
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  

   .ع.البنك األهلي الكويتي ش.م.ك
     ته التابعةاوشرك  

  المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية 
  مدققة)(غير 

  2019 سبتمبر 30
  
  









 
  ألهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةالبنك ا

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلبيان 
  2019 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في

    
 الثالثة أشهر المنتهية في

     سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في تسعةال

   سبتمبر 30 
    2019  2018    2019  2018  
  ألف  ألف    ألف  ألف    
  دينار كويتي   دينار كويتي     دينار كويتي   دينار كويتي   ضاحاتإي  
           

 161,745 184,711 57,602 63,290   إيرادات فوائد
 (71,676) (89,444) (26,241) (31,999)   مصروفات فوائد

  

 ────── ────── ────── ────── 
 90,069 95,267 31,361 31,291   صافي إيرادات الفوائد

       
 23,044 24,147 7,972 7,475   صافي إيرادات أتعاب وعموالت

 4,409 3,824 2,336 1,552   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 
 4,010 1,952 243 938   صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية 

 2,551 1,690 150 511   إيرادات توزيعات أرباح
 2,206 2,180 533 711   حصة في نتائج شركة زميلة 

 514 644 362 175   إيرادات تشغيل أخرى 
  

 ────── ────── ────── ────── 
 126,803 129,704 42,957 42,653   إيرادات التشغيل

  

 ────── ────── ────── ────── 

  

     

  

     
 (26,211) (28,325) (8,473) (9,508)   مصروفات موظفين

 (18,251) (18,160) (6,225) (6,269)   مصروفات تشغيل أخرى 
 (3,647) (4,034) (1,230) (1,347)   استهالك وإطفاء

  

 ────── ────── ────── ────── 
 (48,109) (50,519) (15,928) (17,124)   مصروفات التشغيل

  

 ────── ────── ────── ────── 
 78,694 79,185 27,029 25,529   ربح التشغيل للفترة 

       
 (48,435) (60,597)  (17,926) (32,109) 9  مخصص/ خسائر االنخفاض في القيمة 

  

 ────── ────── ────── ────── 
 30,259 18,588  9,103 (6,580)   لفترة قبل الضرائباربح (خسارة) 
 (3,136) (3,037)  (1,133) (520) 10  الضرائب

  

 ────── ────── ────── ────── 
 27,123 15,551  7,970 (7,100)   ربح الفترة  سارة)(خ صافي

  

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
        الخاص بـ:

 27,058 15,428  7,940 (7,143)   مساهمي البنك
 65 123  30 43   الحصص غير المسيطرة

  

 ────── ────── ────── ────── 
   (7,100) 7,970  15,551 27,123 

  

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
  

      
ربحية السهم األساسية (خسارة) 

 فلس 17 فلس 5  فلس 5 فلس (7) 11 والمخففة الخاصة بمساهمي البنك

  

 ══════ ══════  ══════ ══════ 
  



 
  ألهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةالبنك ا

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق) المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 
  2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  

 ة فيالثالثة أشهر المنتهي
   سبتمبر 30 

  

 أشهر المنتهية في تسعةال
   سبتمبر 30 

  

2019  
  ألف

2018  
  ألف

  

2019  
  ألف

2018  
  ألف

  دينار كويتي  دينار كويتي  
  

  دينار كويتي  دينار كويتي
            

 27,123 15,551  7,970 (7,100) ربح الفترة (خسارة) صافي
  ────── ────── 

 

────── ────── 
       

إعادة تصنيفها الحقا الى بيان الدخل بنود لن يتم 
       المرحلي المكثف المجمع:

أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
       اإليرادات الشاملة األخرى: 

 (1,400) 3,676  (1,605) 661  تأثير صافي التغيرات في القيمة العادلة  - 
  ────── ────── 

 

────── ────── 
  661 (1,605)  3,676 (1,400) 
  ────── ────── 

 

────── ────── 
بنود يتم او قد يتم إعادة تصنيفها الحقا الى بيان 

       الدخل المرحلي المكثف المجمع:
أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

       اإليرادات الشاملة األخرى: 
 (1,698) 7,052  1,261 1,742  تأثير صافي التغيرات في القيمة العادلة - 
 (62) (38)  (48) (47)  مخصص/ (اإلفراج عن) خسائر االئتمان المتوقعة  - 
 (70) (1,439)  (13) (735)  إعادة ادراج صافي الربح من البيع  - 
  ────── ────── 

 

────── ────── 
  960 1,200  5,575 (1,830) 

       تحويل عمالت اجنبية: 
 22 2,264  45 337  من تحويل عمليات اجنبية  فروق التحويل الناتجة - 
  ────── ────── 

 

────── ────── 
  1,297 1,245  7,839 (1,808) 
  ────── ────── 

 

────── ────── 
       

 (3,208) 11,515  (360) 1,958  إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة 
  ────── ────── 

 

────── ────── 
 23,915 27,066  7,610 (5,142)  يرادات الشاملة للفترةاإل (الخسائر) إجمالي

  ═════ ═════ 
 

═════ ═════ 
       الخاص بـ:

 23,863 26,850  7,584 (5,211)  مساهمي البنك
 52 216  26 69  الحصص غير المسيطرة

  ────── ────── 
 

────── ────── 
  (5,142) 7,610  27,066 23,915 
  ═════ ═════ 

 

═════ ═════ 
   



 
 

  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
  

 

  .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

   الخاصة بمساهمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 

 أسهم

  أسهم
  خزينة

 )8(ايضاح 
احتياطي 

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

احتياطي 
  أسهم خزينة

 )8(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )8(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة
  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
االحتياطيا

 المجموع ت

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة 
  1الشريحة 

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  فأل  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

               

 676,365 812 90,750 584,803 319,042 156,579 1,677 (5,828) 8,065 79,051 79,498 (5,053) 108,897 161,917  2019يناير  1الرصيد كما في 
  

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 15,551 123     - 15,428 15,428 15,428       -     -     -     -     -     -  صافي ربح الفترة 

 11,515 93     - 11,422 11,422     - 9,191 2,231     -     -     -     -     -     -  إيرادات شاملة أخرى للفترة 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 27,066 216     - 26,850 26,850 15,428 9,191 2,231     -     -     -     -     -     - للفترة  إجمالي اإليرادات الشاملة
مدفوعات الفائدة على األوراق 
     -     -     -     -     -     -1الرأسمالية المستدامة الشريحة 

 
-     

 
-     (6,638) (6,638) (6,638) 

 
-     

 
-     (6,638) 

ل نتيجة بيع استثمارات في تحوي
أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
338  (338) -     -     

 
-     

 
-     -     

 (22,487)     -     - (22,487) (22,487) (22,487)     -     -     -     -     -     -     -     -  ) 8توزيعات أرباح (إيضاح 
 (1)     -     - (1)     -     -     -     -     -     -     - (1)     -     -  شراء أسهم خزينة

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
سبتمبر  30الرصيد كما في 

2019    161,917 108,897 (5,054) 79,498 79,051 8,065 (3,597) 11,206 142,544 316,767 582,527 90,750 1,028 674,305 
  

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  



 
 

  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
  

 
 

  .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتشكل جزًءا  13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 (تتمة) رحلي المكثف المجمع (غير مدقق)بيان التغيرات في حقوق الملكية الم
   2019 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

   الخاصة بمساهمي البنك                                            

      االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 

 أسهم

  أسهم
  خزينة

 )8(ايضاح 
احتياطي 

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

احتياطي 
  نةأسهم خزي
 )8(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )8(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة
  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة 
  1الشريحة 

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتي يتيدينار كو 

               

يناير  1الرصيد كما في 
2018   161,917 108,897 (5,053) 75,032 74,585 8,065 (6,359) 10,616 144,310 306,249 572,010 -     729 572,739 

تعديل االنتقال نتيجة تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير المالية 

   2018يناير  1في  9
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

436 
 

(728) 
 

(292) 
 

(292) 
 

-     
 

-     
 

(292) 
  ─────── ─────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────

يناير  1الرصيد كما في 
 572,447 729     - 571,718 305,957 143,582 11,052 (6,359) 8,065 74,585 75,032 (5,053) 108,897 161,917  (معاد ادراجه)  2018

 27,123 65     - 27,058 27,058 27,058     -     -     -     -     -     -     -     -  صافي ربح الفترة 

     -     -     -     -     -     -  خسائر شاملة أخرى للفترة 
 

22 (3,217) -     (3,195) (3,195) 
 

-     
 

(13) 
 

(3,208) 
  ─────── ─────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────

(الخسائر) اإليرادات إجمالي 
     -     -     -     -     -     -  الشاملة للفترة 

 
22 (3,217) 27,058 23,863 23,863 

 
-     

 
52 

 
23,915 

 (19,275)     -     - (19,275) (19,275) (19,275)     -     -     -     -     -     -     -     -  )8توزيعات أرباح (إيضاح 

تحويل نتيجة بيع استثمارات 
في أسهم مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل اإليرادات 
 -     -     - - - (200)     200     -     -     -     -     -     -     -  الشاملة األخرى

مدفوعات الفائدة على األوراق
دامة الشريحة الرأسمالية المست

1                

 90,750     - 90,750 -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -  المحصل من اإلصدار 

 (783)     -     - (783) (783) (783)     -     -     -     -     -     -     -     - تكاليف معاملة قيد التنفيذ
  

─────── ─────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────
سبتمبر  30الرصيد كما في 

2018   161,917 108,897 (5,053) 75,032 74,585 8,065 (6,337) 8,035 150,382 309,762 575,523 90,750 781 667,054 
  

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  
 

 .رحلية المكثفة المجمعةمن هذه المعلومات المالية الما تشكل جزءً  13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
   2019 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في

  

 المنتهية في  أشهر تسعةال
 سبتمبر 30

  إيضاح  
2019  

  ألف
2018  

  ألف
  يتيدينار كو  دينار كويتي    

      أنشطة التشغيل 
 30,259 18,588  صافي ربح الفترة قبل الضرائب

     تعديالت لـ:
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  بيع استثمارات في أوراق ماليةربح  صافي 

 (70) (1,439)   الشاملة األخرى
 (2,551) (1,690)   إيرادات توزيعات أرباح 
 (2,206) (2,180)   لة حصة في نتائج شركة زمي 
 3,647 4,034   استهالك وإطفاء 
 48,435 60,597 9  مخصص/ خسائر انخفاض في القيمة 

   

──────── ──────── 
 77,514 77,910   ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

     
     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

 107,663 (112,886)   ودائع لدى البنوك
 94,857 68,818   سندات خزانة حكومة دولة الكويت

 10,555 (9,283)   سندات بنك الكويت المركزي 
 (749) (1,040)   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

 (96,338) (207,575)  قروض وسلف 
 7,782 (1,967)   موجودات أخرى 

 (34,532) 130,508   البنوك والمؤسسات المالية األخرى المسـتحق إلى
 203,508 89,744   ودائع العمالء

 2,694 9,906   مطلوبات أخرى 
 (3,041) (4,122)   ضرائب مدفوعة

   

──────── ──────── 
 369,913 40,013   أنشطة التشغيل صافي التدفقات الناتجة من

   

──────── ──────── 
     أنشطة االستثمار 

 (157,721) (218,932)   شراء استثمارات في أوراق مالية
 113,902 252,177   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية

 (4,719) (3,707)   صافي شراء مباني ومعدات
 880 960   توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في شركة زميلة

 2,551 1,690   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
   

──────── ──────── 
 (45,107) 32,188   صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

   

──────── ──────── 
     أنشطة التمويل

 - (6,638)   1الشريحة  –فوائد مدفوعة لألوراق الرأسمالية المستدامة 
 (19,275) (22,487)   توزيعات أرباح مدفوعة

 - (1)   ينة مشتراةأسهم خز
 90,750 -   1الشريحة  –رأسمالية مستدامة المحصل من إصدار أوراق 

 (783) -   1الشريحة  –رأسمالية مستدامة تكاليف معاملة قيد التنفيذ من إصدار أوراق 
   

──────── ──────── 
 70,692 (29,126)   أنشطة التمويل الناتجة من (المستخدمة) صافي التدفقات النقدية

   

──────── ──────── 
     

 474 4,562   فروق تحويل عمالت أجنبية
   

──────── ──────── 
 395,972 47,637  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

     

 320,435 630,668   يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 
   

──────── ──────── 
 716,407 678,305  ر سبتمب 30النقد والنقد المعادل كما في 

   

═══════ ═══════ 
     يتكون النقد والنقد المعادل من:

 55,223 41,393    نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى
 325,688 396,538    األرصدة لدى البنوك المركزية (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)

 335,496 240,374    حقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)ودائع لدى البنوك (فترة است
   

──────── ──────── 
  

 678,305 716,407 
   

═══════ ═══════ 
  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
 2019سبتمبر  30
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    التأسيس والتسجيل  1
  

ومسجلة  1967مايو  23بتاريخ شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت  هو )"كالبن"( ع.إن البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.
الصفاة، شارع أحمد الجابر، مدينة الكويت.  ساحةللبنك هو  المسجلإن عنوان المكتب الكويت المركزي. كمصرف لدى بنك 

  .ومصر بصورة أساسية في الكويت وفي اإلمارات العربية المتحدة يقوم البنك باألنشطة المصرفية
  

للفترة المنتهية "المجموعة") إليها معاً بـ(يشار ته التابعة االمكثفة المجمعة للبنك وشركالمعلومات المالية المرحلية  اعتمادتم 
  .2019 نوفمبر 18 في البنك من قبل مجلس إدارة 2019 سبتمبر 30في 

  

   اإلعدادأساس   2
  

ً لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  ) أ التقرير المالي " 34وفقا
 ". المرحلي

 

ات المحاسبية المستخدمة في اعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة إن السياس ) ب
، باستثناء تطبيق المعيار الدولي 2018ديسمبر  31إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في في 

أدناه. تم اعداد البيانات  3وفقا للمبين في االيضاح رقم  2019ناير ي 1"عقود التأجير" اعتبارا من  16للتقارير المالية 
وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمؤسسات  2018ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

تسهيالت االئتمانية وفقا الخدمات المالية في دولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لل
التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي او وفقا للمخصصات  9للمبلغ المحتسب طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 المطلوبة بناءا على تعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى. 
  

 1ري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتبارا من إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تس ) ج
 األداء المالي للمجموعة. لم يكن لها أي تأثيرمادي على السياسات المحاسبية او المركز او  2019يناير 

  

ة ات المطلوبة العداد بيانات ماليفصاحاإلوإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات  ) د
 السنوية مجمعة كاملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة . إضافة الى ذلك، فإن نتائج 2018ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 
  .2019ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في بالضرورة  تعكسال  2019

  

  16المعيار الدولي للتقارير المالية ر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق يأثت  3
  

يناير  1ي في في تاريخ التطبيق المبدئ 2016الصادر في يناير  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 17محل معيار المحاسبة الدولي  16. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 2019

 16المعيار الدولي للتقارير المالية  يحدد. 27، ولجنة التفسيرات الدائمة 15، ولجنة التفسيرات الدائمة 4للتقارير المالية 
  عن عقود التأجير.  فصاحعرض واإلالقياس والتسجيل والمبادئ 

  

كان العقد يمثل عقد تأجير. إن العقد يمثل عقد تأجير إذا كان العقد ينقل الحق في  إذافي بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما 
جموعة األصل السيطرة على استخدام األصل لفترة من الزمن لقاء مقابل. في حالة تصنيف العقد كعقد تأجير، تسجل الم

  المرتبط بحق االستخدام والتزام التأجير في بداية عقد التأجير. 
  

واختارت عدم  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالي 
المرحلة وسجلت  لألرباحفتتاحي الرصيد اال ضمنالمجموعة بتسجيل التأثير  لم تقممقارنة.  مالية عرض معلومات

"المباني ومطلوبات عقود التأجير. تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام ضمن  الموجودات المرتبطة بحق االستخدام
التأجير ضمن "المطلوبات األخرى" في بيان المركز المالي المرحلي المكثف  بينما تعرض مطلوبات عقودوالمعدات" 

  المجمع.
  
  



 
  .م.ك.ع. وشركاته التابعةي شتيكولا ليهاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 سبتمبر 30
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  القطاعات  معلومات  4
  

هذه القطاعات عادةً  مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدراألعمال أنشطة  تعمل فيقطاعات  إلىيتم تنظيم المجموعة 
لدى قطاعات التشغيل  فيما يلي اتخاذ قرارات التشغيل لغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. مسؤولبصورة منتظمة من قبل 

  :المجموعة
  

   التجاريةفية األعمال المصر
والودائع والخدمات  يةاالئتمان التسهيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت - 

  .الشركات والمؤسساتالمصرفية المتعلقة بها والمقدمة إلى عمالئها 

  والخاصة لألفرادالمصرفية  األعمال
تشمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المقدمة إلى العمالء وتشمل  - 

 .والموجودات إدارة الثرواتوخدمات االئتمان قروض وبطاقات ال

  قطاع الخزينة واالستثمارات

العمومية  الموازناتخدمات الخزينة المقدمة إلى العمالء وأنشطة إدارة  يشمل - 
وإدارة والمشتقات وأنشطة االستثمار العقاري  السوق النقديوتشمل 

  ين القطاعات. لتسعير تحويالت األموال فيما بوالتأثير الناتج الموجودات 
  

  : سبتمبر 30 وكما في المنتهية في أشهر تسعةالفيما يلي المعلومات القطاعية لفترة 
  

 
2019 

  األعمال المصرفية
 التجارية

  األعمال المصرفية
 المجموع الخزينة واالستثمارات والخاصة لألفراد

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
      

 95,267 7,938 36,455 50,874 صافي إيرادات فوائد 
 

────── ────── ────── ────── 
 129,704 9,047 48,416 72,241 إيرادات تشغيل 

────────────────────────
 42,735 7,443 25,964 9,328 نتائج القطاع 

 (24,147)    مصروفات غير موزعة 
 ──────

 18,588    ل الضرائب ربح الفترة قب
 ══════

 4,739,299 1,396,303 684,552 2,658,444 موجودات القطاع 
 85,168    موجودات غير موزعة 

 ──────
 4,824,467    اجمالي الموجودات 

 ══════
 4,083,511 1,062,010 1,891,473 1,130,028 مطلوبات القطاع 

 66,651    مطلوبات غير موزعة 
 ──────

 4,150,162    اجمالي المطلوبات 
 ══════

2018      
      

 90,069 5,306 34,024 50,739 صافي إيرادات فوائد 
  ────── ────── ────── ────── 

 126,803 12,835 43,071 70,897 إيرادات تشغيل 
────────────────────────

 55,553 10,759 22,894 21,900 نتائج القطاع 
 (25,294)    مصروفات غير موزعة 

 ──────
 30,259    ربح الفترة قبل الضرائب 

 ══════
 4,555,945 1,286,535 651,748 2,617,662 موجودات القطاع 

 70,763    موجودات غير موزعة 
 ──────

 4,626,708    اجمالي الموجودات 
 ══════

 3,906,340 946,951 1,790,984 1,168,405 ت القطاع مطلوبا
 53,314    مطلوبات غير موزعة 

 ──────
 3,959,654    اجمالي المطلوبات 

  ══════



 
  .م.ك.ع. وشركاته التابعةي شتيكولا ليهاألك بنلا
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 معلومات القطاعات (تتمة)  4
 

  المعلومات الجغرافية:
  مليات الدولية: يوضح الجدول التالي اإليرادات التشغيلية للمجموعة وموجودات القطاع من الع

  

    

  2019  2018  
    

  ألف  ألف  
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

 28,481 35,401     إيرادات تشغيل 
 957,830 1,046,703     موجودات القطاع 

  
  استثمار في أوراق مالية  5

  
 

  (مدققة)  
 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30
 

2019 2018 2018 
 

 ألف دينار كويتي دينار كويتيألف  ألف دينار كويتي
    

 187,769 252,191 235,882 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 26,043 25,508 28,239 التكلفة المطفأة

 9,837 12,218 13,258 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ───────── ───────── ───────── 
 277,379 289,917 223,649 
 ═════════ ═════════ ═════════  

  

  الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة: فيما يلي الجدول الهرمي للقيمة العادلة ل
  

  
  2019 سبتمبر 30

 ألف دينار كويتي

  (مدققة)    
  2018ديسمبر  31

 ألف دينار كويتي
  2018 سبتمبر 30

 ألف دينار كويتي
                  

  

القيمة العادلة 
ن خالل م

األرباح او 
 الخسائر 

القيمة العادلة 
من خالل 
اإليرادات 

الشاملة األخرى 

  

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح او 
 الخسائر 

القيمة العادلة 
من خالل 
اإليرادات 

 الشاملة األخرى

  

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح او 
 الخسائر 

القيمة العادلة 
من خالل 
اإليرادات 

الشاملة 
 خرىاأل

    : 1المستوى 
 

  
 

  
 4,240      -  األسهم 

 

58 2,439 
 

87 2,971 
      أوراق الدين المالية

 

  
  

    
  65,609      -  حكومية  - 

 

-     82,042 
 

-      42,065  
  38,040      -  غير حكومية  - 

 

-     39,019 
 

-      19,369  

    
 

  
 

  
    : 2المستوى 

 

  
 

  
    أوراق الدين المالية

 

  
 

  
 61,720 166  حكومية  - 

 

483 55,925 
 

477 62,541 
 41,890     -  غير حكومية  - 

 

-    49,169 
 

-     31,664 
     - 13,092 صناديق ومحافظ مدارة 

 

11,677 -     
 

9,273 -     
    

 

  
 

  
    : 3المستوى 

 

  
 

  
 24,383    -  األسهم 

 

-    23,597 
 

-     29,159 
  ───── ───── 

 

───── ───── 
 

───── ───── 
  13,258 235,882 

 

12,218 252,191   
 

9,837 187,769 
  ══════ ══════ 

 

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
  

 . دفتريةإن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها ال
 

ز المالي المرحلي المكثف المجمع او بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع إن التأثير على بيان المرك
المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألوراق  متغيرات في% 5التغير بنسبة يعتبر غير مادي في حالة 

  . 3والمستوى  2المالية المصنفة ضمن المستوى 



 
  .م.ك.ع. وشركاته التابعةي شتيكولا ليهاألك بنلا
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  ذات عالقة  معامالت مع أطراف  6
  

تتمثل هذه المعامالت في تلك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة (أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 
أو يستطيعون أن يمارسوا عليها  يمثلون المالكين الرئيسيين لهاللمجموعة وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى والشركات التي 

لمجموعة) والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفترة. يتم الموافقة على شروط هذه لزميلة تأثيراً ملموسا والشركة ال
  المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

  

كان لدى هؤالء األطراف ذات عالقة ودائع لدى المجموعة وتسهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من  ،في سياق األعمال الطبيعي
  في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما يلي:  ةالمدرجقبل المجموعة. إن األرصدة 

 

    

 (مدققة)

    

   سبتمبر 30
2019  

  ديسمبر 31
2018  

   سبتمبر 30
2018  

    

  ألف  ألف  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
       

 27,002 23,542 24,247    قروض وسلف 
 46,887 44,014 48,761    ودائع عمالء 

 2,914 2,688 2,503    ثمارات في أوراق ماليةاست
 689 660 633    محافظ مدارة

 37,469 41,343 11,955    التزامات ومطلوبات محتملة 
  

ً أن القروض والدفعات مقدم   . مكفولة بضمانإلى أطراف ذات عالقة  ا
 

ألف دينار كويتي) ومبلغ  925 :2018 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ( 821 تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ
  ألف دينار كويتي) على التوالي، من معامالت مع أطراف ذات عالقة. 652: 2018 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ( 834

  
  مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

 إن مكافأة اإلدارة العليا هي كما يلي:
  الثالثة أشهر المنتهية في  

   سبتمبر 30
  نتهية في أشهر الم تسعةال 

   سبتمبر 30
 

2019 2018   2019 2018 
 

  ألف  ألف    ألف  ألف
 

  دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي
      

 2,267 2,570  763 808 رواتب ومزايا أخرى 
 206 145  40 40 مكافأة نهاية الخدمة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 

 
 848 803  2,715 2,473 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

  
   متوسطة األجل سندات  7
  

مليار دوالر امريكي. بموجب  1.5، قام البنك بتطبيق برنامج سندات يورو متوسطة األجل ريج اس بقيمة 2017 خالل سنة
مليون دوالر  500هذا البرنامج، نجح البنك في إصدار سندات من الدرجة األولى غير مكفولة بضمان ("السندات") بمبلغ 

. إن السندات مدرجة في بورصة أيرلندا وتحمل كوبون ثابت 2022أمريكي لمدة خمس سنوات وتستحق السداد في أبريل 
  ٪ سنوياً تستحق على أساس نصف سنوي.3.50بنسبة 

  
  حقوق الملكية   8

  

توزيعات أرباح صدار إى عل 2019مارس  16وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  ) أ
 توزيعات أرباح نقدية :2017ديسمبر  31( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في فلس لكل سهم  14 بقيمةنقدية 
 والتي بدأ دفعها الحقا. إن أسهم الخزينة ال تستحق أي توزيعات أرباح نقدية.  )فلس لكل سهم 12 بقيمة



 
  .م.ك.ع. وشركاته التابعةي شتيكولا ليهاألك بنلا
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  (تتمة)حقوق الملكية   8
  

 اطي أسهم الخزينة:أسهم الخزينة واحتي ) ب
   (مدققة)  
   سبتمبر 30 

2019  
  ديسمبر 31

2018  
   سبتمبر 30

2018  
    

 12,953,409 12,953,609 12,954,609 عدد األسهم المحتفظ بها
 

════════ ════════ ════════ 
 %0.80 %0.80 %0.80 نسبة األسهم المحتفظ بها

 

════════ ════════ ════════ 
(ألف دينار كويتي) القيمة السوقية  3,886 3,821 3,769 

 

════════ ════════ ════════ 
 315 307 311 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم (فلس)

 

════════ ════════ ════════ 
  

الخزينة غير تكلفة أسهم  بما يعادلإن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع. إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ 
  ألسهم الخزينة. االحتفاظفترة  مدىمتاح للتوزيع من االحتياطي العام على 

  

 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى: ) ج
 

  
 

  احتياطي إعادة 
 تقييم عقارات

  احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

  احتياطي برنامج 
  مزايا الموظفين

  إجمالي 
االحتياطيات األخرى

 

  ألف 
 يدينار كويت

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

     

 (6,359) (277) (13,915) 7,833 2018يناير  1في 
      

 22     - 17 5 إيرادات شاملة أخرى للفترة
 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 (6,337) (277) (13,898) 7,838 2018 سبتمبر 30كما في 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 
      

 (5,828) (131) (13,788) 8,091 2019يناير  1في 
      

 2,231 (14) 2,187 58 شاملة أخرى للفترة (خسائر) إيرادات
 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 (3,597) (145) (11,601) 8,149 2019 سبتمبر 30 كما في
 

══════ ══════ ══════ ══════ 
  

   1الشريحة  - المستدامة مالية الرأساألوراق  ) د
 IIIبازل تعليمات بما يتفق مع  1الشريحة - اإلضافية المستدامة  الرأسماليةاألوراق  بإصدار 2018 سبتمبر 26قام البنك بتاريخ 

اندة . إن هذه األوراق المالية مستدامة ومسكحقوق ملكيةمليون دوالر أمريكي ويتم تصنيفها  300(" األوراق المالية") بمبلغ 
.  تحمل 2023سبتمبر  26وغير مكفولة بضمان ويمكن استردادها بناًء على اختيار البنك في أو بعد تاريخ االستدعاء األول في 

% حتى تاريخ االستدعاء األول وسوف يتم إعادة تحديد تلك النسبة بعد ذلك على مدى 7.25هذه األوراق المالية كوبون بنسبة 
سنوات. وسوف يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوي بعد االستحقاق ويتم معاملتها كاستقطاع من  خمسفترة زمنية فاصلة بمدة 

 . حقوق الملكية
  



 
  .م.ك.ع. وشركاته التابعةي شتيكولا ليهاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 سبتمبر 30
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  مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة        9

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
    سبتمبر 30

  

 أشهر المنتهية في تسعةال
   سبتمبر 30

  2019  2018    2019  2018  

  

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
    دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي

       

المخصص المحمل لخسائر االئتمان على التسهيالت 
 48,230 60,334  17,780 32,017 االئتمانية 

االئتمان المتوقعة على موجودات  خسائر (اإلفراج عن) 
  مالية أخرى

 
92 146  

 
263 205 

  

────── ──────  ────── ────── 
  32,109 17,926  60,597 48,435 
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

طبقا لتعليمات  9خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية المحددة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  كانت قيمة
 75,551 قيمة أقل بمبلغ لتي تمثل، وا2019 سبتمبر 30لف دينار كويتي كما في أ 145,549 بمبلغبنك الكويت المركزي 

    ألف دينار كويتي لخسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي. 221,100 المخصص بمبلغ منألف دينار 
  

  الضرائب   10

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
    سبتمبر 30 

  

 أشهر المنتهية في تسعةال
   سبتمبر 30 

  2019  2018    2019  2018  

  

 ألف 
  ر كويتيدينا

 ألف
  دينار كويتي 

 ألف   
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

            

 255 146  75 (67) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 709 407  208 (185) ضريبة دعم العمالة الوطنية

 284 163  84 (74) الزكاة
 1,888 2,321  766 846 ضرائب على فروع أجنبية

 ────── ──────  ────── ────── 
  520 1,133  3,037 3,136 
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

  
  الخاصة بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية والمخففة  11

  

لعدد على المتوسط المرجح الخاص بمساهمي البنك صافي ربح الفترة  بقسمةوالمخففة يتم احتساب ربحية السهم األساسية 
  :األسهم القائمة خالل الفترة

  

  لثالثة أشهر المنتهية فيا
    سبتمبر 30

  

 أشهر المنتهية في تسعةال
   سبتمبر 30 

  2019  2018    2019  2018  
      

ربح الفترة الخاص بمساهمي (خسارة) صافي 
  البنك (ألف دينار كويتي) 

 
(7,143) 

 
7,940  

 
15,428 27,058 

يخصم: مدفوعات الفائدة على األوراق 
(ألف دينار  1لشريحة الرأسمالية المستدامة ا

  - (3,322)  كويتي)
 

(6,638) - 
  

──────── ──────── 
 

──────── ──────── 
ربح الفترة المعدل الخاص  (خسارة) صافي

 27,058 8,790  7,940 (10,465)  بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي)
       

المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة 
 1,619,166,234 1,619,166,234  1,619,166,234 1,619,166,234  والمدفوعة 

       
 (12,952,682) (12,953,737)  (12,952,825) (12,953,989)  ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة 

  

──────── ────────  ──────── ──────── 
المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم القائمة 

 1,606,213,552 1,606,212,497  1,606,213,409 1,606,212,245  خالل الفترة
  

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
ربحية السهم األساسية والمخففة (خسارة) 

 فلس 17 فلس 5  فلس 5 فلس (7)  الخاصة بمساهمي البنك
  ════════ ════════  ════════ ════════ 



 
  .م.ك.ع. وشركاته التابعةي شتيكولا ليهاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 سبتمبر 30
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   محتملةالتزامات ومطلوبات      12
  

  الغ تعاقدية تمثل مخاطر االئتمان.أدوات مالية ذات مب
   (مدققة)    

    

   سبتمبر 30
2019  

  ديسمبر 31
2018  

   سبتمبر 30
2018  

  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    
       

 27,588 43,650 55,144   قبوالت مصرفية
 186,036 164,775 167,047   خطابات اعتماد

 877,265 826,869 824,367   ضمانات
    ────── ────── ────── 
    1,046,558 1,035,294 1,090,889 
    ══════ ══════ ══════ 

  

 :2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 256,678 االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي بمنحلتزامات اال بلغ مجموع
 ويتي).ألف دينار ك 358,099 :2018 سبتمبر 30ألف دينار كويتي و 369,849

  
   أدوات مشتقة  13

  

 كما يلي: هي مع القيمة العادلة قائمةالمشتقة الدوات المبالغ االسمية أو التعاقدية لألإن 
 
   (مدققة)    

  
   سبتمبر 30

2019    
   ديسمبر 31

2018    
   سبتمبر 30

2018  

  مطلوبات  موجودات  
المبالغ 

 مطلوبات موجودات التعاقدية
المبالغ 

 وباتمطل موجودات التعاقدية
المبالغ 

 التعاقدية
  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
                    

                   :للتحوطمحتفظ بها 

 تحوطعمليات 
           القيمة العادلة

أسعار مبادالت 
 74,987 1,489 887 75,036 798 435 51,810 386 321  الفائدة

           
محتفظ بها 
           للمتاجرة:

عقود تحويل 
 137,356 280 567 106,620 103 225 100,575 251 13 عمالت أجنبية آجلة

  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 
  334 637 152,385 660 901 181,656 1,454 1,769 212,343 
  ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ 

 

  .2مستوى ت معروضة في السوق ويتم تصنيفها ضمن التم تقييم جميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس مدخال
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