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

    2013يونيو  30المنتھية في الفترة 
  

      الثالثة أشھر المنتھية في   أشھر المنتھية في الستة
  يونيو  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  
  
 
  ايضاح

  

  الفوائدايرادات   9  26,404    30,029   52,213    58,920 
  مصاريف الفوائد    )4,851(   )7,729(   )9,714(   )16,381(
    صافي ايرادات الفوائد    21,553    22,300   42,499    42,539 

               
  أتعاب وعموالت    7,820    6,794   14,467    13,846 
  صافي ربح  التعامل بالعمالت االجنبية    1,056    1,389   2,052    2,119 
  االستثمار في أوراق مالية أرباح صافي    1,942    106    1,686    243 

  ربح إستبعاد موجودات معلقة للبيع    1,225    -    3,214    - 
  إيرادات توزيعات أرباح    636   802   1,907    2,185 
  حصة من نتائج أعمال شركة زميلة    294    688   512    688 
  تشغيل أخرىإيرادات     264    210   588    400 
  ايرادات التشغيل    34,790    32,289   66,925    62,020 

               
  مصاريف الموظفون    )5,178(   )3,228(   )9,408(   )7,574(
  مصاريف عمومية وادارية    )3,328(   )4,129(   )6,269(   )7,071(
  استھالك وإطفاء    )247(   )58(   )470(   )98(
  مصاريف التشغيل    )8,753(   )7,415(   )16,147(   )14,743(
               
  ربح التشغيل قبل المخصصات    26,037    24,874   50,778    47,277 
  ھبوط القيمة ومخصصات أخرى   10  )18,709(   )24,754(   )42,643(   )46,821(
  الربح قبل الضرائب    7,328    120   8,135    456 

               
  ضرائب     )282(   2    )289(   )6(
  صافي ربح الفترة    7,046    122   7,846    450 
               
  :الخاص بـ              
  مساھمي البنك األم    6,965    122   7,734    451 
  الحصص غير المسيطرة    81    -    112    )1(
 450    7,846   122   7,046      

               

 0.4    6.1   0.1    5.5  
  

11 
  األساسيــة والمخفضـةربحية السھم 

  )فلس(الخاصة بمساھمي البنك األم   
  
  
  

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

    2013يونيو  30المنتھية في الفترة 
  

      الثالثة أشھر المنتھية في   الستة أشھر المنتھية في
  يونيو  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

    

               
  صافي ربح الفترة     7,046    122    7,846    450 

               
  :الدخل الشامل األخر              
  بنود ممكن أن يعاد تصنيفھا الحقاً الى بيان الدخل             
               
  
 9,397  

   
 2,095  

   
 21,626  

   
)1,578(  

  التغير في القيمة العادلة الستثمارات في  
  أوراق مالية 

  
 344  

   
)921(  

   
 13  

   
)1,559(  

  عن بيع ةالناتج األرباح) ئرالخسا(صافي   
  ھبوط قيمة إستثمارات في أوراق مالية/   

  
)2,856(  

   
)1,845(  

   
)2,828(  

   
)787(  

  حصة من الخسارة الشاملة األخرى   
  لشركة زميلة     

 6,885   )671(    18,811   )3,924(      
  الشامل للفترة الدخلإجمالي     3,122    18,933    7,175    7,335 

               
  :الخاص بـ              
  مساھمي البنك األم    3,044    18,929    7,069    7,324 
  الحصص غير المسيطرة    78    4    106    11 
 7,335    7,175    18,933    3,122      

  
  
  

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

    2013يونيو  30المنتھية في الفترة 
  

 
      األم الخاص بمساھمي البنك  

    
    

               إحتياطيـــات  

 
  المجمـوع
  ألــف

   كويتيدينار 

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 

 7,335    11     7,324     451    6,873    6,873   -   -   -    -    -   -   -  
  الشاملإجمالي الدخل 

  للفترة  
    2012يونيو   30الرصيد في   127,202    (75)   66,791      63,601     17,927    45,603    22,172    79,985    296,079    114,594     537,800     924    538,724 

                                            

  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 

 7,175    106     7,069     7,734   )665(   )665(   -   -   -    -    -   -   -  
  الدخل الشامل) الخسارة(إجمالي 

  للفترة  

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

  شراء أسھم البنك المشتراة  -   )2,576(   -    -    -   -   -   -   -   -    )2,576(    -   )2,576(

  توزيعات أرباح مدفوعة  -   -   -    -    -   -   -   -   -   -    -    )36(   )36(

  2013يونيو   30الرصيد في   127,202    )2,651(   66,791     63,601     17,927    45,603    22,217    92,081    308,220    122,996     555,767     1,036    556,803 

  

  
  .نتجت عن ترجمة عملة أجنبية من استثمار البنك األم في شركة زميلة أجنبية ) ألف دينار كويتي 3,334 بمبلغ خسارة:  2012ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  5,399 بمبلغاطي تقييم استثمار ، خسارة يتضمن إحتي

  
  

  
  المكثفة المجمعةتشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية  15الى  1إن االيضاحات المرفقة من 
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  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

      2013يونيو  30المنتھية في الفترة 
 

   أشھر المنتھية في الستة
  يونيو  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

    
  
  
  إيضاح

 

  :األنشطة التشغيلية         
  الربح قبل الضرائب        8,135   456 

  :تعديـالت         
  ھبوط القيمة ومخصصات أخرى     10    42,643   46,821 
  أرباح االستثمار في أوراق مالية         )3,593(  )2,428(
  أجنبية الستثمارات في أوراق ماليةح فروقات تحويل عملة اربأ         )1,255(  )288(
  استھالك وإطفاء         470   98 
  عمال شركة زميلةأحصة من نتائج          )512(  )688(
  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      45,888   43,971 

        
 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية        
  سندات الخزانة والبنك المركزي         27,905   25,565 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )130,113(  )75,731(
  قروض وسلفيات          )200,669(  )3,936(
  موجودات أخرى         )33,870(  )104(
  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )106,006(  )42,632(
  ودائع العمالء         317,648   7,552 
  مطلوبات أخرى         12,518   6,026 
  األنشطة التشغيلية المستخدم فيالنقد  صافي      )66,699(  )39,289(
  

  
    

  :األنشطة االستثمارية         
  استثمارات في أوراق مالية من إستبعادالمحصل          22,256   7,602 
  استثمارات في أوراق مالية إقتناء         )22,512(  )21,525(
  أرباح من استثمارات في أوراق مالية توزيعات إيرادات         1,907   2,185 
  عقارات ومعدات المحصل من إستبعاد         24   36 
  عقارات ومعدات إقتناء         )179(  )564(
  االستثماريةاألنشطة ) المستخدم في( صافي النقد الناتج من      1,496   )12,266(
    

    

  :األنشطة التمويلية         
  مشتراةالبنك الشراء أسھم          )2,576(  -
  الغير مسيطرة صتوزيعات أرباح مدفوعة للحص         )36(  -
  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية      )2,612(  -

    
    

  في النقد واألرصدة قصيرة األجل النقصصافي       )67,815(  )51,555(
  يناير 1نقد وأرصدة قصيرة األجل في       253,765   198,470 
  يونيو   30نقد وأرصدة قصيرة األجل في   5    185,950   146,915 

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



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

     2013يونيو  30
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  التأسيس والتسجيل  -  1

شركة مساھمة عامة تأسست في دولة الكويت ، ومسجلة كمصرف ) البنك األم. (ك.م.ش –ن البنك التجارى الكويتى إ
ة  ألوراق المالي ي سوق الكويت ل درج ف ك الكويت المركزي وم دى بن ك األم ھو . ل وان المكتب المسجل للبن : ان عن

   .دولة الكويت  –الصفاة  13029،  2861: ب .ص
 

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

انون الشركات(" 2012لسنة  25بموجب المرسوم بقانون رقم  2012نوفمبر  26تم إصدار قانون الشركات في  ") ق
وفمبر  29الجريدة الرسمية بتاريخ  الذي تم نشره في م  2012ن ة رق انون الشركات التجاري اء ق م إلغ ه ت ذي بموجب وال

اريخ . 1960لسنة  15 م  2013مارس  27الحقاً تم تعديل قانون الشركات بت انون رق لسنة  97بموجب المرسوم بق
  ).المرسوم( 2013

  

م  ادة رق اً للم وائح الت) 3(و ) 2(وفق إن الل وم، ف ن المرس ارة م ر التج ل وزي ن قب دارھا م تم إص وف ي ي س ة الت نفيذي
ق  2013سبتمبر  26والصناعة بحلول  ا البنك األم من أجل توفي ي يجب ان يطبقھ سوف تحدد األساس والقواعد الت

  .وتعديالته أوضاعه مع قانون الشركات 
  

  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 اتال" 34لق ة  معلوم المالي

ة مع السياسات " . المرحلية ة متفق ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ة إلعداد المعلومات المالي إن السياسات المحاسبية المتبع
ات المال داد البيان ة إلع بية المتبع ي المحاس ة ف نة المنتھي نوية للس ة الس ة المجمع ق .  2012ديسمبر  31ي تثناء تطبي باس

  :المعايير الجديدة والمعدلة التالية الصادرة وجارية التأثير خالل السنة 
  

  " :دوات الماليةفصاحات األإ"  7المعيار الدولي للتقارير المالية 
ا  ة بھ ات المتعلق ل واالتفاقي وق التقاب ال (ان التعديل يتطلب من المنشأة االفصاح عن معلومات حول حق ى سبيل المث عل

ود الضمان ل ). عق ات التقاي ر ترتيب يم أث ى تقي اعد عل ة تس ات ھام تخدمين معلوم وفر للمس ذه اإلفصاحات ت ى إن ھ عل
تناداً  فصاحات الجديدة مطلوبةإلإن ا. المركز المالي للمنشأة ا اس ل لھ لجميع األدوات المالية المعترف بھا والتي تم التقاي

وتطبق االفصاحات ايضا لألدوات المالية المعترف بھا " . دوات الماليةعرض األ" 32المحاسبة الدولي رقم  إلى معيار
ان  ا إذا ك ر عم ابھة، بغض النظ ات المش رفين أو االتفاقي ة للط ل ملزم ات تقاي عة التفاقي ار والخاض ى معي تناداً إل إس

ي .  32المحاسبة الدولي رقم  الي المرحل ى المركز الم اثير جوھري عل ه ت يس ل ان التعديل يؤثرعلى األفصاح فقط ول
ات . المكثف المجمع أو أداء المجموعة غير أن تطبيق التعديل أعاله  قد ينتج عنه  إفصاحات إضافية محسنة على البيان

 . موعةالمالية السنوية المجمعة للمج
 

 " :البيانات المالية المجمعة"  10المعيار الدولي للتقارير المالية 
البيانات المالية المجمعة والمستقلة ولجنة "  27ھذا المعيار الجديد يحل محل تعليمات الدمج في معيار المحاسبة الدولي 

ة المنشآت  من خالل تقديم" ت ذات االغراض الخاصة الموحدةآالمنش" 12التفسيرات الدائمة  نموذج تجميع موحد لكاف
ه أعلى  ا من خالل ( ساس السيطرة وبصرف النظرعن طبيعة الطرف المستثمر ب تحكم بھ تم ال أة  ي سواء كانت المنش

اً ). و من خالل االتفاقيات التعاقدية كما ھو شائع في المنشآت ذات األغراض الخاصةأحق التصويت للمستثمريين  وفق
ة  ايير الدولي ة للمع ارير المالي تثمر ، أإف 10للتق ان للمس ا إذا ك اس م ى أس ون عل يطرة تك ى الطرف ) ن الس وذ عل نف
ا، و ج) المستثمر فيه ، ب تثمر فيھ رة من مشاركته في الشركة المس ) التعرض للمخاطر أو حقوقه في العائدات المتغي

إن تطبيق ھذا المعيار لن ينتج عنه . غ العائداتالقدرة على إستخدام سيطرته على الشركة المستثمر فيھا للتأثير على مبل
  .أي تأثير جوھري على المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو أداء للمجموعة

  
  " :ت االخرىآفصاح عن الحصص في المنشاإل"  12المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة و ا يتطلب المعيار الجديد إفصاحات محسنة حول كل من الشركات المجمع ي تشارك فيھ ة الت ر المجمع الشركات غي
ا ة . شركة م ارير المالي دولي للتق ار ال ات  12إن الغرض من المعي تمكن مستخدمو البيان ى ي د المعلومات حت ھو تزوي

ة عن  ة والتعرض للمخاطر الناتج ات المجمع ى الموجودات والمطلوب ود عل ة قي يطرة وأي يم أساس الس ن تقي ة م المالي
رك ع الش اركات م ركات المش طة الش ي أنش يطرة ف ر المس الكي الحصص غي اركة م ة ومش ر المجمع ة غي ات المنتظم

ة ي المكثف . المجمع الي المرحل ز الم ي المرك ة ف ه أي إفصاحات إضافية جوھري تج عن ن ين ار ل ذا المعي ق ھ إن تطبي
ة السنة ،. المجمع ة اإل سوف تقوم المجموعة بمراجعته قبل نھاي ات فصاح عن إفصاحات مع إمكاني إضافية في البيان

  .المالية السنوية المجمعة للمجموعة
   



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

     2013يونيو  30
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  " :قياس القيمة العادلة "  13المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة  ة العادل ة قياسات القيم ة لكاف ارير المالي ة للتق ايير الدولي دا لالرشادات حول المع ال . يقدم المعيار الجديد مصدرا واح
ار إرشادات  13يغير المعيار الدولي للتقارير المالية  دم المعي ة ولكن يق ة العادل توقيت ضرورة استخدام الشركة للقيم
 ً ة او  حول كيفية قياس القيمة العادلة وفقا ة العادل للمعايير الدولية للتقارير المالية عندما يكون من الضروري تحديد القيم

ة  قدإن تطبيق ھذا المعيار . عندما يسمح بتطبيقھا  ة المكثف ة المرحلي ى المعلومات المالي ينتج عنه إفصاحات إضافية عل
 . للمجموعة المجمعة

  
  :  عرض البيانات المالية 1معيار المحاسبة الدولي 

املة األخرى 1تغير التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  رادات الش تم . طريقة تجميع البنود المعروضة ضمن اإلي ي
ادة تصنيفھا  ي يمكن إع ود الت ا"أو (عرض البن ادة إدراجھ تقبلية ") إع رة مس ي فت ائر ف اح أو خس ى أرب بيل (إل ى س عل

ى العرض . بصورة منفصلة عند البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفھا) لمثال، عند االستبعاد أو التسويةا ديل عل يؤثر التع
  . فقط وليس له تأثير على المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو أداء المجموعة

  
  " :مزايا الموظفين "  19معيار المحاسبة الدولي 

را دلتم إصدار عدد من التغيي ار المع ذا المعي م . ت أو التوضيحات بموجب ھ إن أھ دة، ف ديالت العدي ذه التع ين ھ من ب
التغييرات تميز بين مزايا الموظفين قصيرة األجل وطويلة األجل استناداً إلى التوقيت المتوقع للتسوية بدالً من استحقاق 

ف ا. الموظ ز الم ى المرك وھري عل أثير ج ا أي  ت يس لھ ديالت ل ذه التع ع أو أداء إن ھ ف المجم ي المكث لي المرحل
  .المجموعة

   
 " :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  12والمعي
دولي "نشأت االخرىاالفصاحات عن الحصص في الم" ار المحاسبة ال ة"  28، ومعي تثمارات في شركات زميل ، "اس

ى  28تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي  ة وشركات المحاصة "ال تثمارات في الشركات الزميل ويصف " االس
ة ى الشركات الزميل ار إن  . المعيار كيفية تطبيق طريقة حقوق الملكية لشركات المحاصة باالضافة ال ذا المعي ق ھ تطبي
  .لن ينتج عنه أي تأثير جوھري على المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو أداء المجموعة

  
داء في  ي تب  1إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية السارية المفعول للفترة المحاسبية السنوية الت

ي المكثف المجمع أو لم ينتج عنھا أي تأثير جوھر 2013يناير  الي المرحل بية والمركز الم ى السياسات المحاس ي عل
  .أداء المجموعة

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

م ا ت ة كم ارير المالي ة للتق ايير الدولي ا للمع ده وفق ة المع ة الكامل ت  المجمع ة الكوي ة دول ات حكوم ا لتعليم ا وفق تطبيقھ
ة بنك الكويت المركزي  ايير . لمؤسسات الخدمات المالية التى تخضع لرقاب ة المع ق كاف ذه التعليمات تطبي وتتضمن ھ
دولى  بة ال ار المحاس ات معي تثناء متطلب ة ، باس ارير المالي ة للتق ة  39الدولي ول : األدوات المالي اس ح راف والقي اإلعت

  .صص المجمع والتي تم إستبدالھا بمتطلبات بنك الكويت المركزي حول تكوين حد أدنى للمخصص العام المخ
  

إن سياسة المجموعة في حساب مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات تتوافق من جميع النواحي المادية مع 
  .متطلبات البنك المركزي للمخصص المحدد

  
والتي تعبتر ضرورية ) المتعلقة في االستحقاقات العادية المتكررة(ميع التعديالت برأي اإلدارة ، أنه قد تم ادراج ج

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن  2013 يونيو 30إن نتائج العمليات للفترة المنتھية في . لعرض عادل 
ع إلى البيانات المالية وللحصول على معلومات إضافية يمكن الرجو. 2013ديسمبر  31توقعھـا للسنة المنتھية في 

  . 2012ديسمبر  31المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتھية في المجمعة 
  
  

  شركات تابعة  -  3
  حصة الملكية

%  
  

  
  

 يونيو  30
2012    

ديسمبر  31
2012    

 يونيو  30 
2013  

  
  بلد التأسيس  النشاط الرئيسي

  
  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 بقام البنك األم  ، 2013يناير  17ووزارة التجارة في  2013يناير  7سواق المال في أھيئة  بناء على موافقة
، وتبعا لذلك بلغ صافي موجودات الشركة التابعة السابقة )مقفلة. (ك.م.ش –مصفي لتصفية شركة التجاري لالستثمار 

دينار كويتي وقد تم معاملتھا كموجودات غير متداولة محتفظ بھا لغرض البيع وفقا للمعيار الدولي ألف  16,152
تم تصنيفه وقد "  ةالموقوفت االموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا لغرض البيع والعملي" 5رقم ة للتقارير المالي

  .ضمن الموجودات األخرى
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  مخصصات انتفت الحاجة إليھا  -  4

ا في  1993لسنة  41وفقا للقانون رقم  و 30، بلغت مخصصات انتفت الحاجة إليھا كم ار  فآال 8 – 2013 يوني دين
ويتي  و  30(ك ويتي اآلف 4 – 2012 يوني ار ك تم ) . دين ذي سوف ي ائي ال غ النھ هإن المبل ازل عن ت ل التن ك الكوي بن

ا ، . المركزي يعتمد على وضع تلك المخصصات في نھاية السنة  ي إنتفت الحاجة إليھ إن التحقق من المخصصات الت
  . وبما يتفـق مع تعليمات بنك الكويت المركزي  2012ديسمبر  31تم علـى أساس مماثل لذلك الذي طبق في

  
  قصيرة األجلنقد وأرصدة   -  5

  
  يونيو  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  
  يونيو  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

 

  نقد وبنود نقدية 58,150  64,341  33,038
 أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  30,227   76,563   28,028
 ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام  97,573   112,861   85,849

146,915   253,765   185,950    
  

  ."كقروض ومدينين"قصيرة األجل رصدة األالنقد وتم تصنيف 
  

   المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  6
  

  يونيو  30
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  
  يونيو  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

 

 إيداعات لدى البنوك 503,146  343,458  462,946
 قروض وسلفيات للبنوك -  1,374   1,343

 مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية أخرى -   28,201   17,431
481,720   373,033   503,146    

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

  
  قروض وسلفيات  -  7

  ."كقروض ومدينين"تم تصنيف القروض والسلفيات 
  

م  يم رق زي تعم ت المرك ك الكوي در بن رة ، أص الل الفت نة  BS,IS/2/305خ ة  2013لس وك المحلي ع البن ى جمي إل
م ) الصندوق(ستثمار بشأن تشكيل صندوق دعم األسرة وشركات اإل انون رق قامت وزارة .  2013لسنة  104تحت ق

ة للقروض الشخصية واإل ا في المالية بإنشاء ھذا الصندوق لشراء األرصدة القائم وك كم و  12ستھالكية من البن يوني
ا بعملي . 2008مارس  30والممنوحة قبل تاريخ  2013 وم البنك األم حالي دحة تيق ذه القروض  دي ديمھ ا  وتق تقريرھ
  .تعميم ال ذلك بناء على

  
  أوراق مالية في استثمارات -  8

و 30(ألف دينار كويتي  2,095حققت المجموعة خالل الفترة ربح غير محقق بمبلغ  ر محقق - 2012 يوني ح غي  رب
ويتي 9,397لغ ـبمب ار ك ة ـف) ألف دين ي القيم رات ف ع نتجت عن تغي ي المكثف المجم امل المرحل دخل الش ان ال ي بي

دره  ة ق ة العادل ويتي  921العادلة ، وتحويل تغيرات تراكمية في القيم ار ك و  30(ألف دين ألف  344 –  2012يوني
أوراق  استثمارات في قيمة إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع والــذي نتــج عــن استبعاد إنخفاض) دينار كويتي

  " .متاحـة للبيـع"ماليــة 
  

غ  ة بمبل ويتي  5,012كما تم تحميل بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع بخسائر إنخفاض في القيم ار ك  30(ألف دين
  )ألف دينار كويتي 16,415 – 2012 يونيو

  
ة  ي أوراق مالي تثمارات ف درھا  348,483,589تتضمن االس ة ق ة العادل ة بالقيم ھم مدرج ار  216,060س ف دين أل
سنة  يألف دينار كويتي ف  94,103سھم منھم بتكلفة قدرھا  221,421,095كويتي وقام البنك األم باالستحواذ على 

خفق الطرف اآلخر في تنفيذ خيار أبموجب صفقة أبرمت من خالل سوق الكويت لألوراق المالية وذلك بعد ان  2009
ه ، خالل إ ى  2010عادة الشراء خالل اإلطار الزمني المتفق علي وق اإلصدار واستحوذ عل شارك البنك األم فى حق

ة األسھم كم. ألف دينار كويتي   32,401سھم بتكلفة  127,062,494 ر يحتفظ البنك األم بملكي . ا في تاريخ التقري
ة  ىقام الطرف األخر برفع دعو ى . قضائية منازعا البنك األم على الملكية ، وھي حاليا متداولة أمام المحكم تنادا إل إس

ع  اع مقن ديھا دف أن ل د اإلدارة ب انوني ، تعتق ي. رأي المستشار الق ك األم بتقي ام البن ذلك ، ق ة م االونتيجة ل تثمار بالقيم س
  .العادلة واعترف بربح التقييم العادل في مخصص تقييم االستثمارات 
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  إيرادات الفوائد  -  9

ناتجة عن ) ألف دينار كويتي 449 – 2012 يونيو 30(ألف دينار كويتي  117افراج بمبلغ الفوائد إيرادات تتضمن 
ة  دفقات النقدي ة للت ديرات المعدل ى التق ويات عل ن تس ا م د عليھ دة األصلية المتعاق دالت الفائ تقبلية المخصومة بمع المس

ام  روطھا خالل ع ديل ش م تع ي ت ة الت روض المنتظم ة الق م  2007محفظ زي رق ت المرك ك الكوي يم بن ي تعم ا ف وكم
  . 2008أبريل  23بتاريخ  2/105و  2007فبراير  13بتاريخ  2007/ب س ر س أ  2/202

  
  ومخصصات أخرى ھبوط القيمة  - 10

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

    الثالثة أشھر المنتھية في   الستة أشھر المنتھية في
  يونيو  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  محددة –قروض وسلفيات للعمالء   )17,733(   )12,534(   )34,934(   )23,547(
  عامة –قروض وسلفيات للعمالء   )935(   430    )1,403(   )1,547(
  استثمارات في أوراق مالية  -    )7,814(   )5,012(   )16,415(
  تسھيالت غير نقدية  )18(   )4,901(   )293(   )5,389(
  مخصصات أخرى  )23(   65    )1,001(   77 
)46,821(   )42,643(   )24,754(   )18,709(    

  
 30(ألف دينار كويتي  635تتمثل المخصصات األخرى بشكل رئيسي في ھبوط قيمة إستثمار في شركة زميلة بمبلغ 

  . )ال شى - 2012 يونيو
  

  السھمربحية   - 11
ى المتوسط المرجح الفترة والمخففة بتقسيم صافي ربح  ةتحتسب ربحية السھم األساسي الخاص بمساھمي البنك األم عل

  .الفترةلعدد األسھم القائمة خالل 
    الثالثة أشھر المنتھية في   الستة أشھر المنتھية في

  يونيو  30
2012    

  يونيو  30 
2013  

  يونيو  30 
2012    

  يونيو  30 
2013    

  

  
  451  

   
 7,734  

   
  122  

   
 6,965  

صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك 
  )ألـف دينـار كويتي(م األ

             
  
 1,272,022  

   
 1,272,022  

   
1,272,022  

   
1,272,022  

المتوسط المرجح لألسھم المصرح 
  )العدد باأللف(والمكتتب بھا 

  
)70(  

   
)1,143(  

   
 )70(  

   
)2,160(  

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

 1,271,952    1,270,879   1,271,952    1,269,862    
  

0.4  
   

6.1  
   

0.1  
   

5.5  
ربحية السھم األساسية والمخفضة 

  )فلس(الخاصه بمساھمي البنك االم 
  

  معامالت مع أطراف ذات صلة - 12
وعائالتھم وشركات يملكون حصصا رئيسية  المجموعة فيومدراء أعضاء مجلس اإلدارة (إن أطرافا معينة ذات صلة 

ا من إن مثل تلك المعامالت  .ضمن دورة العمل الطبيعية  للمجموعةكانوا خالل الفترة عمالء ) بھا ة عليھ تمت الموافق
  :كالتالي  ھي كز المالي المرحلي المكثف المجمعإن األرصدة في تاريخ بيان المر. قبل إدارة المجموعة 

  
      2013يونيو  30    2012يونيو  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   -    2  -   -    - 

               ودائع    6   -    34  5  -    58
                الجھاز التنفيذي               

  قروض    8   -    115  8  -    73
  بطاقات ائتمان    9   1   12  10  3   8

    ودائع    15   11   944  13  12   476
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ابعين تستحق خالل سنة وتحمل  ا واألعضاء الت إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العلي

   .%) 1.5إلى % 0بين :  2012يونيو  30% (0فائدة بنسبة 
  
  

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

    أشھر المنتھية في الستة
  يونيو  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

       
  رواتب ومزايا قصيرة األجل  )863(   )563(
  مزايا بعد التوظيف  )6(   )6(
  مزايا نھاية الخدمة  )135(   )85(

  
  الماليةالقيم العادلة لألدوات  – 13

ة  ا الدفتري ادي عن قيمھ ة ال تختلف بشكل م ألدوات المالي ة ل يم العادل ة ذات . إن الق ات المالي إن الموجودات والمطلوب
ع ) أقل من ثالثة أشھر(السيولة او ذات  اإلستحقاق قصير األجل  ى الودائ ق عل تقارب قيمھا الدفترية قيمھا العادلة وتطب

   .االستحقاق غير المحدد أو األدوات المالية ذات األسعار المتغيرةوحسابات النوفير ذات عند الطلب 
  

ا من خالل أسلوب  ة واإلفصاح عنھ ة للموجودات المالي ة العادل د القيم الي لتحدي تستخدم المجموعة الجدول الھرمي الت
  .التقييم 

  
  .لة أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة للموجودات المماث) غير المعدلة(األسعار المعلنة :  1المستوى 
ة المسجلة :  2المستوى  ة العادل التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتھا ذات التأثير الجوھري على القيم

  أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، و
ة المسجلة :  3المستوى  ة العادل ى القيم أثير الجوھري عل ى التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات الت تند عل والتي ال تس

  .معلومات السوق المعروضة 
  

  .ات التقييم المستخدمة لھدف قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة التقرير السابقة نيإن طريقة وتق
  

  :العادلة  الھرمي للقيمة جدولالإن الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بالمستوى في 
  

    2013يونيو  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         
  ملكيةأسھم  292,416   38,483   -   330,899 
  دين وراقأ  17,300    43,715    -   61,015 
  أخرى  -   2,533    -   2,533 
 394,447   -    84,731    309,716    

  
  تحليل القطاعات  -14

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

ة لشركات  فراد مع مدى كاملاألشركات ولل مصرفيةخدمات    -أ  ة تجزئ داع وخدمات بنكي راض واإلي من اإلق
  .محلية ودولية وأشخاص منفردين 

ة ، إدارة  -ب ندات الخزان ة ، س ال صرف العمالت األجنبي ن سوق الم تثمار المصرفي م ة واالس ألف الخزان تت
  .األصول وخدمات الوساطة المالية 

   



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

    خدمات بنكية شركات وأفراد  خزينة وإستثمار بنكي  المجموع

    الستة أشھر المنتھية في  الستة أشھر المنتھية في  الستة أشھر المنتھية في

  
  الميزانية العموميةالبنود خارج  - 15

  
  :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية   -أ  

في التزامات بتوفير ائتمان للعمالء ، وتمثل المبالغ التعاقدية لھذه  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبيعية ، 
االلتزامات المخاطر االئتمانية المترتبة على افتراض أن المبالغ سيتم تقديمھا بالكامل ، وان أيا من الضمانات ال 

ة .قيمة له  ات النقدي ه في  إن اجمالي المبالغ التعاقدية لاللتزامات ال يعكس بالضرورة المتطلب تقبلية ، اذ أن المس
  .كثير من الحاالت تنتھي ھذه العقود بدون تمويل 

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

  
 

  
  يونيو  30

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

   
  يونيو  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  قبوالت مصرفية  53,480    42,904   55,870
  إعتمادات مستندية  129,427    130,518   127,493
  خطابات ضمان  857,841    885,205   874,605

  أخــرى  35,180    37,961   39,194
1,097,162   1,096,588    1,075,928    

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

  
  

  يونيو  30
2012    
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2012    
  ألــف

  دينار كويتي

   
  يونيو  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  جنبية اآلجلةاألعمالت العقود   367,090   347,902   284,693
  
  

ار كو 3,414إن خسارة التقييم العادل لعقود العمالت األجنبية األجلة بلغت  :  2012ديسمبر  31( يتي ألف دين
  ) . ألف دينار كويتي  861 - بمبلغ ربح : 2012يونيو  30ألف دينار كويتي ،  1,221 - مبلغربح ب

 
ل فقط إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غير جوھري ، ومحدد بالقيمة  ذي يمث ة ، وال االحاللية لألدوات المالي

  . جزءا من المبالغ التعاقدية أو االسمية المستخدمة إلظھار الكميات القائمة
  

  :مطالبات قانونية  -  ب
 2,637بمبلغ  مخصص لھاإحتساب ، وقد تم  المجموعةعض المطالبات القانونية ضد ب التقريرفي تاريخ يوجد 

ويتي  ار ك مبر  31(ألف دين ف  2,620 –  2012ديس ويتي ، أل ار ك و  30دين ف  1,530 – 2012 يوني أل
  .) دينار كويتي

  يونيو  30
 2012    

  يونيو  30
2013  

  يونيو  30
 2012    

  يونيو  30
 2013  

  يونيو  30
 2012    

 يونيو  30
2013  

  

  صافي إيرادات الفوائد  38,768   39,099  3,731   3,440  42,499   42,539
  إيرادات غير الفوائد  17,190   13,829  7,236   5,652  24,426   19,481
  إيرادات التشغيل  55,958   52,928  10,967   9,092  66,925   62,020

  ھبوط القيمة ومخصصات أخرى  )36,276(  )30,471(  )6,367(  )16,350(  )42,643(  )46,821(
  الفترة) خسارة/ (صافي ربح   10,801   14,130  )2,955(  )13,680(  7,846   450
              

  الموجودات  2,294,735   2,173,472  1,601,856   1,524,442  3,896,591   3,697,914
  المطلوبات وحقوق الملكية  1,751,323   1,460,684  2,145,268   2,237,230  3,896,591   3,697,914




