الرسوم والمصاريف المدفوعة في عمليات بيع األسه

 بأدائها.
 

وبصفة مستعجلة  0236يونيو  39قضت محكمة االستئناف برفض الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى بتاريخ  0202يونيو  06في 
 بوقف التنفيذ. وقد قام البنك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ولم يحدد له جلسة حتى تاريخه.

 
أصدرت المحكمة قراراً إلعادة القضية  0203أبريل  4قام البنك بتسجيل اعتراض على تقرير إدارة الخبراء. وفي جلسة  0203اير فبر 8في 

 .إلى إدارة الخبراء وذلك للنظر في االعتراض المسجل من قبل البنك
 

، وذلك لتحوط التغييرات في القيمة تحوط كأدواتصنفت المجموعة بعض أدوات الدين  ،0202 مارس 13أشاهر المنتهية  الثالثةخالل فترة  (ب
ائد والعادلة الناتجة عن تغير سااااااعر الفائدة. تسااااااتخدم معامالت تبادل الفوائد كأداة تحوط وذلك اللتزام المجموعة بدفع فوائد ثابتة واسااااااتالم ف

 متغيرة.
 

 .التحوطإلى فعالية  لتوصلدوات التحوط تم اوأوبناَء على تطابق الشروط الجوهرية بين البنود المحوطة 
 

: 0202ديسمبر  13) ألف دينار كويتي 038,944بلغت  0203 مارس 13إن القيمة المدرجة ألدوات الدين المصنفة كبنود محوطة كما في 
ير في القيمة العادلة لذات األدوات الناتج عن ، كما بلغ التغ(ألف دينار كويتي 069,863 0202مارس  13و ألف دينار كويتي 063,342

خالل الفترة . (ألف دينار كويتي 4,062: 0202مارس  13) دينار كويتي ألف 3,824تغيير في سعر الفائدة )الخطر المحوط( خالل الفترة 
 المجمع.ل المرحلي المكثف خبالخطر المحوط في بيان الد ةير في القيمة العادلة الخاصتم االعتراف بالتغ

 
 ومخصصات أخرى القيمة إنخفاض .7

: 0202 مارس 13ألف دينار كويتي ) 03,901 مبلغ 0203 مارس 13المنتهية في  بلغ اإلنخفاض في القيمة والمخصصات األخرى للفترة
أخرى.  مالية موجوداتومقابل قروض وسلفيات  مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرىلف دينار كويتي(، والذي يتمثل في أ 02,696

 ألف دينار كويتي(. 0,716: 0202مارس  13ألف دينار كويتي ) 0,438 بلغتمقابل تحصيالت تم تعويضها جزئياً  وقد
 

 13ي للفترة المنتهية فموجودات مالية عدا القروض والسلفيات يتضمن إنخفاض القيمة ومخصصات أخرى عكس خسائر إئتمانية متوقعة على 
 ألف دينار كويتي( 986: 0202مارس  13ألف دينار كويتي. ) 46بمبلغ  0203مارس 

 
 ربحية السهم .3

الخاص بمساااهمي البنك على المتوسااط المرجح لعدد األسااهم القائمة خالل الفترة  ربح والمخففة بتقساايم صااافي ةالسااهم األساااسااي ربحية تحتسااب
 .الفترة

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 13

  

0202    2023     

 صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك )ألـف دينـار كويتي(  40  761

     
 المتوسط المرجح لألسهم المصرح والمكتتب بها )العدد باأللف(  3,332,080  3,660,269

 المحتفظ بها )العدد باأللف( الخزينة ناقصا: المتوسط المرجح ألسهم  (07,718)  (64,364)

3,618,620  3,321,223   

 ة الخاصة بمساهمي البنك )فلس(فربحية السهم األساسية والمخف  0.0  2.4

 
  



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

 (ةمدقق غير) 0203مارس  13

 

00  

 معامالت مع أطراف ذات صلة .30
وعائالتهم وشاركات يملكون حصاصاا رئيسية بها( كانوا خالل الفترة  المجموعة فيومدراء إن أطرافا معينة ذات صالة )أعضااء مجلس اإلدارة 

إن األرصاادة في تاريخ بيان  .تمت الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت  .ضاامن دورة العمل الطبيعية للمجموعةعمالء 
 كالتالي: هي المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

 
  2023مارس  13    0202مارس  13

 المبلغ
 ألــف

  دينار كويتي
عدد األفراد 
  ذوى الصلة

أعضاء عدد 
 المجلس

  الجهاز التنفيذي /

 المبلغ
 ألــف

  دينار كويتي
عدد األفراد 
  ذوى الصلة

عدد أعضاء 
 المجلس

  الجهاز التنفيذي /

 أعضاء مجلس االدارة           
 قروض  1  2  1,852  3   3   3,086 
 بطاقات ائتمان  3  1  3  4   -  38 
 ودائع  9  17  1,004  7   36   3,116 

            
 الجهاز التنفيذي           
 قروض  22  2  718  00   1   667 
 بطاقات ائتمان  20  1  27  36   3   43 
 ودائع  28  34  751  13   00   810 

            
 شركة زميلة           
 ودائع  1  -  13,134  3   -  31,731 

            
 مساهمين رئيسيين           
 ودائع  1  -  39  3   -  30 

 
 13دينار كويتي )ألف  63دينار كويتي( وألف  8: 0202مارس  13دينار كويتي )ألف  30تتضاامن إيرادات الفوائد ومصاااريف الفوائد مبلغ 

 دينار كويتي( على التوالي ضمن معامالت مع أطراف ذات صلة.ألف  76: 0202مارس 
 

 يلي:هي كما  المجمع،يل مزايا اإلدارة العليا المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف إن تفاص
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس 13
 

0202 
 ألــف

 دينار كويتي

 2023 
 ألــف

 دينار كويتي

 

 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 477  106
 مزايا بعد التوظيف 8  8
 الخدمةمزايا نهاية  01  00

 
 القيم العادلة لألدوات المالية .33

دفع لتحويل إلتزام في معاملة إعتيادية بين أطراف السااااوق كما في تاريخ تي ساااايتم إسااااتالمها من بيع أصاااال أو تتتمثل القيمة العادلة في القيمة ال
ذات  وأإن الموجودات والمطلوبات المالية ذات السيولة إن القيم العادلة لجميع األدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن قيمتها الدفترية.  .التقييم

ذات  رفيوتوحساااااابات الاإلساااااتحقاق قصاااااير األجل )أقل من ثالثة أشاااااهر( تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة وتطبق على الودائع عند الطلب 
  األدوات المالية ذات األسعار المتغيرة.واالستحقاق غير المحدد 

 
 :تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنها من خالل أسلوب التقييم

 .)غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة سعرةاألسعار الم :3المستوى 
 
التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير  :0توى سالم

 .مباشرة
 

 .التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات السوق المعروضة :1المستوى 
 

م ظإن الموجودات والمطلوباات الماالياة التي تم تحميلهاا باالتكلفاة المطفاأة ال تختلف قيمهاا الادفترياة بشاااااااكال ماادي عن قيمهاا العادلة حي  أن مع
 ت والمطلوبات المالية ذات فترات إستحقاق قصيرة أو تم إعادة تسعيرها مباشرة بناًء على حركة السوق بالنسبة لسعر الفائدة. الموجودا

 
 .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 
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    2023مارس  13

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  المجموع

 أسهم دين   273,803  24,880  -  100,283
 المالية اآلخرى وأدوات أسهم ملكية   230,480  23,804  -  217,370

844,483  -  40,284  437,388    

          
 (31مشتقات أدوات مالية  )إيضاح    -  (2,284)  -  (2,284)

 
    )مدقق( 0202ديسمبر  13

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثال   المجموع

 أسهم دين   137,021  34,446  -  110,960
 المالية اآلخرى وأدوات أسهم ملكية   027,488  08,862  -  019,098

697,636  -  40,016  609,972    

          
 (31مشتقات أدوات مالية  )إيضاح    -  1,189  -  1,189

 
    0202مارس  13

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثال   المجموع

 أسهم دين   111,669  02,444  -  164,442
 المالية اآلخرى وأدوات أسهم ملكية   366,720  06,279  -  002,777

686,107  -  46,612  606,867    

          
 (31مشتقات أدوات مالية  )إيضاح    -  (9,201)  -  (9,201)

 
 .الهرمي للجدول الثال لم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 

 
 تحليل القطاعات .32

 بين:وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم  بنكيةة تمارس المجموعة أنشط
لشركات محلية ودولية وأشخاص  ذات الصلةفراد مع مدى كامل من اإلقراض واإليداع وخدمات بنكية األشركات ولل توفر الخدمات البنكية .أ

 .منفردين
 

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

 الرئيسية. ذ قرارات على أساس مؤشرات األداءالقطاعات منفصلة، لغرض إتخاتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لهذه 
 
 ألف دينار كويتي  

 المجموع  خزينة وإستثمار بنكي  خدمات بنكية شركات وأفراد  

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس 13

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 13

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 13

  2023  0202  2023  0202  2023  0202 

 03,373   33,402   0,868   1,288   37,174   30,208   صافي إيرادات الفوائد
 30,234   33,873   0,132   2,433   6,824   3,037   إيرادات غير الفوائد
 11,366   13,083   6,329   8,847   07,276   28,101   إيرادات التشغيل
الااااقااااياااامااااة إنااااخاااافاااااض 

 ومخصصات أخرى
 

(23,018)  (02,144)   32  (906)  (23,021)  (02,696) 
 794   83   (3,949)  3,014   0,632   (388)  ربح الفترة صافي

             
 4,684,132   4,200,021   0,304,420   3,780,208   0,446,627   2,174,180   الموجوداتمجموع 

الاامااطاالااوبااااات مااجاامااوع 
 وحقوق الملكية

 
 3,048,423   3,608,648   2,031,334   1,249,191   4,200,021   4,684,132 

 
 الميزانية العموميةالبنود خارج  .31

 
 األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية: .أ

في التزاماات بتوفير ائتماان للعمالء ، وتمثال المباالغ التعاقدية لهذه االلتزامات المخاطر  تادخال المجموعاةضااااااامن دورة العمال الطبيعياة ، 
اللتزامات للمبالغ التعاقدية إن اجمالي ا .ااالئتمانية المترتبة على افتراض أن المبالغ سيتم تقديمها بالكامل ، وان أيا من الضمانات ال قيمة له

 .أنه في كثير من الحاالت تنتهي هذه العقود بدون تمويلحي   المستقبلية،عكس بالضرورة المتطلبات النقدية ال ت
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 اإلئتمان:األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية وتمثل مخاطر  (3)

 0202 مارس 13
  دينار كويتي ألــف

 )مدقق(
 0202 ديسمبر 31

  دينار كويتي ألــف
 2023 مارس 13

 دينار كويتي ألــف

 

 قبوالت مصرفية 23,801  06,207  64,126 
 إعتمادات مستندية 307,872  361,608  312,347 
 خطابات ضمان 3,423,140  3,449,676  3,427,160 
 خطوط ائتمان غير مسحوبة 348,008  611,330  766,963 

 0,477,469  0,691,260  2,834,880  

 
  اإلئتمان:األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية أو االسمية والمعرضة لمخاطر  (0)

  ألف دينار كويتي

 
 القيمة االسمية

القيمة العادلة   
 السالبة

القيمة العادلة   
 الموجبة

 2023مارس  13

 اآلجلة - عقود العمالت األجنبية 804  112  348,888

218,748  4,848  344 
أدوات تحوط قيمة بها كمحتفظ ) تبادل الفوائدمعامالت 
 (عادلة

 )أخرى( معامالت تبادل الفوائد 34,420  32,483  330,080

883,080  38,827  38,284  

 
  ألف دينار كويتي

 
 القيمة االسمية

القيمة العادلة   
 السالبة

القيمة العادلة   
 الموجبة

 
 )مدقق( 0202ديسمبر  13

 اآلجلة - عقود العمالت األجنبية 32,122  0,846  604,660

042,693  9,133  - 
)محتفظ بها كأدوات تحوط قيمة  معامالت تبادل الفوائد

 عادلة(
 )أخرى( معامالت تبادل الفوائد 6,736  1,971  362,932

669,301  30,841  39,336  

 
 

 ألف دينار كويتي
 

 
 القيمة االسمية

القيمة العادلة   
 السالبة

القيمة العادلة   
 الموجبة

 
 0202 مارس 13

 اآلجلة - عقود العمالت األجنبية 1,690  0,184  429,768

096,691  8,007  38 
)محتفظ بها كأدوات تحوط قيمة  معامالت تبادل الفوائد

 عادلة(

980,792  6,920  1,686  

 
ة من المبالغ التعاقدي اً والذي يمثل فقط جزء المالية،ومحدد بالقيمة االحاللية لألدوات  جوهري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غير 

 .أو االسمية المستخدمة إلظهار الكميات القائمة
 
 مطالبات قانونية .ب

 13كويتي )ألف دينار  3,748 بمبلغ مخصص لهاإحتساب وقد تم  المجموعة،عض المطالبات القانونية ضد ب، يوجد التقريرفي تاريخ كما 
  (.ألف دينار كويتي 3,632 :0202مارس  13 كويتي،دينار ألف  3,740 :0202ديسمبر 

 
 الهامةاألحداث  .34

الذي تساااابب في تعطيل األعمال واألنشااااطة االقتصااااادية أدى إلى حدو  حاالت عدم تأكد في المنا   36 –إن التفشااااي السااااريع لجائحة كوفيد 
تفشااي الفيروس.  للحد من، فرضاات حكومة الكويت حظر تجول جزئي وصاادرت التعليمات 0202مارس  36من  االقتصااادي العالمي. اعتباراً 

بية لكماا أعلنات الهيئاات الماالياة والنقادياة على الصاااااااعيدين المحلي والدولي عن العديد من التدابير الداعمة حول العالم لمواجهة التداعيات السااااااا
 المحتملة.

 
جموعة متركزة في اقتصااااديات تعتمد بشاااكل نسااابي على أساااعار النفط الخام. كما في نهاية فترة التقرير المالي، وإضاااافة لذلك، فإن عمليات الم

شااااهدت أسااااعار النفط تقلبات غير مساااابوقة. تراقب المجموعة عن كثب الوضااااع القائم وقامت بتفعيل خطتها السااااتمرارية األعمال وغيرها من 
 وأثر ذلك على عملياتها وأدائها المالي. 36 –األعمال المحتمل نتيجة تفشي كوفيد ممارسات إدارة المخاطر بغرض إدارة تعطل 
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 ً إلى اإلرشاااادات الصاااادرة عن بنك الكويت المركزي والمعايير الدولية للتقارير المالية والذي  اساااتناداً  36 –ألثر كوفيد  أجرت المجموعة تقييما
وللفترة  0203 مارس 13ئتمانية المتوقعة والتقديرات واألحكام الخاصاااااااة بالتقييم كما في نتج عنه التغييرات التالية على منهجية الخسااااااائر اال

 المنتهية بذلك التاريخ.
 

 تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة
تنبؤات اقتصادية معدلة فيما يتعلق تتضمن  0203 مارس 13إن مدخالت واالفتراضاات المساتخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

إلى مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة  تم تقدير الخساائر االئتمانية المتوقعة استناداً  .36 –كوفيد بأساعار النفط واالنتاج العالمي ما بعد 
ة ركما في ذلك التاريخ مع مراعاة األثر الناتج عن درجة التقلب المرتفعة في عوامل االقتصاااااااد الكلي المسااااااتقبلية وذلك عند تحديد مدى الخطو

يناريو التقلب من خالل تعديل أساليب تصميم الس وأرجحية السيناريوهات االقتصادية الخاصة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. انعكست درجة
 ةواألوزان المرجحة األسااساية المخصاصاة لهذه السايناريوهات. كما قامت المجموعة بتحدي  المعلومات المستقبلية ذات الصلة بالعمليات الدولي

 نا  االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أعمالها.للمجموعة فيما يتعلق باألوزان المرجحة الخاصة بسيناريوهات االقتصاد الكلي المتعلقة بالم
 

على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان  36 –قامت المجموعة على وجه الخصاوص بمراعاة أثر كوفيد 
لتعرضات بعض ا اتتدني درج حافظة علىالم نتج عن ذلكووتقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة لقياس التعرض للقطاعات المتوقع تضررها. 

 واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة ومخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة. 0202كما في 
 

 التقديرات واألحكام الخاصة بالتقييم
 ً من اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصاااادية الحالية في سااابيل تحديد المبالغ المفصاااح عنها للموجودات المالية وغير المالية  تحققت المجموعة أيضاااا

لمبالغ ا للمجموعة، والتي تمثل أفضل تقييم توصلت إليه اإلدارة بناًء على معلومات متاحة أو ملحوظة. غير أنه ما تزال األسواق متقلبة وما تزال
 ساسة لتقلبات السوق.المسجلة ح

 
 عوامل أخرى

عمال تراقب المجموعة بشكل فعال األثر على الظروف المالية والسيولة والقوى العاملة الخاصة بها وسوف تتخذ التدابير الالزمة الستمرارية األ
 بما يتماشى مع تعليمات حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي.




