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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  )غير مدقق(المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل

    2013سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

      أشھر المنتھية فيالثالثة    أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  
  
 
  ايضاح

  

  ايرادات الفوائد  9  26,543    27,931    78,756   86,851 
  مصاريف الفوائد    )5,066(   )6,617(   )14,780(  )22,998(
    صافي ايرادات الفوائد    21,477    21,314    63,976   63,853 

              
  أتعاب وعموالت    7,769    6,896    22,236   20,742 
  صافي ربح  التعامل بالعمالت االجنبية    678    554    2,730   2,673 

  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالية    418    186   2,104   429
  ربح إستبعاد موجودات معلقة للبيع    -   -   3,214   -

  إيرادات توزيعات أرباح    -  112    1,907   2,297 
  حصة من نتائج أعمال شركة زميلة    -   )169(   512   519 
  إيرادات تشغيل أخرى    259    339    847   739 
  ايرادات التشغيل    30,601    29,232    97,526   91,252 

              
  نيمصاريف الموظف    )5,069(   )4,051(   )14,477(  )11,625(
  مصاريف عمومية وادارية    )3,253(   )2,970(   )9,522(  )10,041(
  استھالك وإطفاء    )241(   )68(   )711(  )166(
  التشغيلمصاريف     )8,563(   )7,089(   )24,710(  )21,832(

              
  ربح التشغيل قبل المخصصات    22,038    22,143    72,816   69,420 
  ھبوط القيمة ومخصصات أخرى   10  )22,013(   )34,757(   )64,656(  )81,578(
  قبل الضرائب )خسارة(ربح     25    )12,614(   8,160   )12,158(

              
  ضرائب     9    3    )280(  )3(
  الفترة )خسارة( ربح صافي    34    )12,611(   7,880   )12,161(
              
  :الخاص بـ             
  مساھمي البنك األم    -   )12,627(   7,734   )12,176(
  الحصص غير المسيطرة    34    16    146   15 
)12,161(   7,880   )12,611(   34      

              

)9.6(  6.1   )9.9(   -  
  

11 

  السھم األساسيــة  )خسارة(ربحية 
  ـة الخاصة بمساھمي فوالمخف 

  )فلس(البنك األم   
  
  
  

  تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15الى  1إن االيضاحات المرفقة من 
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  )مدققغير (المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل الشامل

    2013سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

     الثالثة أشھر المنتھية في   أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

   

              
  الفترة  )خسارة(ربح  صافي   34    )12,611(   7,880    )12,161(
              
  :الدخل الشامل األخر             
بنود ممكن أن يعاد تصنيفھا الحقاً الى بيان            

  الدخل
              
  
 15,201  

   
)1,306(  

   
 5,804  

   
)3,401(  

  التغير في القيمة العادلة الستثمارات في 
  أوراق مالية 

  
 563  

   
)1,418(  

   
 219  

   
)497(  

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

)3,235(   )1,829(   )379(    16    
  الشاملة األخرى  )الخسارة(الربح حصة من 

  لشركة زميلة     
 12,529   )4,553(    5,644   )3,882(     
  الشامل للفترة الدخل )الخسارة( إجمالي   )3,848(   )6,967(   3,327    368 

              
  :الخاص بـ             
  مساھمي البنك األم   )3,894(    )6,986(   3,175    338 
  الحصص غير المسيطرة   46    19    152    30 
 368    3,327   )6,967(    )3,848(     

  
  
  

  تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15الى  1من إن االيضاحات المرفقة 
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  )غير مدقق(المكثف المجمع  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

    2013سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

 
       الخاص بمساھمي البنك األم  

              إحتياطيـــات        

 
  المجمـوع
  ألــف

   دينار كويتي

الحصص غير 
  المسيطرة
  ألــف

  دينار كويتي

   
  
  

  المجموع
  ألــف

   دينار كويتي

أربـاح محتفظ 
  بھا
  ألــف

   دينار كويتي

مجموع 
  حتياطياتاال

  ألــف
   دينار كويتي

  احتياطي 
  تقييم استثمار

  ألــف
   دينار كويتي

احتياطي إعادة 
  تقييم عقارات

  ألــف
   دينار كويتي

  احتياطي أسھم
  البنك المشتراة

  ألــف
   دينار كويتي

 احتياطي
  عام
  ألــف

   دينار كويتي

احتياطي 
  قانوني
  ألــف

   دينار كويتي

  
عالوة 
  اصدار
  ألــف

   دينار كويتي

أسھم البنك 
  المشتراة
  ألــف

    دينار كويتي

  
  رأس المال
  ألــف

    دينار كويتي
    2012يناير  1الرصيد في   127,202     (75)   66,791     63,601    17,927    45,603    22,172    73,112    289,206    114,143     530,476    913    531,389 

 368    30    338    )12,176(    12,514    12,514   -   -   -   -   -   -    -  
  الشامل  )الخسارة(إجمالي الدخل 

  للفترة  
    2012 سبتمبر  30الرصيد في   127,202     (75)   66,791     63,601    17,927    45,603    22,172    85,626    301,720    101,967     530,814    943    531,757 

                                         

  2013يناير  1الرصيد في   127,202     )75(   66,791    63,601    17,927    45,603    22,999    92,746    309,667    115,262     552,056    966    553,022 

 3,327    152    3,175     7,734   )4,559(   )4,559(   -   -   -   -   -   -    -  
  الدخل الشامل) الخسارة(إجمالي 

  للفترة  

  عكس إحتياطي إعادة تقييم  -    -   -   -   -   -   )782(   -   )782(   -   )782(   -   )782(

  شراء أسھم البنك المشتراة  -    )3,174(   -   -   -   -   -   -   -   -   )3,174(   -   )3,174(

  توزيعات أرباح مدفوعة  -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   )36(   )36(
  2013 سبتمبر  30الرصيد في   127,202    )3,249(   66,791    63,601    17,927    45,603    22,217    88,187    304,326    122,996     551,275    1,082    552,357 

  
  

نتجت عن ترجمة عملة أجنبية من استثمار البنك األم في شركة زميلة ) ألف دينار كويتي 3,334 بمبلغ خسارة:  2012ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  5,349 بمبلغيتضمن إحتياطي تقييم استثمار ، خسارة 
  .أجنبية 

  
  

  
  المرحلية المكثفة المجمعةتشكل جزءا من المعلومات المالية  15الى  1إن االيضاحات المرفقة من 



6 
 

  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

    2013سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

    أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

    
  
  
  إيضاح

  

  :األنشطة التشغيلية         
  قبل الضرائب )الخسارة(ربح ال        8,160   )12,158(
  :تعديـالت         
  ھبوط القيمة ومخصصات أخرى     10    64,656   81,578 
  أرباح االستثمار في أوراق مالية         )4,011(  )2,726(
  أرباح فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية         )1,232(  )175(
  استھالك وإطفاء         711   166 
  حصة من نتائج أعمال شركة زميلة         )512(  )519(
  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      67,772   66,166 

         
  :والمطلوبات التشغيلية التغيرات في الموجودات         
  سندات الخزانة والبنك المركزي         103,478   60,945 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )75,362(  22,834 
  قروض وسلفيات          )206,299(  )15,499(
  موجودات أخرى         )10,823(  8,622 
  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )83,437(  )67,913(
  ودائع العمالء         288,439   )50,834(
  مطلوبات أخرى         13,250   )1,853(
  األنشطة التشغيليةالناتج من النقد  صافي      97,018   22,468 

         
  :األنشطة االستثمارية         
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية         35,389   14,494 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالية         )32,199(  )34,467(
  إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية         1,907   2,297 
  المحصل من إستبعاد عقارات ومعدات         75   60 
  إقتناء عقارات ومعدات         )288(  )670(
  األنشطة االستثمارية) المستخدم في(صافي النقد الناتج من       4,884   )18,286(
         
  :األنشطة التمويلية         

  شراء أسھم البنك المشتراة         )3,174(  -
  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص الغير مسيطرة         )36(  -
  المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد       )3,210(  -

         
  في النقد واألرصدة قصيرة األجل الزيادةصافي       98,692   4,182 
  يناير 1نقد وأرصدة قصيرة األجل في       253,765   198,470 
  سبتمبر   30نقد وأرصدة قصيرة األجل في   5    352,457   202,652 

  
   جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تشكل 15الى  1إن االيضاحات المرفقة من 



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  )مدقق غير(ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     2013سبتمبر  30
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  التأسيس والتسجيل  -  1

شركة مساھمة عامة تأسست في دولة الكويت ، ومسجلة كمصرف لدى بنك الكويت ) البنك األم. (ك.م.ش –ن البنك التجارى الكويتى إ
 –الصفاة  13029،  2861: ب .ص: ان عنوان المكتب المسجل للبنك األم ھو . المركزي ومدرج في سوق الكويت لألوراق المالية 

   .دولة الكويت 
 

  . ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة" المجموعة"البنك األم وشركاته التابعة يشار إليھما معاً 
  

  السياسات المحاسبية الھامة  -  2
ـم  دولي رق بة ال ار المحاس ا لمعي ة وفق ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ات المالي دت المعلوم د أع ات" 34لق ة المعلوم ة المرحلي إن " . المالي

داد البيا ة إلع بية المتبع ات السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السياسات المحاس ن
ة في  نة المنتھي نوية للس ة الس ة الت.  2012ديسمبر  31المالية المجمع دة والمعدل ايير الجدي ق المع تثناء تطبي ة باس ة الصادرة وجاري الي

  :التأثير خالل السنة 
  

  " :دوات الماليةفصاحات األإ"  7المعيار الدولي للتقارير المالية 
إن ). على سبيل المثال عقود الضمان(ل واالتفاقيات المتعلقة بھا يان التعديل يتطلب من المنشأة االفصاح عن معلومات حول حقوق التقا

ل ھذه اإلفصاحات توفر للمستخدمي ات التقاي ر ترتيب يم أث ى تقي الي للمنشأةن معلومات ھامة تساعد عل ى المركز الم فصاحات إن اإل. عل
ار ى معي م  الجديدة مطلوبة لجميع األدوات المالية المعترف بھا والتي تم التقايل لھا استناداً إل دولي رق دوات عرض األ" 32المحاسبة ال

ألدوات " . المالية ابھة، وتطبق االفصاحات ايضا ل ات المش ة للطرفين أو االتفاقي ل ملزم ات تقاي ا والخاضعة التفاقي ة المعترف بھ المالي
ى .  32بغض النظر عما إذا كان إستناداً إلى معيار المحاسبة الدولي رقم  ان التعديل يؤثرعلى األفصاح فقط وليس له تاثير جوھري عل

ى . المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو أداء المجموعة نة عل غير أن تطبيق التعديل أعاله  قد ينتج عنه  إفصاحات إضافية محس
 . البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة

 
 " :البيانات المالية المجمعة"  10المعيار الدولي للتقارير المالية 

دولي  ار المحاسبة ال دمج في معي ة التفسيرات "  27ھذا المعيار الجديد يحل محل تعليمات ال تقلة ولجن ة والمس ة المجمع ات المالي البيان
ة  دةآالمنش" 12الدائم ى " ت ذات االغراض الخاصة الموح آت عل ة المنش د لكاف ع موح وذج تجمي ديم نم ن خالل تق يطرة أم ساس الس

و من خالل أمستثمريين سواء كانت المنشأة  يتم التحكم بھا من خالل حق التصويت لل( وبصرف النظرعن طبيعة الطرف المستثمر به 
اً ). االتفاقيات التعاقدية كما ھو شائع في المنشآت ذات األغراض الخاصة دوليوفق ار ال ة  للمعي ارير المالي ن السيطرة تكون إف 10للتق

تثمر ، أ ان للمس ا إذا ك ه ، ب) على أساس م تثمر في ى الطرف المس وذ عل رة ) نف دات المتغي ه في العائ من التعرض للمخاطر أو حقوق
ا، و ج تثمر فيھ دات) مشاركته في الشركة المس غ العائ ى مبل أثير عل ا للت تثمر فيھ ى الشركة المس ى إستخدام سيطرته عل درة عل إن . الق

  .تطبيق ھذا المعيار لن ينتج عنه أي تأثير جوھري على المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو أداء للمجموعة
  

  " :ت االخرىآفصاح عن الحصص في المنشاإل"  12ة المعيار الدولي للتقارير المالي
ا ا شركة م ي تشارك فيھ ة الت ر المجمع ة والشركات غي نة حول كل من الشركات المجمع د إفصاحات محس ار الجدي إن . يتطلب المعي

ة من  12الغرض من المعيار الدولي للتقارير المالية  ات المالي تمكن مستخدمو البيان ى ي د المعلومات حت يم أساس السيطرة ھو تزوي تقي
ة  ر المجمع ة غي ة والتعرض للمخاطر الناتجة عن المشاركات مع الشركات المنتظم ات المجمع ى الموجودات والمطلوب ود عل وأية قي

ة ه أي إفصاحات إضافية . ومشاركة مالكي الحصص غير المسيطرة في أنشطة الشركات المجمع تج عن ن ين ار ل ذا المعي ق ھ إن تطبي
ي المكثف المجمعجوھرية في المرك الي المرحل نة ،. ز الم ة الس ل نھاي ه قب وم المجموعة بمراجعت ة اإل سوف تق فصاح عن مع إمكاني

  .إفصاحات إضافية في البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة
  

  " :قياس القيمة العادلة "  13المعيار الدولي للتقارير المالية 
دولي . يقدم المعيار الجديد مصدرا واحدا لالرشادات حول المعايير الدولية للتقارير المالية لكافة قياسات القيمة العادلة  ال يغير المعيار ال

ً  13للتقارير المالية  ا ة وفق ة العادل اس القيم ة قي ار إرشادات حول كيفي دم المعي ة ولكن يق ة العادل  توقيت ضرورة استخدام الشركة للقيم
ا  دما يسمح بتطبيقھ ة او عن ة العادل د القيم ار . للمعايير الدولية للتقارير المالية عندما يكون من الضروري تحدي ذا المعي ق ھ دإن تطبي  ق

 . للمجموعة ينتج عنه إفصاحات إضافية على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  

  :  عرض البيانات المالية 1معيار المحاسبة الدولي 
املة األخرى 1تغير التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  رادات الش ود المعروضة ضمن اإلي ع البن ة تجمي ود . طريق تم عرض البن ي

تقبلية ") إعادة إدراجھا"أو (التي يمكن إعادة تصنيفھا  بيل ا(إلى أرباح أو خسائر في فترة مس ى س تبعاد أو التسويةعل د االس ال، عن ) لمث
ي . بصورة منفصلة عند البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفھا الي المرحل ى المركز الم أثير عل ه ت يس ل يؤثر التعديل على العرض فقط ول

  . المكثف المجمع أو أداء المجموعة
  

  " :مزايا الموظفين "  19معيار المحاسبة الدولي 
ين . ت أو التوضيحات بموجب ھذا المعيار المعدلتم إصدار عدد من التغييرا ز ب رات تمي م التغيي إن أھ دة، ف من بين ھذه التعديالت العدي

دالً من استحقاق الموظف يس . مزايا الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل استناداً إلى التوقيت المتوقع للتسوية ب ديالت ل ذه التع إن ھ
  .لي المرحلي المكثف المجمع أو أداء المجموعةلھا أي  تأثير جوھري على المركز الما
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 " :االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المحاصة "  28معيارالمحاسبة الدولي 

ة  ارير المالي دولي للتق ار ال ة للمعي د   11كنتيج تركة" الجدي ات المش ة "  الترتيب ارير المالي دولي للتق ار ال االفصاحات عن " 12والمعي
دولي "منشأت االخرىالحصص في ال ة"  28، ومعيار المحاسبة ال تثمارات في شركات زميل ار المحاسبة "اس ادة تسمية معي ، تمت إع

ة لشركات " االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المحاصة "الى  28الدولي  وق الملكي ة حق ق طريق ة تطبي ار كيفي ويصف المعي
ي المكثف إن . المحاصة باالضافة الى الشركات الزميلة الي المرحل ى المركز الم تطبيق ھذا المعيار لن ينتج عنه أي تأثير جوھري عل

  .المجمع أو أداء المجموعة
  

داء في  اير  1إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية السارية المفعول للفترة المحاسبية السنوية التي تب م  2013ين ل
  .المجموعةأو أداء ي على السياسات المحاسبية والمركز المالي المرحلي المكثف المجمع ينتج عنھا أي تأثير جوھر

  
ة  ة الكامل ة المجمع ات المالي ة للبيان ع المعلومات واإليضاحات المطلوب ة ال تتضمن جمي ة المجمع ة المكثف ة المرحلي إن المعلومات المالي

ى تخضع  المعده وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم ة الت ة الكويت لمؤسسات الخدمات المالي تطبيقھا وفقا لتعليمات حكومة دول
ار المحاسبة . لرقابة بنك الكويت المركزي  ات معي وتتضمن ھذه التعليمات تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية ، باستثناء متطلب

اس حول المخ: األدوات المالية  39الدولى  راف والقي ك الكويت المركزي حول اإلعت ات بن تبدالھا بمتطلب م إس ي ت صص المجمع والت
  .تكوين حد أدنى للمخصص العام 

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

  .المركزي للمخصص المحدد
  

إن . ضرورية لعرض عادل  تعتبروالتي ) المتعلقة في االستحقاقات العادية المتكررة(برأي اإلدارة ، أنه قد تم ادراج جميع التعديالت 
ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعھـا للسنة المنتھية في  2013سبتمبر  30نتائج العمليات للفترة المنتھية في 

المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المجمعة صول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية وللح. 2013
  . 2012ديسمبر  31المنتھية في 

  
  شركات تابعة  -  3

  حصة الملكية
%  

  
  

  

  
 سبتمبر  30

2012    

  
ديسمبر  31

2012    

  
سبتمبر  30

2013  

  
  

  النشاط الرئيسي
بلد 

  التأسيس

  
  اسم الشركــــة

 الكويت االستثمار البنكي -  100 100
) مقفلة. (ك.م.ش –شركة التجاري لالستثمار 

  )تحت التصفية(
  
80  

  
80  

  
80  

خدمات الوساطة 
  المالية

  
  الكويت

  شركة االتحاد لوساطة األوراق المالية
  )مقفلة. (ك.م.ش –  

  
تعيين مصفي لتصفية بقام البنك األم  ، 2013يناير  17ووزارة التجارة في  2013يناير  7 سواق المال فيأھيئة  بناء على موافقة

دينار كويتي وقد ألف  3,152، وتبعا لذلك بلغ صافي موجودات الشركة التابعة السابقة )مقفلة. (ك.م.ش –شركة التجاري لالستثمار 
الموجودات غير المتداولة " 5رقم قا للمعيار الدولي للتقارير المالية تم معاملتھا كموجودات غير متداولة محتفظ بھا لغرض البيع وف

  .ضمن الموجودات األخرىتم تصنيفه وقد "  ةالموقوفت االمحتفظ بھا لغرض البيع والعملي
  

  مخصصات انتفت الحاجة إليھا  -  4
ا في  1993لسنة  41وفقا للقانون رقم  ا كم بتمبر  30، بلغت مخصصات انتفت الحاجة إليھ ويتي  فآال 8 – 2013س ار ك  30(دين

ك ل التنازل عنهإن المبلغ النھائي الذي سوف يتم ) . دينار كويتي اآلف 4 – 2012 سبتمبر  ى وضع تل بنك الكويت المركزي يعتمد عل
ذلك . المخصصات في نھاية السنة  ل ل ـى أساس مماث م عل ا ، ت يإن التحقق من المخصصات التي إنتفت الحاجة إليھ ق ف ذي طب  31 ال

  . وبما يتفـق مع تعليمات بنك الكويت المركزي  2012ديسمبر 
  

  قصيرة األجلنقد وأرصدة   -  5
  

  سبتمبر  30
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

   
  سبتمبر  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  وبنود نقديةنقد  52,723  64,341  56,643 
  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  30,666   76,563   12,087 
  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام   269,068   112,861   133,922 
 202,652   253,765   352,457    
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  ."كقروض ومدينين"قصيرة األجل رصدة األالنقد وتم تصنيف 

  
   المالية األخرىالمستحق من البنوك والمؤسسات   -  6

  
  سبتمبر  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

   
  سبتمبر  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  إيداعات لدى البنوك 448,395   343,458  357,108 
  قروض وسلفيات للبنوك  -   1,374   1,382 
  من مؤسسات مالية أخرى مبالغ مستحقة  -   28,201   24,665 
 383,155   373,033    448,395    

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

  
  قروض وسلفيات  -  7

  ."كقروض ومدينين"تم تصنيف القروض والسلفيات 
  

م  يم رق نة  BS,IS/2/305خالل الفترة ، أصدر بنك الكويت المركزي تعم ة وشركات اإل 2013لس وك المحلي ع البن ى جمي تثمار إل س
م ) الصندوق(بشأن تشكيل صندوق دعم األسرة  نة  104تحت قانون رق ذا الصندوق لشراء .  2013لس ة بإنشاء ھ قامت وزارة المالي

ا في األرصدة القائمة للقروض الشخصية واإل وك كم و 12ستھالكية من البن اريخ  2013 يوني ل ت  . 2008مارس  30والممنوحة قب
  .تعميم ال ذلك تقريرھا بناء على وتقديمھذه القروض يقوم البنك األم حاليا بعملية تحديد 

  
  أوراق مالية في استثمارات -  8

رة  ة خالل الفت ة حققت المجموع ر محقق ارة غي غ خس ويتي  1,306بمبل ار ك بتمبر  30(ألف دين ق - 2012س ر محق ح غي لغ ـبمب رب
رات ـف) ألف دينار كويتي 15,201 ل تغي ة ، وتحوي ة العادل ي بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع نتجت عن تغيرات في القيم

ويتي 563 –  2012سبتمبر  30(ألف دينار كويتي  1,418تراكمية في القيمة العادلة قدره  ار ك ي ) ألف دين دخل المرحل ان ال ى بي إل
  " .متاحـة للبيـع"أوراق ماليــة  قيمة استثمارات في ــن استبعاد إنخفاضالمكثف المجمع والــذي نتــج ع

  
بتمبر  30(ألف دينار كويتي  8,112كما تم تحميل بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع بخسائر إنخفاض في القيمة بمبلغ   – 2012س

  )ألف دينار كويتي 16,423
  

ويتي 209,090سھم مدرجة بالقيمة العادلة قدرھا  348,483,589تتضمن االستثمارات في أوراق مالية  ار ك ديسمبر  31( ألف دين
ويتي  223,029:  2012 ار ك ف دين بتمبر  30 ،أل ويتي 216,060:  2012س ار ك ف دين ى  )أل تحواذ عل ك األم باالس ام البن وق

برمت من خالل سوق الكويت بموجب صفقة أ 2009سنة  يألف دينار كويتي ف  94,103سھم منھم بتكلفة قدرھا  221,421,095
شارك  2010عادة الشراء خالل اإلطار الزمني المتفق عليه ، خالل إخفق الطرف اآلخر في تنفيذ خيار ألألوراق المالية وذلك بعد ان 

ت. ألف دينار كويتي   32,401سھم بتكلفة  127,062,494البنك األم فى حقوق اإلصدار واستحوذ على  فظ كما في تاريخ التقرير يح
ة  ىقام الطرف األخر برفع دعو. البنك األم بملكية األسھم  ام المحكم ة أم ا متداول ة ، وھي حالي ى الملكي ك األم عل . قضائية منازعا البن

ع  يم اال. إستنادا إلى رأي المستشار القانوني ، تعتقد اإلدارة بأن لديھا دفاع مقن ك األم بتقي ام البن ذلك ، ق ة الونتيجة ل تثمار بالقيم ة س عادل
  .واعترف بربح التقييم العادل في مخصص تقييم االستثمارات 

  
  إيرادات الفوائد  -  9

ويتي 598 – 2012سبتمبر  30(ألف دينار كويتي  183افراج بمبلغ الفوائد إيرادات تتضمن  ى ) ألف دينار ك ناتجة عن تسويات عل
م التقديرات المعدلة للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة  ي ت ة الت بمعدالت الفائدة األصلية المتعاقد عليھا من محفظة القروض المنتظم

ام  الل ع روطھا خ ديل ش م  2007تع زي رق ت المرك ك الكوي يم بن ي تعم ا ف اريخ  2007/ب س ر س أ  2/202وكم ر  13بت فبراي
  . 2008أبريل  23بتاريخ  2/105و  2007
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  ومخصصات أخرى ھبوط القيمة  - 10

  :المكثف المجمع خالل الفترة  المرحلي الدخل االفراج عنھا في بيان) / تحميلھا(إن المبالغ التالية تم 
  

    الثالثة أشھر المنتھية في   أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2012    
  ألــف

  كويتيدينار 

  سبتمبر  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  محددة –قروض وسلفيات للعمالء   )16,469(   )30,920(   )51,403(   )54,467(
  عامة –قروض وسلفيات للعمالء   )9(   8,199    )1,412(   6,652 
  استثمارات في أوراق مالية  )3,100(   )8(   )8,112(   )16,423(
  تسھيالت غير نقدية  )377(   )3,449(   )670(   )8,838(
  مخصصات أخرى  )2,058(   )8,579(   )3,059(   )8,502(
)81,578(   )64,656(   )34,757(   )22,013(    

  
سبتمبر  30(ألف دينار كويتي  1,926تتمثل المخصصات األخرى بشكل رئيسي في ھبوط قيمة إستثمار في شركة زميلة بمبلغ 

  . )دينار كويتي ال شى - 2012
  

  ربحية السھم  - 11
ة تحتسب ارة( ربحي ي )خس ھم األساس يم صافي ةالس ة بتقس ح والمخفف ارة( رب رة  )خس ى المتوسط الفت ك األم عل اھمي البن الخاص بمس

  .الفترةالمرجح لعدد األسھم القائمة خالل 
    الثالثة أشھر المنتھية في   أشھر المنتھية فيالتسعة 

  سبتمبر  30
2012    

  سبتمبر  30 
2013  

  سبتمبر  30 
2012    

  سبتمبر  30 
2013    

  

  
)12,176(  

   
 7,734  

   
)12,627(  

   
 -  

الفترة الخاص  )خسارة( ربحية صافي
  )ألـف دينـار كويتي(بمساھمي البنك األم 

             
  
 1,272,022  

   
 1,272,022  

   
 1,272,022  

   
 1,272,022  

المصرح والمكتتب المتوسط المرجح لألسھم 
  )العدد باأللف(بھا 

  
)70(  

   
)2,099(  

   
)70(  

   
)3,981(  

المتوسط المرجح ألسھم البنك : ناقصا
  )العدد باأللف(المشتراة المحتفظ بھا 

 1,271,952    1,269,923    1,271,952    1,268,041    
  

)9.6(  
   

6.1  
   

)9.9(  
   

 -  
ة فالسھم األساسية والمخف )خسارة(ربحية 

  )فلس(الخاصه بمساھمي البنك االم 
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  معامالت مع أطراف ذات صلة - 12

كانوا خالل ) وعائالتھم وشركات يملكون حصصا رئيسية بھا المجموعة فيومدراء أعضاء مجلس اإلدارة (إن أطرافا معينة ذات صلة 
الء  رة عم ةالفت ة  للمجموع ل الطبيعي امالت  .ضمن دورة العم ك المع ل تل ت إن مث ة تم ل إدارة المجموع ن قب ا م ة عليھ إن . الموافق

  :كالتالي  ھي األرصدة في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
  

      2013سبتمبر  30    2012سبتمبر  30
 
  المبلغ
  ألــف
دينار 
   كويتي

  
  

عدد األفراد 
  ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
  التنفيذي

  المبلغ
  ألــف
دينار 
   كويتي

  
  

عدد األفراد 
ذوى 
   الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفيذي

  أعضاء مجلس االدارة               
                 

  قروض    -   -   -  -  -   -
  بطاقات ائتمان    2   -   9  -  -   -

  ودائع    10   -   66  5  -   43
                 

  الجھاز التنفيذي               
                 

  قروض    7   -   113  8  -   145
  بطاقات ائتمان    9   3   16  12  3   17

  ودائع    14   10   672  13  12   540
  

بة  دة بنس نة وتحمل فائ ابعين تستحق خالل س ا واألعضاء الت % 0إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العلي
   .%) 1.5إلى % 0بين :  2012سبتمبر  30(
  
  

  : إن تفصيل مزايا اإلدارة العليا المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع ، ھي كما يلي
  

    أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

       
  قصيرة األجلأخرى رواتب ومزايا   )1,246(   )899(
  مزايا بعد التوظيف  )7(   )9(
  مزايا نھاية الخدمة  )152(   )120(

  
  القيم العادلة لألدوات المالية – 13

ة  ا الدفتري ادي عن قيمھ ة ال تختلف بشكل م ألدوات المالي ة ل يم العادل يولة او ذات . إن الق ة ذات الس ات المالي إن الموجودات والمطلوب
وحسابات النوفير ذات تقارب قيمھا الدفترية قيمھا العادلة وتطبق على الودائع عند الطلب ) أقل من ثالثة أشھر(اإلستحقاق قصير األجل 

   .غير المحدد أو األدوات المالية ذات األسعار المتغيرة االستحقاق
  

  .تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنھا من خالل أسلوب التقييم 
  

  .المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو ) غير المعدلة(األسعار المعلنة :  1المستوى 
ا بصورة :  2المستوى  ة المسجلة أم ة العادل ى القيم أثير الجوھري عل دخالتھا ذات الت ع م ي يمكن مالحظة جمي ات األخرى والت التقني

  مباشرة أو غير مباشرة ، و
ي :  3المستوى  ة المسجلة والت ة العادل ى القيم ى معلومات السوق التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوھري عل تند عل ال تس

  .المعروضة 
  

  .ات التقييم المستخدمة لھدف قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة التقرير السابقة نيإن طريقة وتق
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  :العادلة  الھرمي للقيمة جدولالإن الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بالمستوى في 

  
    2013سبتمبر  30

  المجموع
  ألف 

  دينار كويتي

  المستوى الثالث 
  ألف 

  دينار كويتي

  المستوى الثاني 
  ألف 

  دينار كويتي

 المستوى األول 
  ألف 

  دينار كويتي

  

  الموجودات المالية           
  :الموجودات المالية المتاحة للبيع            

  أسھم ملكية  287,370   35,768   -   323,138
  أوراق دين  20,445   38,300   -   58,745

  أخرى  -   2,532   -   2,532
384,415   -   76,600   307,815    

  
  تحليل القطاعات  -14

  
  :وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم بين مصرفية ة تمارس المجموعة أنشط

ة فراد مع مدى كامل من اإلقراض األشركات ولل مصرفيةخدمات    -أ  ة ودولي ة لشركات محلي ة تجزئ داع وخدمات بنكي واإلي
  .وأشخاص منفردين 

ة ، إدارة األصول وخدمات  -ب ة ، سندات الخزان ال صرف العمالت األجنبي تتألف الخزانة واالستثمار المصرفي من سوق الم
  .الوساطة المالية 

  
    ألف دينار كويتي

   شركات وأفرادخدمات بنكية  خزينة وإستثمار بنكي  المجموع
   أشھر المنتھية فيالتسعة  أشھر المنتھية فيالتسعة  أشھر المنتھية فيالتسعة 

  
  الميزانية العموميةالبنود خارج  - 15

  
  :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية   -أ  

ذه االلتزامات  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبيعية ،  ة لھ الغ التعاقدي ل المب ان للعمالء ، وتمث وفير ائتم في التزامات بت
ه  ة ل ا من الضمانات ال قيم ل ، وان أي ديمھا بالكام يتم تق الغ س راض أن المب ى افت ة عل ة المترتب الي  .المخاطر االئتماني إن اجم

ود  المبالغ التعاقدية لاللتزامات ال يعكس بالضرورة المتطلبات النقدية ذه العق ر من الحاالت تنتھي ھ ه في كثي تقبلية ، اذ أن المس
  .بدون تمويل 

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

 
  

  سبتمبر  30
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

   
  سبتمبر  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  قبوالت مصرفية  34,632   42,904   60,411 
  إعتمادات مستندية  164,640   130,518   115,906 
  خطابات ضمان  860,783   885,205   862,521 
  أخــرى  35,736   37,961   39,465 
 1,078,303  1,096,588   1,095,791    

  
   

  سبتمبر  30
 2012    

  سبتمبر  30
2013  

  سبتمبر  30
 2012    

  سبتمبر30
 2013  

  سبتمبر  30
 2012    

سبتمبر30
2013  

  

  صافي إيرادات الفوائد 58,117  58,314  5,859  5,539   63,976   63,853 
  إيرادات غير الفوائد 24,974  20,861  8,576  6,538   33,550   27,399 
  إيرادات التشغيل 83,091  79,175  14,435  12,077   97,526   91,252 
  
)81,578(  

  
)64,656(  

  
)24,912(  

 
)10,136(  

  
)56,666(  

 
)54,520(  

ھبوط القيمة ومخصصات 
  أخرى

  الفترة) خسارة/ (صافي ربح  14,851  10,060  )6,971(  )22,221(  7,880   )12,161(
            

  الموجودات 2,284,870  2,170,653   1,601,440  1,432,603   3,886,310   3,603,256 
  وحقوق الملكية المطلوبات 1,546,195  1,317,140   2,340,115  2,286,116   3,886,310   3,603,256 
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  :والمعرضة لمخاطر اإلئتمان األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية أو االسمية )  2(

  
  2013سبتمبر  30  ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة   
  الموجبة

  

          
  جنبية اآلجلةاألعمالت العقود   17,175   )1,314(   615,840

  
  

  )مدقق( 2012ديسمبر  31  ألف دينار كويتي
  

  القيمة االسمية
القيمة العادلة   

  السالبة
القيمة العادلة   

  الموجبة
  

          
  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  2,393   )1,172(   347,902

  
  

  2012سبتمبر  30  ألف دينار كويتي
  

  القيمة االسمية
القيمة العادلة   

  السالبة
القيمة العادلة   

  الموجبة
  

          
  األجنبية اآلجلةعقود العمالت   1,288   )901(   362,316

  
  

الغ  إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غير جوھري ، ومحدد بالقيمة االحاللية لألدوات المالية ، والذي يمثل فقط جزءا من المب
  . التعاقدية أو االسمية المستخدمة إلظھار الكميات القائمة

  
  :مطالبات قانونية  -  ب

ة ضد ب التقريرفي تاريخ يوجد  ات القانوني م  المجموعةعض المطالب د ت اإحتساب ، وق غ  مخصص لھ ار  2,014بمبل ألف دين
  .) ألف دينار كويتي 1,933 – 2012 سبتمبر  30دينار كويتي ، ألف  2,620 –  2012ديسمبر  31(كويتي 


