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

  2014سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

      الثالثة أشھر المنتھية في   أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2014  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2014    
  ألــف

  دينار كويتي

  
  
 
  ايضاح

  

  ايرادات الفوائد  9  27,379    26,543    81,297    78,756 
  مصاريف الفوائد    )6,567(   )5,066(   )17,993(   )14,780(
    صافي ايرادات الفوائد    20,812    21,477    63,304    63,976 

               
  أتعاب وعموالت    7,759    7,769    23,314    22,236 
  صافي ربح  التعامل بالعمالت االجنبية    1,411    678    4,017    2,730 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالية    2,286    418    6,602    2,104 

 3,214    613    -   )120(    
      ربح إستبعاد موجودات معلقة ) خسارة(
  للبيع  

  إيرادات توزيعات أرباح    269   -    1,771    1,907 
  من نتائج أعمال شركة زميلةحصة     -    -    -    512 
  إيرادات تشغيل أخرى    327    259    871    847 
  ايرادات التشغيل    32,744    30,601    100,492    97,526 

               
  مصاريف الموظفون    )5,052(   )5,069(   )15,808(   )14,477(
  مصاريف عمومية وادارية    )3,533(   )3,253(   )10,523(   )9,522(
  استھالك وإطفاء    )226(   )241(   )680(   )711(
  مصاريف التشغيل    )8,811(   )8,563(   )27,011(   )24,710(
               
  ربح التشغيل قبل المخصصات    23,933    22,038    73,481    72,816 
  القيمة ومخصصات أخرى  إنخفاض  10  )11,219(   )22,013(   )46,974(   )64,656(
  الربح قبل الضرائب    12,714    25    26,507    8,160 

               
  ضرائب     )569(   9    )1,166(   )280(
  صافي ربح الفترة    12,145    34    25,341    7,880 

               
  :الخاص بـ              
  مساھمي البنك     12,144    -    25,334    7,734 
  الحصص غير المسيطرة    1    34    7    146 
 7,880    25,341    34   12,145      

               

5.5   18.0    -   8.6  
  
11 

  ربحية السھم األساسيــة والمخفضـة
  )فلس(الخاصة بمساھمي البنك   

  
  

  
  
  

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

  2014سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

      الثالثة أشھر المنتھية في   أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2014  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2014    
  ألــف

  دينار كويتي

    

               
  صافي ربح الفترة     12,145    34    25,341     7,880

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

  المجمع
               
  
)1,306(  

   
 4,644  

   
)3,401(  

   
 6,945  

  التغير في القيمة العادلة الستثمارات في  
  أوراق مالية 

  
)1,418(  

   
)3,828(  

   
)497(  

   
)2,131(  

  الناتجة عن بيع ئرالخساصافي   
  قيمة إستثمارات في أوراق مالية إنخفاض/   

)1,829(  
   

 -  
   

 16  
   

 -  
  الشاملة األخرى  )الخسارة( الربح حصة من  

  لشركة زميلة     

)4,553(    816   )3,882(    4,814      
  للفترة ةالشامل )الخسارة( إجمالي الدخل    16,959    )3,848(   26,157    3,327 

               
  :الخاص بـ              

  مساھمي البنك     16,951    )3,894(   26,147    3,175 
  الحصص غير المسيطرة    8    46    10    152 

 3,327    26,157   )3,848(    16,959      

  
  
  
  

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

  2014سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

        الخاص بمساھمي البنك   

     
    

                 إحتياطيـــات  

 
  المجمـوع
  ألــف

    دينار كويتي

الحصص غير 
  المسيطرة
  ألــف

  دينار كويتي

    
  
  

  المجموع
  ألــف

    دينار كويتي

توزيعات 
أرباح 

مقترحة 
ألف دينار 
    كويتي

أربـاح 
  محتفظ بھا
  ألــف

    دينار كويتي

مجموع 
  االحتياطيات
  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

    كويتيدينار 

  
  عالوة اصدار

  ألــف
    دينار كويتي

أسھم البنك 
  المشتراة
  ألــف

    دينار كويتي

توزيعات 
أسھم 
منحة 

مقترحة 
ألف دينار 
    كويتي

  
  رأس المال
  ألــف

    دينار كويتي
                                       
  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 

  
  2014يناير  1الرصيد في   127,202    13,992     )4,018(    66,791     63,601     17,927     45,603     24,530     81,392     299,844     115,940     8,864     561,824     1,083     562,907 

  للفترة الشامل الدخل إجمالي  -   -    -    -    -    -    -    -    813     813     25,334     -    26,147     10     26,157 

  إعادة تقييم فائض عكس إحتياطي  -   -    -    -    -    -    -    )887(    -    )887(    -    -    )887(    -    )887(

  شراء أسھم البنك المشتراة  -   -    )901(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )901(    -    )901(

   أسھم البنك المشتراةبيع   -   -    1,038     -    -    -    71     -    -    71     -    -    1,109     -    1,109 

  أسھم منحة مصدرة  13,992    )13,992(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

  توزيعات أرباح مدفوعة  -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )8,869(    )8,869(    )45(    )8,914(

-    -    -     5    )5(    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -  
          سھمعلى أ توزيعات أرباح

  التي تم بيعھا البنك المشتراة  

  2014 سبتمبر  30الرصيد في   141,194    -    )3,881(    66,791     63,601     17,927     45,674     23,643     82,205     299,841     141,269     -    578,423     1,048     579,471 

  
  
 تم دفعالحقاً ،  2013لسنة  )ال شيء: 2012( %11وأسھم منحة بواقع ) ال شيء: 2012( سھم لكل فلس 7 بواقع نقدية أرباح توزيع على 2014إبريل  2للمساھمين المنعقدة بتاريخ  السنوية العمومية الجمعية وافقت

  . ألف دينار كويتي  13,992لغ ورأس المال بمب سھم 139,922,458عدد األسھم بواقع في ى زيادة ح النقدية وقد أدت أسھم المنحة إلتوزيعات األربا
  

  .في شركة زميلة أجنبية ملة أجنبية من استثمار البنك نتجت عن ترجمة ع) ألف دينار كويتي 5,334 بمبلغ خسارة:  2013ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  5,448 بمبلغيتضمن إحتياطي تقييم استثمار ، خسارة 
  
  

  
  تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  )غير مدقق(النقدية المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات 

  2014سبتمبر  30المنتھية في الفترة 
  

    أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30
2014  
  ألــف

  دينار كويتي

    
  
  
  إيضاح

  

  :األنشطة التشغيلية          
  قبل الضرائبربح ال        26,507   8,160 

  :تعديـالت         
  القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض     10    46,974   64,656 
  في أوراق مالية اتستثماراإل )أرباح(         )8,373(  )4,011(
  أرباح فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية         )329(  )1,232(
  استھالك وإطفاء         680   711 
  حصة من نتائج أعمال شركة زميلة         -  )512(
  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      65,459   67,772 

         
  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية         
  سندات الخزانة والبنك المركزي         5,114   103,478 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )21,764(  )75,362(
  قروض وسلفيات          )34,265(  )206,299(
  موجودات أخرى         25,317   )10,823(
  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى         107,572   )83,437(
  ودائع العمالء         )226,072(  288,439 
  مطلوبات أخرى         33,690   13,250 
  األنشطة التشغيلية الناتج من) في لمستخدما(النقد  صافي      )44,949(  97,018 

         
  :األنشطة االستثمارية         
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية         74,161   35,389 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالية         )13,260(  )32,199(
  إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية         1,771   1,907 
  المحصل من إستبعاد عقارات ومعدات         37   75 
  إقتناء عقارات ومعدات         )2,664(  )288(
  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية      60,045   4,884 

         
  :األنشطة التمويلية         
  شراء أسھم البنك المشتراة         )901(  )3,174(

  أسھم البنك المشتراة المحصل من بيع         1,109   -
  توزيعات أرباح مدفوعة         )8,869(  -

  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص الغير مسيطرة         )45(  )36(
  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية صافي      )8,706(  )3,210(
         
  في النقد واألرصدة قصيرة األجل الزيادةصافي       6,390   98,692 
  يناير 1نقد وأرصدة قصيرة األجل في       436,620   253,765 
   سبتمبر  30نقد وأرصدة قصيرة األجل في   5    443,010   352,457 

  
   المكثفة المجمعةتشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية  15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل



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

     2014سبتمبر  30
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  التأسيس والتسجيل   -  1

ك الكويت ) البنك( .ع.ك.م.ش –ن البنك التجارى الكويتى إ دى بن شركة مساھمة عامة تأسست في دولة الكويت ، ومسجلة كمصرف ل
ة  ألوراق المالي درج في سوق الكويت ل ك ھو . المركزي وم وان المكتب المسجل للبن  –الصفاة  13029،  2861: ب .ص: ان عن

   .دولة الكويت 
 

  . لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةضمن ا" المجموعة"التابعة يشار إليھما معاً  تهوشركالبنك 
  
م ى إال ت ة عل ة صدار موافق ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ات المالي اءَ المعلوم ة بن رار للمجموع ى ق اريخ  عل وبر 12مجلس اإلدارة بت  اكت

2014.   
 
م  2012نوفمبر  26في  الجديد إصدار قانون الشركات تم انون رق نة  25بموجب المرسوم بق انون الشركات("  2012لس ذي ") ق وال

م  نة  15بموجبه تم إلغاء قانون الشركات التجارية رق ً . 1960لس ا اريخ  الحق انون الشركات بت ديل ق م تع بموجب  2013مارس  27ت
  ). المرسوم( 2013لسنة  97المرسوم بقانون رقم 

  
ـالمعفيذية الخاصة بالقانون إن الالئحة التن  ـالجدي دلـ ـد تـ ـم إصدارھـ ـا بتاريـ بتمبر  29خ ـ دة الرسمية  2013س م نشرھا في الجري وت

ً . 2013أكتوبر  6بتاريخ  م  ووفقا دة من) 3(للمادة رق نة واح ة س ا مھل إن الشركات أمامھ ة، ف اريخ من الالئحة التنفيذي نشر الالئحة  ت
  .عھا مع متطلبات القانون المعدل الجديدالتنفيذية من أجل توفيق أوضا

  
  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.  2013ديسمبر  31المالية المجمع دة والمعدل ايير الجدي ق المع تثناء تطبي ة اباس ة الي لصادرة وجاري
  : لفترةالتأثير خالل ا

  
  : )27ومعيار المحاسبة الدولي  12و  10تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية (شركات االستثمار 

ي تستوفي تقدم استثناء و.  2014يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تسري ھذه التعديالت على ا من شرط تجميع المنشآت الت
تثمار االستثناء ويتطلب . 10 المعيار الدولي للتقارير المالية رقماالستثمار بموجب  شركاتتعريف  من شرط التجميع من شركات االس

ع أن  .رئح أو الخسااربالشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األالمحاسبة عن  ذوليس من المتوق ى المجموعة ديل ا التعيسري ھ عل
  .10 المعيار الدولي للتقارير المالية رقماالستثمار بموجب  حيث ال تستوفي أياً من شركات المجموعة تعريف شركات

  
   :)تعديل(مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -العرض –االدوات المالية  32معيار المحاسبة الدولي 
ـ  .2014يناير  1السنوية التي تبدأ في او بعد  على الفتراتتسري ھذه التعديالت  ديالت المقصود ب انوني "توضح ھذه التع ديھا حق ق ل
دولي ". حالي ملزم بالمقاصة ار المحاسبة ال ة التسوية  32توضح التعديالت أيضا تطبيق معي ايير المقاصة حول أنظم ة (مع ل أنظم مث

دي لم. جمالية غير المتزامنةالتي تطبق آليات التسوية اإل) بيوت المقاصة المركزية ذه التع رينتج عن ھ ى األداء أو المركز  الت أي أث عل
  .المالي المرحلي المكثف المجمع للمجموعة 

  
ة  والمطلوبات افصاحات حول المبالغ الممكن استردادھا للموجودات -انخفاض قيمة الموجودات: 36معيار المحاسبة الدولي  ر المالي غي

  :) تعديل(
ارير  دولي للتق ار ال ة اتستبعد ھذه التعديالت النتائج غير المقصودة للمعي ار المحاسبة  13لمالي ة بموجب معي ى االفصاحات المطلوب عل

م . 36الدولي  ي ت د الت اج النق اضافة الى ذلك، تتطلب ھذه التعديالت االفصاح عن المبالغ الممكن استردادھا للموجودات او وحدات انت
أثرعلى ا. ائر انخفاض القيمة لھا خالل الفترةتحقق او عكس خس ديالت ب ذه التع نوية اتسري ھ رات الس د لفت دأ في او بع ي تب اير  1لت ين

م بيق المبكر للمعيار الدولي للتقارمع التط 2014 ة رق ا  13ير المالي د اصبح مطبق ه ق م. المسموح ب تج عن ل ذا ين ديل ھ ا التع أي  حالي
  .ات المستقبليةبأخذه في عين اإلعتبار في اإلفصاحاإلستمرار سيتم حيث  .إفصاحات إضافية

   
  :)تعديالت( التغطيةمحاسبة استمرار المشتقات و استحداث 39معيار المحاسبة الدولي 

اءه التعديالت تقدم ھذ بة  إعف ةمن وقف محاس د التغطي تقات  استحداث عن ة تستوفيأداة مصنفة كمش ة تغطي ايير معين ذه . مع تسري ھ
ديالت  د التع ي أو بع دأ ف ي تب نوية الت رات الس اير  1للفت م. 2014ين الي  ل ز الم ى األداء أو المرك ر عل ديالت أي أث ذه التع تج عن ھ ين

  .للمجموعة المجمع رحلي المكثفمال
  

بية  دإن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية السارية المفعول للفترة المحاس ي تب نوية الت اير  1في  أالس م  2014ين ل
  .المجموعة المركز الماليأو  األداء علىينتج عنھا أي تأثير جوھري على السياسات المحاسبية و
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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 تخض ة الت ة الكويت لمؤسسات الخدمات المالي ع المعده وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تطبيقھا وفقا لتعليمات حكومة دول

ار المحاسبة  تتطلب. بنك الكويت المركزي  لرقابة ات معي تثناء متطلب ة ، باس ارير المالي ة للتق ايير الدولي ھذه التعليمات تطبيق كافة المع
ك الكويت المركزي حول : األدوات المالية  39الدولى  ات بن تبدالھا بمتطلب م إس ي ت اس حول المخصص المجمع والت راف والقي اإلعت

  .العام تكوين حد أدنى للمخصص 
  

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

  
إن . عرض عادل ضرورية ل 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  2014سبتمبر  30نتائج العمليات للفترة المنتھية في 
المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المجمعة وللحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية . 2014

  . 2013ديسمبر  31المنتھية في 
  

  تابعة ةشرك  -  3
        % حصة الملكية

 سبتمبر  30
2013  

ديسمبر  31
2013  

سبتمبر  30
2014  

  
  النشاط الرئيسي

بلد 
  التأسيس

  اسم الشركــــة

  
80  

  
80  

  
80  

خدمات الوساطة 
  المالية

  
  الكويت

  االتحاد لوساطة األوراق الماليةشركة 
  )مقفلة. (ك.م.ش –  

  
، قام البنك بتعيين مصفي لتصفية شركة  2013يناير  17ووزارة التجارة في  2013يناير  7على موافقة ھيئة أسواق المال في  بناءاً 

ديسمبر  31( دينار كويتي ال شيء، وتبعا لذلك بلغ صافي موجودات الشركة التابعة السابقة )مقفلة. (ك.م.ش –التجاري لالستثمار 
وقد تم معاملتھا كموجودات غير متداولة ) ألف دينار كويتي 3,152:  2013سبتمبر  30تي ، ألف دينار كوي 3,149:  2013

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا لغرض البيع والعمليات " 5محتفظ بھا لغرض البيع وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   . ضمن الموجودات األخرى اوقد تم تصنيفھ" الموقوفة 

  
  مخصصات انتفت الحاجة إليھا  -  4

ا في  1993لسنة  41وفقا للقانون رقم  ا كم بتمبر  30، بلغت مخصصات انتفت الحاجة إليھ ويتي  فلأ 11 – 2014س ار ك  30(دين
ى وضع ل التنازل عنهإن المبلغ النھائي الذي سوف يتم ) . دينار كويتي اآلف 8 – 2013 سبتمبر د عل ك بنك الكويت المركزي يعتم تل

ق في. المخصصات في نھاية السنة  ذي طب ذلك ال ل ل ـى أساس مماث م عل ا ، ت  31 إن التحقق من المخصصات التي إنتفت الحاجة إليھ
  . وبما يتفـق مع تعليمات بنك الكويت المركزي  2013ديسمبر 

  
  قصيرة األجلنقد وأرصدة   -  5

  
  سبتمبر  30

2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  
  سبتمبر  30

2014  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  نقد وبنود نقدية 99,489  65,789  52,723
  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  11,249   36,469   30,666

  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام   332,272   334,362   269,068
352,457   436,620   443,010    

  

  ."كقروض ومدينين"قصيرة األجل رصدة األالنقد وتم تصنيف 
  

   المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  6
  

  سبتمبر  30
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  
  سبتمبر  30

2014  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  إيداعات لدى البنوك 398,450   393,765   448,395 
  قروض وسلفيات للبنوك  7,254    -   -
  مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية أخرى  10,000    -   -

 448,395    393,765    415,704    
  مخصص اإلنخفاض في القيمة: ناقصا  )172(   -   -

 448,395   393,765    415,532    
  

  . " كقروض ومدينين "المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تم تصنيف       
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  قروض وسلفيات    -  7

  ."كقروض ومدينين"تم تصنيف القروض والسلفيات 
  

لغرض  2013لسنة  104قانون رقم  بموجب") الصندوق("صندوق دعم األسرة ، قامت وزارة المالية بإنشاء  2013سنة خالل 
مارس  30الممنوحة قبل تاريخ و 2013 يونيو 12شراء األرصدة القائمة للقروض الشخصية واإلستھالكية من البنوك كما في 

إلى جميع البنوك المحلية وشركات  2013لسنة  BS,IS/2/305أصدر بنك الكويت المركزي تعميم رقم  ووفقا لذلك.  2008
عنھا لبنك تقرير ألف دينار كويتي وتم تقديم 38,818والتي بلغت  القروض تلكك بتحديد م البناق.  الصندوقإنشاء ھذا ستثمار بشأن اال

كما في  .2013 يونيو 12لم يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد على ھذه القروض من . التعميم ذلك بناء علىالكويت المركزي للموافقة 
 .ألف دينار كويتي  17,371تم سداد قروض بمبلغ  ، تاريخ التقرير

  
  أوراق مالية في استثمارات   -  8

رة الل الفت ة خ ت المجموع ح حقق ق رب ر محق غ  غي ويتي  4,644بمبل ار ك ف دين بتمبر  30(أل ارة : 2013س ر محقق خس غ ة غي بمبل
رات ـف) ألف دينار كويتي 1,306 ل تغي ة ، وتحوي ة العادل رات في القيم ي بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع نتجت عن تغي

ي ) ألف دينار كويتي 1,418 :  2013سبتمبر  30(ألف دينار كويتي  3,828تراكمية في القيمة العادلة قدره  دخل المرحل إلى بيان ال
  " .متاحـة للبيـع"أوراق ماليــة  قيمة استثمارات في المكثف المجمع والــذي نتــج عــن استبعاد إنخفاض

  
ويتي  3,956كما تم تحميل بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع بخسائر إنخفاض في القيمة بمبلغ  ار ك بتمبر  30(ألف دين  : 2013س

  . )ألف دينار كويتي 8,112
  

ى  تحواذ عل ك باالس ام البن درھا  221,425,059ق ة ق نھم بتكلف ھم م نة   94,103س ي س ويتي ف ار ك بموجب صفقة  2009ألف دين
ي  ادة الشراء خالل اإلطار الزمن ار إع ذ خي أبرمت من خالل سوق الكويت لألوراق المالية وذلك بعد ان أخفق الطرف اآلخر في تنفي

ويتي   32,401 سھم بتكلفة 127,058,530شارك البنك فى حقوق اإلصدار واستحوذ على  2010المتفق عليه ، خالل  ألف دينار ك
الل  ك   2014و  2013خ تلم البن والي  25,613,543و  17,424,179إس ى الت ة عل ھم منح ع . س ر برف ام الطرف األخ ق

ع ، ؤقت المحكمة الم على أمربناء  .دعوى قضائية منازعا البنك على الملكية ، وھي حاليا متداولة أمام المحكمة  يوجد ھناك قيد على بي
ة  .األسھم المتبقية قام البنك ببيع . سھم  248,771,054 ك بملكي ر يحتفظ البن اريخ التقري مدرجة سھم  382,766,598كما في ت

غسھم  365,907,768:  2013ديسمبر  31(ي ألف دينار كويت 195,211 بمبلغبالقيمة العادلة  ويتي  204,908 بمبل ار ك ألف دين
بتمبر  30،  ھم  348,483,589:  2013س غبس ويتي 209,090 مبل ار ك ف دين د .  )أل انوني ، تعتق ار الق ى رأي المستش تنادا إل إس

يم الونتيجة لذلك ، قام البنك بتقييم اال. اإلدارة بأن لديھا دفاع مقنع  ربح التقي ة واعترف ب يم ستثمار بالقيمة العادل ادل في مخصص تقي ع
   .االستثمارات 

  
  إيرادات الفوائد    -  9

ويتي 183:  2013سبتمبر  30(ألف دينار كويتي  224افراج بمبلغ الفوائد إيرادات تتضمن  ار ك ى ) ألف دين ناتجة عن تسويات عل
ي ت ة الت م التقديرات المعدلة للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة 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

  
  ومخصصات أخرى القيمة إنخفاض    - 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

2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2014  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2013    
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2014    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  محددة –قروض وسلفيات للعمالء   )3,052(   )22,980(   )14,383(   )59,959(
  ستردةم –قروض وسلفيات للعمالء   14,587    6,511    18,155    8,556 
  عامة –قروض وسلفيات للعمالء   )12,486(   )9(   )15,617(   )1,412(
  استثمارات في أوراق مالية  -    )3,100(   )3,956(   )8,112(
  تسھيالت غير نقدية  )232(   )377(   )497(   )670(
  مخصصات أخرى  )10,036(   )2,058(   )30,676(   )3,059(
)64,656(   )46,974(   )22,013(   )11,219(    
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  ربحية السھم  - 11
ة الفترة  ربح والمخففة بتقسيم صافي ةالسھم األساسي ربحية تحتسب دد األسھم القائم ى المتوسط المرجح لع ك عل الخاص بمساھمي البن
  .الفترةخالل 

    الثالثة أشھر المنتھية في   أشھر المنتھية فيالتسعة 
  سبتمبر  30

2013    
  سبتمبر  30 

2014  
  سبتمبر  30 

2013    
  سبتمبر  30 

2014    
  

  
 7,734  

   
 25,334  

   
 -  

   
 12,144  

صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك 
  )ألـف دينـار كويتي(  

             
  
 1,411,945  

   
1,411,945  

   
 1,411,945  

   
 1,411,945  

   المتوسط المرجح لألسھم المصرح 
  )العدد باأللف(والمكتتب بھا   

  
)2,646(  

   
)6,048(  

   
)4,528(  

   
)6,160(  

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

 1,409,299    1,405,897    1,407,417    1,405,785    
  
5.5  

   
18.0  

   
 -  

   
8.6  

 ربحية السھم األساسية والمخفضة 
  )فلس(الخاصه بمساھمي البنك   

  
أثير أسھم المنحة المصدرة لقد تم تعديل ربحية السھم األساسية والمخففة  ة المعروضة لكي تعكس ت رة المقارن اً للفترة الحالية وفت  الحق

  . تاريخ التقرير الماليل
 

  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 ة إن مث ل إدارة المجموع ن قب ا م ة عليھ ت الموافق إن . تم
  :كالتالي  ھي األرصدة في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

  
    2014سبتمبر  30    2013سبتمبر  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    4   -   16  2  -   9

  ودائع    9   -   181  10  -   66
                 

  الجھاز التنفيذي               
                 

  قروض    8   -   90  7  -   113
  بطاقات ائتمان    9   2   13  9  3   16

  ودائع    13   2   321  14  10   672
  

بة  دة بنس نة وتحمل فائ ابعين تستحق خالل س ا واألعضاء الت % 0إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العلي
   .%) 0:  2013سبتمبر  30(

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

  
    أشھر المنتھية فيالتسعة 

  سبتمبر  30
2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  سبتمبر  30 
2014  
  ألــف

  دينار كويتي

  

       
  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل  )764(   )1,246(
  مزايا بعد التوظيف  )4(   )7(
  مزايا نھاية الخدمة  )74(   )152(
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  القيم العادلة لألدوات المالية  – 13
ا في تي سيتم إستالمھا من بيع أصل أو تتتمثل القيمة العادلة في القيمة ال ين أطراف السوق كم ة ب ة إعتيادي زام في معامل دفع لتحويل إلت

يم اريخ التقي يولة او ذات اإلستحقاق قصير األجل .  ت ة ذات الس ات المالي ة أشھر(إن الموجودات والمطلوب ل من ثالث ا ) أق ارب قيمھ تق
د ة ذات األسعار الطلب  الدفترية قيمھا العادلة وتطبق على الودائع عن ر المحدد أو األدوات المالي وفير ذات االستحقاق غي ابات الن وحس

   .المتغيرة
  

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

  .األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة في ) 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
ى معلومات السوق التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجو:  3المستوى  تند عل ي ال تس ة المسجلة والت ة العادل ى القيم ھري عل

  .المعروضة 
  

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

    :العادلة  الھرمي للقيمة جدولال إن الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بالمستوى في
        2014سبتمبر  30

        ألف دينار كويتي
  المالية دواتاأل      األولى المستو    الثانيالمستوى     الثالث ىالمستو    المجموع

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة         
  من خالل بيان الدخل  

  مشتقات األدوات المالية           
  عقود العمالت األجنبية األجلة     445,042   -  -   445,042

           
 الموجودات المالية المتاحة للبيع         

  أسھم ملكية   228,899   34,510  -   263,409
  أسھم دين   7,764   25,058  -   32,822

  أخرى   -   2,127  -   2,127
298,358   -  61,695   236,663    

  
  

        )مدقق( 2013ديسمبر  31
        ألف دينار كويتي

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

   خالل بيان الدخل  
  مشتقات األدوات المالية             

  عقود العمالت األجنبية األجلة       614,652   -  -   614,652
              

  الموجودات المالية المتاحة للبيع            
  أسھم ملكية     268,793   35,985  -   304,778
  أسھم دين     23,764   24,859  -   48,623

  أخرى     -   2,140  -   2,140
355,541   -  62,984   292,557      

  
  

        2013سبتمبر  30
        دينار كويتيألف 

  المجموع
  

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

  خالل بيان الدخل  
  مشتقات األدوات المالية            
  عقود العمالت األجنبية األجلة       615,840   -  -   615,840
              

  الموجودات المالية المتاحة للبيع            
  أسھم ملكية     287,370   35,768   -   323,138
  أسھم دين     20,445   38,300   -   58,745

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

  
  .للجدول الھرمي  والمستوى الثالثلم يكن ھناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني 
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  تحليل القطاعات  -14

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

ة األشركات ولل مصرفيةخدمات    -أ  ة ودولي ة لشركات محلي ة تجزئ داع وخدمات بنكي فراد مع مدى كامل من اإلقراض 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
   خدمات بنكية شركات وأفراد  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

2013  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2013  
  ألــف

  دينار كويتي

   
  سبتمبر  30

2014  
  ألــف

  دينار كويتي

  

  قبوالت مصرفية  64,990   56,243   34,632
  إعتمادات مستندية  151,675   139,609   164,640
  خطابات ضمان  950,782   869,308   860,783

  أخــرى  34,660   34,753   35,736
1,095,791   1,099,913   1,202,107    

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

  
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة   
  الموجبة

  
  2014سبتمبر  30

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  976   16,562   445,042
  

    ألف دينار كويتي
  

  القيمة االسمية
القيمة العادلة   

  السالبة
القيمة العادلة   

  الموجبة
  

  )مدقق( 2013ديسمبر  31
  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  8,346   1,617   614,652

  
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة   
  الموجبة

  
  2013سبتمبر  30

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  17,175   1,314    615,840
  

  سبتمبر  30
 2013    

  سبتمبر  30
2014  

  سبتمبر  30
 2013    

  سبتمبر30
 2014  

  سبتمبر  30
 2013    

سبتمبر30
2014  

  

  صافي إيرادات الفوائد 57,169  58,117  6,135  5,859   63,304   63,976 
  إيرادات غير الفوائد 24,329  24,974  12,859  8,576   37,188   33,550 
  إيرادات التشغيل 81,498  83,091  18,994  14,435   100,492   97,526 
  
)64,656(  

  
)46,974(  

  
)10,136(  

 
)34,704(  

  
)54,520(  

 
)12,270(  

  القيمة ومخصصات إنخفاض
  أخرى  

  الفترة) خسارة( صافي ربح 54,092  14,851  )28,751(  )6,971(  25,341   7,880 
            

  الموجودات 2,386,520  2,284,870   1,506,943  1,601,440   3,893,463   3,886,310 
  المطلوبات وحقوق الملكية 1,604,628  1,546,195   2,288,835  2,340,115   3,893,463   3,886,310 
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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 امخصص إحتساب ، وق غ لھ ار  2,139 بمبل ألف دين
  .) ألف دينار كويتي 2,014:  2013 سبتمبر  30دينار كويتي ، ألف  2,037:  2013ديسمبر  31(كويتي 


