
  
  
  

  
  
  
  
 

 
  
  

  
  

   .ع.البنك األهلي الكويتي ش.م.ك
     وشركاته التابعة  

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  (غير مدققة)

 

  2020 سبتمبر 30









 
  يتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةهلي الكواأل البنك

  

  
 

 

  .مالية المرحلية المكثفة المجمعةهذه المعلومات الزًءا من تشكل ج 12إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلبيان 
 2020 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في

    

 لمنتهية فيأشهر ا الثالثة
   سبتمبر 30 

 
  

 ية فيالمنتهأشهر  التسعة
   سبتمبر 30 

    

2020  2019  2020  2019  
    

  ألف  ألف  ألف  ألف
  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   اتإيضاح  
        

 184,711 153,538 63,290 47,141   إيرادات فوائد
 (89,444) (77,018) (31,999) (21,768)   مصروفات فوائد

   

──────── ──────── ──────── ──────── 
 95,267 76,520 31,291 25,373   صافي إيرادات الفوائد

       

 24,147 18,849 7,475 6,659   صافي إيرادات أتعاب وعموالت
 3,824 5,579 1,552 1,079   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

 رات فياستثما(خسائر) أرباح صافي 
 1,952 (326) 938 1,008   أوراق مالية 

 1,690 1,065 511 32   إيرادات توزيعات أرباح
 2,180 992 711 (168)   ة زميلة نتائج شرك حصة في

 644 607 175 209   إيرادات تشغيل أخرى 
   

──────── ──────── ──────── ──────── 
 129,704 103,286 42,653 34,192   إيرادات التشغيل

   

──────── ──────── ──────── ──────── 
       

 (28,325) (25,871) (9,508) (8,924)   مصروفات موظفين
 (17,178) (18,981) (5,941) (6,819)   يل أخرى مصروفات تشغ
 )5,016( (5,245) (1,675) (1,704)   استهالك وإطفاء

   

──────── ──────── ──────── ──────── 
 (50,519) (50,097) (17,124) (17,447)   تشغيلمصروفات ال

   

──────── ──────── ──────── ──────── 
 79,185 53,189 25,529 16,745   ربح التشغيل للفترة 

       

 (60,597) (56,286) (32,109) (18,437) 8  مخصص/ خسائر االنخفاض في القيمة 
   

──────── ──────── ──────── ──────── 
 18,588 (3,097) (6,580) (1,692)   لفترة قبل الضرائبا) ربح (خسارة

 (3,037) (4,675) (520) (1,538) 9  الضرائب
   

──────── ──────── ──────── ──────── 
 15,551 (7,772) (7,100) (3,230)   ربح الفترة  رة)(خسا فيصا

   

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

 15,428 (7,946) (7,143) (3,298)   نكي البمساهم
 123 174 43 68   المسيطرةغير  الحصص

   

──────── ──────── ──────── ──────── 
   (3,230) (7,100) (7,772) 15,551 

   

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

(خسارة) ربحية السهم األساسية 
 فلس 5 فلس (9)  فلس (7) فلس (4) 10 والمخففة الخاصة بمساهمي البنك

   

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



 
  يتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةهلي الكواأل البنك

  

  
 

 

  .مالية المرحلية المكثفة المجمعةهذه المعلومات الزًءا من تشكل ج 12إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
  

5  
 

  (غير مدقق) المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في للفترة 

  

 ثة أشهر المنتهية فيثالال
   سبتمبر 30 

 
  

 أشهر المنتهية في التسعة
   سبتمبر 30 

  

2020  
  ألف

2019  
  فلأ

2020  
  ألف

2019  
  ألف

  دينار كويتي  كويتيار دين  دينار كويتي  دينار كويتي  
          

 15,551 (7,772) (7,100) (3,230) صافي (خسارة) ربح الفترة
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
      

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

أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
      دات الشاملة األخرى: اإليرا

 3,676 (885) 661 (49)  تأثير صافي التغيرات في القيمة العادلة  - 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  (49) 661 (885) 3,676 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان تم أو بنود ي
      المجمع: الدخل المرحلي المكثف

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
      اإليرادات الشاملة األخرى: 

 7,052 (181) 1,742 231  ةلعادللتغيرات في القيمة اتأثير صافي ا - 
قعة ) خسائر االئتمان المتواإلفراج عنتحميل ( - 

 (38) (122) (47) 75  األخرى  للموجودات المالية 
 (1,439) 565 (735) (18)  من البيع الخسارة (الربح) اج صافي إعادة ادر - 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  288 960 262 5,575 

      ويل عمالت أجنبية: تح
 2,264 337 337 (1,468)  حويل الناتجة من تحويل عمليات أجنبية ق التفرو - 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  (1,180) 1,297 599 7,839 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
      

 11,515 (286) 1,958 (1,229)  إيرادات شاملة أخرى للفترة (خسائر) 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 27,066 (8,058) (5,142) (4,459)  لشاملة للفترةات ايرادر) اإلئلخساإجمالي (ا
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

      الخاص بـ:
 26,850 (8,256) (5,211) (4,504)  مساهمي البنك

 216 198 69 45  الحصص غير المسيطرة
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  (4,459) (5,142) (8,058) 27,066 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

     



 
 

  لتابعةم.ك.ع. وشركاته اي ش.تيكولا ليهألاك بنلا
  

 

  .عةجمومات المالية المرحلية المكثفة الممن هذه المعل اتشكل جزءً  12إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف ةالملكيبيان التغيرات في حقوق 
 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

   الخاصة بمساهمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
دار صإ

 أسهم

  أسهم
  خزينة

 )7 إيضاح(
احتياطي 

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

احتياطي 
أسهم 
  خزينة

 )7 ضاحيإ(

احتياطيات 
اخرى 

  )7 إيضاح(

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة
  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة 
  1الشريحة 

الحصص 
غير 

  المسيطرة

جموع م
ق حقو

  ةالملكي
  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 كويتي نار كويتييد دينار كويتي 

               

 690,961  1,097 90,750  599,114 333,435  151,656  13,437  (2,808)   8,065  82,075  81,010  (5,135)  108,897  161,917  2020 يناير 1في رصيد كما لا
  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 (7,772) 174     - (7,946) (7,946) (7,946)     -     -     -     -     -     -     -     -  ربح الفترة  (خسارة) يصاف

شاملة أخرى  (خسائر) إيرادات
 (286) 24     - (310) (310)     - (641) 331     -     -     -     -     -     -  للفترة 

  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
الشاملة (الخسائر) إجمالي اإليرادات 

 (8,058) 198     - (8,256) (8,256) (7,946) (641) 331     -     -     -     -     -     -  للفترة 
 (11,241)     -     - (11,241) (11,241) (11,241)     -     -     -     -     -     -     -     -  )7ضاح (إي دفوعةتوزيعات أرباح م

خسائر تعديل قروض االفراد 
 (13,576)     -     - (13,576) (13,576) (13,576)     -     -     -     -     -     -     -     -  )2.1(إيضاح 

األوراق  ىلمدفوعات الفائدة ع
 (6,717)     -     - (6,717) (6,717) (6,717)     -     -     -     -     -     -     -     - 1مة الشريحة الرأسمالية المستدا

اء االعتراف تحويل نتيجة إلغ
تثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة باس

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
     -     -     -     -     - (5,225) 5,225     -     -     -     -     -     -     -  األخرى

  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 651,369 1,295 90,750 559,324 293,645 106,951 18,021 (2,477) 8,065  82,075  81,010  (5,135)  108,897  161,917    2020 سبتمبر 30الرصيد كما في 

  

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

  



 
 

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

 
 

  .علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةن هذه الما متشكل جزءً  12 إلى 1رفقة من المات يضاحإن اإل
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 (تتمة) لمجمع (غير مدقق)لملكية المرحلي المكثف ابيان التغيرات في حقوق ا
  2020 سبتمبر 30ة في للفترة المنتهي

   الخاصة بمساهمي البنك                                            

      االحتياطيات   

 

  رأس
 لماال

  ةوعال
 إصدار أسهم

  أسهم
  خزينة

 )7 إيضاح(
احتياطي 

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

ي احتياط
  خزينة أسهم

 )7 إيضاح(

احتياطيات 
اخرى 

  )7 يضاحإ(

التغيرات 
تراكمة الم

قيمة في ال
 العادلة

  أرباح 
 مرحلة

  لي إجما
 المجموع االحتياطيات

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة 
  1الشريحة 

الحصص 
غير 

  ةالمسيطر

ع موجم
وق حق

  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 يتير كودينا دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت نار كويتيدي 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     -     -     -     -     -     -  خرى للفترة إيرادات شاملة أ
  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 27,066 216     - 26,850 26,850 15,428 9,191 2,231     -     -     -     -     -     -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

راق ة على األودئلفامدفوعات ا
  1الرأسمالية المستدامة الشريحة 

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

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

 
-     

 
-     (6,638) 

تحويل نتيجة بيع استثمارات في 
ن العادلة م جة بالقيمةأسهم مدر

  األخرىالشاملة خالل اإليرادات 
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     
 

338  (338) -     -     
 

-     
 

-     -     

 (22,487)     -     - (22,487) (22,487) (22,487)     -     -     -     -     -     -     -     -  )7(إيضاح  مدفوعةأرباح  توزيعات

 (1)     -     - (1)     -     -     -     -     -     -     - (1)     -     -  شراء أسهم خزينة
  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 674,305 1,028 90,750 582,527 316,767 142,544 11,206 (3,597) 8,065 79,051 79,498 (5,054) 108,897 161,917   2019 سبتمبر 30الرصيد كما في 

  

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



 
  ةشركاته التابعي ش.م.ك.ع. وتيكولا ليهاألك بنلا
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  (غير مدقق)المجمع  المكثف المرحلي بيان التدفقات النقدية
  2020 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في

  

 المنتهية في  رشهأ التسعة
 سبتمبر 30

  
  إيضاح

2020  
  ألف

2019  
  ألف

    
  دينار كويتي  دينار كويتي

  أنشطة التشغيل 
  

  
 18,588 (3,097) الضرائب ربح الفترة قبلخسارة) (

    تعديالت لـ:
 (1,439) 565  ية أوراق مال في اتاستثمار بيع ربح صافي 
 (1,690) (1,065)  أرباح توزيعات إيرادات 
 (2,180) (992)    حصة في نتائج شركة زميلة 
 5,016 5,245   استهالك وإطفاء 
 60,597 56,286 8  مخصص/ خسائر انخفاض في القيمة 

  

──────── ──────── 
 78,892 56,942  ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

    

    ومطلوبات التشغيلي موجودات التغيرات ف
 (112,886) (57,046)  لدى البنوكئع ودا

 68,818 90,991  سندات خزانة حكومة دولة الكويت
 (9,283) (1,417)  سندات بنك الكويت المركزي 

 (1,040) 1,184  رجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر رات مداستثما
 (207,575) (143,680) قروض وسلف 

 (2,949) (8,581)  موجودات أخرى 
 130,508 163,885  ك والمؤسسات المالية األخرىإلى البنوالمسـتحق 

 89,744 (3,668)  ودائع العمالء
 9,906 (403)  مطلوبات أخرى 
 (4,122) (3,306)  ضرائب مدفوعة

  

──────── ──────── 
 40,013 94,901  شغيلأنشطة الت الناتجة منقات النقدية التدفصافي 

  
──────── ──────── 

    االستثمار طة أنش
 (218,932) (187,659)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 252,177 139,586  متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
 (3,707) (3,362)  صافي شراء مباني ومعدات

 960 -  ةت أرباح مستلمة من استثمار في شركة زميليعاتوز
 1,690 1,065  ح مستلمةرباات أعيإيرادات توز

  

──────── ──────── 
 32,188 (50,370)   ن أنشطة االستثمارالناتجة م (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية

  
──────── ──────── 

    مويلأنشطة الت
 (6,638) (6,717)   1الشريحة  –لية المستدامة األوراق الرأسما فوائد مدفوعة على

 (22,487) (11,241)   مدفوعةأرباح  تتوزيعا
 (1) -   أسهم خزينة مشتراة

  
──────── ──────── 

 (29,126) (17,958)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
  

──────── ──────── 
 4,562 2,055  جنبيةل عمالت أفروق تحوي

  

──────── ──────── 
 47,637 28,628 عادلالم والنقد دفي النق الزيادةصافي 

    

 630,668 786,071  يناير 1لنقد المعادل كما في د واالنق
  

──────── ──────── 
 678,305 814,699  سبتمبر 30النقد والنقد المعادل كما في 

  

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

  41,393  75,279  نوك أخرىري لدى باجالنقد في الصندوق وفي الحساب ال
  396,538  578,144  ا)تتجاوز ثالثين يومً  ال ة استحقاق أصليةوك المركزية (فتراألرصدة لدى البن

  240,374  161,276  يوًما) قاق أصلية ال تتجاوز ثالثينودائع لدى البنوك (فترة استح

  
──────── ──────── 

  
814,699 678,305 

  
════════ ════════ 



 
  التابعة .ك.ع. وشركاتهش.مي تيكولا ليهاألك بنلا

  

  

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)ات حول إيضاح
 2020 سبتمبر 30
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    التأسيس والتسجيل  1
  

ومسجلة  1967مايو  23بتاريخ  تأسست في الكويت امةشركة مساهمة ع هو )"كالبن"( ع..ك.إن البنك األهلي الكويتي ش.م
ت. الجابر، مدينة الكويالصفاة، شارع أحمد  ساحةللبنك هو  المسجلب ن المكتإن عنوايت المركزي. كمصرف لدى بنك الكو

  .ومصر المتحدةبصورة أساسية في الكويت واإلمارات العربية  نشطة المصرفيةاألنك ببليقوم ا
  

ية وعة") للفترة المنتهليها معاً بـ "المجمكثفة المجمعة للبنك وشركاته التابعة (يشار إالمالية المرحلية المات تم اعتماد المعلوم
  .2020 أكتوبر 13ك في جلس إدارة البنمن قبل م 2020 سبتمبر 30في 

  

  اإلعداد أساس   2
  

ً لمعيار للمجموعةفة المجمعة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكث  )أ "التقرير المالي  34محاسبة الدولي ال وفقا
 . لبند (ب) أدناهباستثناء المبين في ا المرحلي"

 

دمة جمعة مماثلة لتلك المستخفة المثكية المرحلية المعلومات المالعداد هذه المإإن السياسات المحاسبية المستخدمة في   )ب
التعديل على تعليمات بنك باستثناء  ،2019مبر ديس 31 عة السنوية للسنة المنتهية فيإعداد البيانات المالية المجمفي 

 ينة أدناه: الكويت المركزي المب
  

ً  2019سمبر دي 31هية في للسنة المنت السنوية البيانات المالية المجمعة عدادتم إ ت بنك الكويت المركزي لتعليما وفقا
 س خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالتقياولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات متعلقة بمؤسسات الخدمات المالية في دال

و أبنك الكويت المركزي التزاما بتعليمات  9ارير المالية معيار الدولي للتقغ المحتسب طبقا لللمبلعلى ا ءً بنااالئتمانية 
 ً ات ، والتأثير الالحق على اإلفصاحعلىبة استناداً إلى تعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أت المطلوللمخصصا وفقا

المحاسبة  رة من مجلس معاييررير المالية الصاداألخرى للمعايير الدولية للتقا ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات
  ك الكويت المركزي").لمالية المعدلة وفقا لتعليمات بنارير اقتاً بــ "المعايير الدولية للالدولية (يشار إليها مع

  

 تعليماته التي تتطلب بتقديمركزي ، قام بنك الكويت الم2020 سبتمبر 30 ذلك، خالل الفترة المنتهية فيإلى  إضافة
لتأثير نظرا ل ءة بتأجيل سداد القروض للعمالالية الناتجة من اإلعفاءات المتعلقيل الموجودات المتسجيل خسائر تعد
 اح أو الخسائر. األرباح المرحلة بدال من األربفي  19االقتصادي لكوفيد 

  

 المنح الحكومية  )ج
كافة الشروط المرفقة. وسيتم االلتزام باستالم المنحة  بأنه سيتمد معقول يتأك يوجديتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما 

اللها خالتي يتم ظم على مدار الفترات تى أساس منرادات علكإي اهتسجيلالمصروفات، يتم  ببندتتعلق المنحة  عندما
كما يتم إدراجها ضمن نفس البند كمصروفات، ، لتعويضها تم تخصيص تلك المنحةالصلة والتي التكاليف ذات تحميل 

  .بيان الدخلفي 
  

حة. الجائ للتجاوب مع ةشركات الخاصلمساعدة ال عدة تدابير، اتخذت حكومة الكويت 19- كوفيد وباءتأثير  لتفادي
  في القطاع الخاص. عمالة المتاحة الفيما يتعلق بتكاليف  يالحكوم الدعم تتضمن هذه التدابير

  

"المحاسبة عن المنح الحكومية  20محاسبة عن الدعم الحكومي المستلم خالل الفترة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي ال يتم
بند من  كخصمو الخسائر المرحلي المكثف في بيان األرباح أ تسجيله تما مك كومي"حدعم الواإلفصاحات المتعلقة بال

بتكاليف  المتعلقةالمصروفات فيها البنك  جليسظم على مدار الفترات التي تى أساس منعل موظفين"ال"تكاليف 
 . الموظفين

  

 1ن ي تبدأ اعتبارا مسبية السنوية التاتي تسري للفترة المحر المالية الولية للتقاريى على المعايير الدخرإن التعديالت األ  )د
 األداء المالي للمجموعة.  أوركز الم أوة المحاسبيرمادي على السياسات لم يكن لها أي تأثي 2020يناير 

  

مالية عداد بيانات ات المطلوبة الفصاحاإلولمعلومات ة امن كافلية المكثفة المجمعة ال تتضإن المعلومات المالية المرح  )ه
 للمجموعة السنوية البيانات المالية المجمعةالطالع عليها مقترنة بلتقارير المالية ويجب اير الدولية لعايملفقا لكاملة و
ال  2020 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةفترة نتائج  ذلك، فإنإلى  . إضافة2019ديسمبر  31منتهية في للسنة ال

  .2020ديسمبر  31في الية المنتهية ملانة النتائج التي يمكن توقعها للس عن بالضرورة تعبر
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  حكامألوااستخدام التقديرات   2.1

 المجمعة المدققة السنوية للمجموعةمماثلة لتلك المرتبطة بالبيانات المالية ديرات كد من التقم التأعدل الرئيسية المصادرتعتبر 
كما هو على المجموعة  19- عن تفشي فيروس كوفيد جتاتأثير النباستثناء ال 2019يسمبر د 31للسنة المنتهية في في وا كم

  :مبين بالتفصيل أدناه

   19- كوفيدفيروس تأثير 
د ق 2020حة العالمية خالل شهر مارس ) الذي تم إعالنه كوباء من قبل منظمة الص19- كورونا (كوفيدر فيروس إن انتشا

النقدية في المناطق المالية وأعلنت كافة المؤسسات  امالم. كاالقتصادية على مستوى الع إلى توقف األعمال واألنشطةدى أ
من إجراءات الدعم لمواجهة التأثيرات العكسية  اً عدد – تلة الكويبما في ذلك دو - عمل بها المجموعة الجغرافية التي ت

ء المعيل سداد األقساط للدل الخصم وتأجينها تخفيض معدة إجراءات من بك ع. يتضمن ذل19- كوفيدفيروس محتملة لال
قطاعات تمويل الت التحفيزية ل، وإصدار حزمة من التعليماالمخاطر التي تعرضت لها الشركاتنكشافات وتحديد ااألفراد، 

 المجموعة ياتعلى عمل الجائحةم اإلدارة لتأثير قتصادية واألعمال التجارية التي تأثرت سلبا. يبين هذا اإليضاح تقيياال
  . 2020 سبتمبر 30ر قيمة الموجودات والمطلوبات كما في يدبقتها اإلدارة لتقي طتلرية اات واألحكام الجوهوالتقدير

  االئتمان إدارة مخاطر  
السنوية للمجموعة كما في  حول البيانات المالية المجمعة 4.1ح رقم ئتمان المبينة في اإليضااال إضافة إلى إدارة مخاطر

بالجائحة. رة مخاطرها المرتبطة عدد من التدابير إلدا المجموعةارة إداتخذت  ، فقد2019ديسمبر  31ة في وللسنة المنتهي
ها، وتقدير التأثير على ئل التأثير المحتمل على عمالحو ناءا على أحدث المعلومات المتاحةويتضمن ذلك: إجراء تحليل ب

 عندش ناريوهات االنكماسيقة بلالترجيحات المتعتعديالت على متغيرات االقتصاد الكلي، وتطبيق التعديل في القطاعات، وال
  تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. 

  

لتقلبات التدفقات لسلبية لى إدارة التأثيرات ادتهم عساعلم لعمالئهال سداد أقساط القروض وافقت إدارة المجموعة على تأجي
تسجيلها في األرباح المرحلة. تم ي التكويتي  دينارألف  13,576بمبلغ  لعمالئها األفراد خسائر تعديلإلى  أدى، ما النقدية

جوهرية للتأكد مما إذا كانت  أحكاموتواصل اإلدارة تقييم السلوكيات السابقة وتاريخ السداد للعمالء بصفة مستمرة. تم تطبيق 
  العمالء مؤقتة او طويلة األجل بطبيعتها.  تواجهالتي كالت التدفقات النقدية والسيولة مش

  

 ة مخاطر السيولة) إدار1
 ويقدرمعدالت السيولة ومتطلبات رأس المال،  وتخفيفهر مارس، قام بنك الكويت المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في ش

كن ولتكلفة التمويل  خفضإلى  أدى امممبادلة االرتفاع في هوامش االئتمان  بأكثر منالقياسية معدالت الوثائق  االنخفاض في
  ش اإلقراض. هواممع إلقاء األعباء على 

  

على االحتفاظ بتغطية مناسبة للسيولة المجموعة بمحفظة سيولة مناسبة خالل تلك الفترة. تنص سياسة  مجموعةت الفظاحت
ذا إأثير محدود على أسعارها ود تمع وج أجزاء منهاجودة والتي يمكن بيع الموجودات السائلة عالية الومحفظة كبيرة من 
  دعت الحاجة لذلك.

  

السيولة بالمجموعة في اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة المدققة السنوية  مخاطر إدارةح عن سياسة فصاتم اإل
ولة السي، قامت المجموعة بتقييم مستوى 19- وفيد. ونتيجة لتفشي فيروس ك2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

ودعمها لتغطية  والتوقعاتقة لتدفقاتها النقدية الوثي راقبةمن خالل المجية والمركز المالي لديها بما في ذلك العمليات الخار
ولة لديها المجموعة في مراقبة مركز السيالودائع المحلية. وتستمر  وجمعمنتقاة عمليات الصرف الالسيولة من خالل 

  .19- كوفيدفيروس ي فشوالمخاطر الناتجة من أزمة ت
  

  لية ما) قياس القيمة العادلة لألدوات ال2
كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  إذا، تستمر المجموعة في الرقابة الوثيقة لما 19- كوفيد يروسفثير نظرا لتأ

لحالي أم ال. إضافة إلى ذلك، تم ا السوق في السيناريو المشاركين فيبين  لذي سيتم تحقيقه في المعامالتالمالية تمثل السعر ا
القيمة العادلة في اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة  اتة بقياستعلقة المسياسة المجموعل اإلفصاح عن معلومات حو
  . 2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

  

  موجودات غير المالية ) ال3
لية علومات الماالم مة الدفترية للموجودات غير المالية كما في تاريخ هذهالقيدد المجموعة أي تأثير جوهري عكسي على لم تح

ة المكثفة المجمعة. وقد أخذت المجموعة في االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات الحالية في السوق لتحديد المبالغ لمرحليا
في كما ناءا على المعلومات الملحوظة المتاحة رة بلمجموعة، والتي تمثل افضل تقدير لإلدالة للموجودات غير المالية لالمسج

  . رحلية المكثفة المجمعةالم ةالمالي لمعلوماتتاريخ ا
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  ت القطاعات معلوما  3
  

عادةً  عاتهذه القطا مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدر أعمالأنشطة  تعمل فيقطاعات إلى  يتم تنظيم المجموعة
اعات قط يفيما يل األداء.توزيع الموارد وتقييم  لغرض الرئيسي تخاذ قرارات التشغيلا مسؤولبصورة منتظمة من قبل 

  :لدى المجموعةالتشغيل 
  

   التجاريةالمصرفية  لعمااأل
والودائع والخدمات  يةاالئتمان التسهيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت - 

  .اتالشركات والمؤسسمن عمالئها إلى  دمةلمقالمصرفية المتعلقة بها وا
 عمالألوا فرادلألالمصرفية  عمالاأل

  الخاصةالمصرفية 
 وتتضمنعمالء الإلى  الخدمات المقدمةمن المنتجات وملة تشمل مجموعة كا - 

 .والموجودات إدارة الثرواتوخدمات قروض وبطاقات االئتمان ال

  الخزينة واالستثمارات

إدارة  العمالء وأنشطةإلى  الخزينة المقدمةات خدم هذا القطاع يشمل - 
 استثماروأنشطة  والمشتقات السوق النقديالعمومية وتشمل  الموازنات

لتسعير تحويالت األموال فيما ناتج والتأثير الالموجودات  وإدارة متلكاتالم
  بين القطاعات. 

  

  : سبتمبر 30 فيكما و المنتهية في أشهر التسعةلفترة  حول القطاعاتفيما يلي معلومات 
  

 
2020 

  صرفيةالم عمالاأل
 التجارية

  المصرفية عمالاأل
 عمالاألو فرادلأل

 الخاصةفية المصر
 ينة الخز

 المجموع واالستثمارات

 
 ألف 

  يتيدينار كو
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
      

 76,520 7,666 31,726 37,128 صافي إيرادات فوائد 
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 103,286 13,544 38,677 51,065 إيرادات تشغيل 

 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 20,480 12,087 14,494 (6,101) نتائج القطاع 
 (23,577)    ير موزعة وفات غمصر

 

   ───────── 
 (3,097)    الفترة قبل الضرائب خسارة 

 

   ───────── 
 4,901,708 1,449,671 725,872 2,726,165 موجودات القطاع 

 124,011    موجودات غير موزعة 
 

   ───────── 
 5,025,719    وجودات إجمالي الم

 
   ───────── 

 4,270,417 889,486 2,045,970 1,334,961 مطلوبات القطاع 
 103,933    مطلوبات غير موزعة 

 

   ───────── 
 4,374,350    إجمالي المطلوبات 

  
   ───────── 
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  ر مدققة)(غيجمعة المالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتات حول إيضاح
 2020 برسبتم 30

  
  
 

 

 
  

12  
 

  معلومات القطاعات (تتمة)  3

 
  المصرفية مالعاأل
 تجاريةال

  المصرفية لعمااأل
 عمالواأل فرادلأل

 المصرفية الخاصة
 الخزينة 

 جموعالم واالستثمارات

 
 ألف 

  دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
2019     

 95,267 10,267 34,303 50,697 صافي إيرادات فوائد 
  

───────── ───────── ───────── ───────── 
 129,704 18,377 43,729 67,598 إيرادات تشغيل 

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 43,291 16,503 22,105 4,683 ائج القطاع نت

 (24,703)    مصروفات غير موزعة 
 

   ───────── 
 18,588    لضرائب رة قبل اربح الفت

 

   ───────── 
 4,718,942 1,389,640 684,552 2,644,750 اع ت القطموجودا

 105,525     موجودات غير موزعة
 

   ───────── 
 4,824,467    ودات إجمالي الموج

 

   ───────── 
 4,043,453 1,050,171 1,877,975 1,115,307 ت القطاع مطلوبا

 106,709    ير موزعة مطلوبات غ
 

   ───────── 
 4,150,162    إجمالي المطلوبات 

 

   ───────── 
 

  المعلومات الجغرافية:
  ت الدولية: وموجودات القطاع من العمليايرادات التشغيلية للمجموعة يوضح الجدول التالي اإل

  

    

  2020  2019  
    

  ألف  ألف  
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

 35,227 41,534     يل ادات تشغيرإ
 1,125,320 1,395,821     وجودات القطاع م
  

  في أوراق مالية اتاستثمار  4
 

  (مدققة)  

 
 سبتمبر 30 رديسمب 31 سبتمبر 30

 
2020 2019 2019 

 

 ألف 
 كويتي دينار

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ويتيدينار ك

    

 235,882 259,548 277,889 األخرى لةالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشام

 28,239 29,477 61,544 ة المطفأةالتكلف

 13,258 13,140 11,956 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ──────── ──────── ──────── 
 351,389 302,165 277,379 
 ════════ ════════ ════════ 
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  استثمارات في أوراق مالية (تتمة)  4
  

  دلة: جة بالقيمة العاستثمارات المدرالل ي للقيمة العادلةيما يلي الجدول الهرمف
  

  
  2020 سبتمبر 30

 كويتي ألف دينار

  (مدققة)    
  2019ديسمبر  31

 كويتي نارألف دي
  2019 سبتمبر 30

 كويتي ألف دينار
                  

  

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح او 
 الخسائر 

القيمة العادلة 
خالل  من

اإليرادات 
ملة الشا

   األخرى 

العادلة  يمةالق
ل من خال

األرباح او 
 خسائر ال

لقيمة العادلة ا
من خالل 
اإليرادات 

الشاملة 
 األخرى

  

القيمة العادلة 
خالل من 

األرباح او 
  الخسائر

القيمة العادلة 
من خالل 

إليرادات ا
الشاملة 
 األخرى

    : 1مستوى ال
 

  
 

  
 4,240     -  4,462     -  5,991   األسهم 

              اليةالمأوراق الدين 
  65,609      -  70,100      -   94,898    حكومية  - 
  38,040      -  38,086      -   37,279    غير حكومية  - 

          

          : 2وى المست
          أوراق الدين المالية

 61,720 166  80,757 147  75,928 354  حكومية  - 
 41,890     -  41,891     -  41,891   غير حكومية  - 

     - 13,092      - 12,993   11,602  مدارة اديق صن
          

          : 3توى المس
 24,383     -  24,252     -  21,902   األسهم 

  

────── ────── 
 

────── ────── 
 

────── ────── 
  11,956 277,889  13,140 259,548  13,258 235,882 

  

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
  

 . ةدفتريرة مادية عن قيمتها الفة المطفأة ال تختلف بصولقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلإن ا
 

ي المكثف المجمع ق الملكية المرحلمركز المالي المرحلي المكثف المجمع او بيان التغيرات في حقوإن التأثير على بيان ال
العادلة لألوراق  تخدمة لتحديد القيمةالمخاطر ذات الصلة المس اتمتغير في% 5تغير بنسبة الحالة  ييعتبر غير مادي ف

  . 3لمستوى وا 2ة المصنفة ضمن المستوى المالي
  

  راف ذات عالقة معامالت مع أط  5
  

عليا دارة الإلقة (أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اض األطراف ذات عالتتمثل هذه المعامالت في تلك التي تتم مع بع
ليها أو يستطيعون أن يمارسوا ع ان المالكين الرئيسيين لهيمثلووالشركات التي ائالتهم من الدرجة األولى ع أفرادللمجموعة و

على شروط هذه ة. يتم الموافقة لمجموعة) والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفترلالزميلة  تأثيراً ملموسا والشركة
  وعة.ة المجمراالمعامالت من قبل إد

 



 
  ركاته التابعةم.ك.ع. وشش. يتيكولا ليهألاك بنلا

  

  ر مدققة)(غيجمعة المالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتات حول إيضاح
 2020 برسبتم 30
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  (تتمة)راف ذات عالقة معامالت مع أط  5
  

ت ائتمانية ممنوحة لهم من ئع لدى المجموعة وتسهيالكان لدى هؤالء األطراف ذات عالقة ودا ،الطبيعي عمالسياق األفي 
  يلي:  في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما درجةالمبل المجموعة. إن األرصدة ق
 

    

 )دققة(م

    

   سبتمبر 30
2020  

  يسمبرد 31
2019  

   سبتمبر 30
2019  

    

  ألف  ألف  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
       

 24,247 23,746 21,073    قروض وسلف 
 48,761 47,546 54,434    ء ودائع عمال

 2,503 2,362 2,362    تثمارات في أوراق ماليةاس
 633 628 201    محافظ مدارة

 11,955 11,896 12,031    تزامات ومطلوبات محتملة ال
  

  الكويت المركزي. ات وفقا لتعليمات بنك بضمانمكفولة طراف ذات عالقة أإلى  والسلفالقروض  إن
 

كويتي) ومبلغ  ألف دينار 821 :2019 سبتمبر 30كويتي ( ألف دينار 551 دات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغتتضمن إيرا
  مع أطراف ذات عالقة.معامالت الالتوالي، من كويتي) على  ألف دينار 834: 2019 سبتمبر 30ي (كويت دينار فأل 840

  

  يا مكافأة موظفي اإلدارة العل
 ي كما يلي:إن مكافأة اإلدارة العليا ه

 

  الثالثة أشهر المنتهية في  
   سبتمبر 30

  ية في أشهر المنته سعةتال 
   سبتمبر 30

 

2020 2019 2020 2019 
 

  ألف  ألف  لفأ  ألف
 

  دينار كويتي  نار كويتيدي  دينار كويتي  ينار كويتيد
     

 2,570 2,179 808 722 رى رواتب ومزايا أخ
 145 98 40 27 كافأة نهاية الخدمةم

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 

 
 749 848 2,277 2,715 

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

  متوسطة األجل  أوراق  6
  

ر امريكي. بموجب مليار دوال 1.5قيمة بيورو متوسطة األجل ريج اس  أوراقيق برنامج ، قام البنك بتطب2017نة س خالل
مليون دوالر  500لغ ("السندات") بمب الدرجة األولى غير مكفولة بضمان امج، نجح البنك في إصدار سندات منهذا البرن

ورصة أيرلندا وتحمل كوبون ثابت . إن السندات مدرجة في ب2022وات وتستحق السداد في أبريل نسأمريكي لمدة خمس 
  ساس نصف سنوي.سنوياً تستحق على أ٪ 3.50بنسبة 

  

  كية حقوق المل  7
  

توزيعات أرباح صدار إعلى  2020 أبريل 14في  لجمعية العمومية السنوية المنعقدوافق المساهمون في اجتماع ا  )أ
 بقيمة توزيعات أرباح نقدية :2018سمبر دي 31( 2019ديسمبر  31ي ف للسنة المنتهيةفلس لكل سهم  7 ةمبقينقدية 

 ة. هم الخزينة أي توزيعات أرباح نقديأس ال تستحقدفعها الحقا.  متوالتي  )س لكل سهمفل 14



 
  ركاته التابعةم.ك.ع. وشش. يتيكولا ليهألاك بنلا

  

  ر مدققة)(غيجمعة المالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتات حول إيضاح
 2020 برسبتم 30
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  (تتمة)كية حقوق المل  7
  

 الخزينة: أسهم الخزينة واحتياطي أسهم  )ب
   قة)(مدق  

 
   برتمسب 30

2020  
  ديسمبر 31

2019  
   تمبرسب 30

2019  
    

المحتفظ بها همعدد األس  13,257,489 13,257,489 12,954,609 

 

════════ ════════ ════════ 
سهم المحتفظ بهانسبة األ  0.82% 0.82% 0.80% 

 

════════ ════════ ════════ 
كويتي) نارألف ديالقيمة السوقية (  2,386 3,394 3,886 

 

════════ ════════ ════════ 
(فلس)وقية للسهم المتوسط المرجح للقيمة الس  194 303 311 

 

════════ ════════ ════════ 
  

لفة أسهم الخزينة تك بما يعادلذلك، فإن المبلغ إلى  ةينة غير متاح للتوزيع. إضافحتياطي أسهم الخزإن الرصيد في حساب ا
  أسهم الخزينة.ب حتفاظاالفترة  ارمدالعام على ي من االحتياط غير متاح للتوزيع

  

 الحركة في االحتياطيات األخرى:فيما يلي   )ج
 

  
 

  احتياطي إعادة 
 راتتقييم عقا

  ل احتياطي تحوي
 عمالت أجنبية

  نامج احتياطي بر
  مزايا الموظفين

  إجمالي 
 تياطيات االح

 األخرى

 

  ألف 
 يدينار كويت

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 يدينار كويت

  ألف 
 دينار كويتي

     

 (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 30كما في 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

 (2,808) (201) (10,909) 8,302 2020يناير  1في 
      

 331 (6) 305 32 إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (2,477) (207) (10,604) 8,334 2020 سبتمبر 30 فيكما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

   1الشريحة  - المستدامة ية لاالرأسماألوراق   )د
بازل ليمات تعبما يتفق مع  1الشريحة - اإلضافية المستدامة  الرأسماليةاألوراق  بإصدار 2018 مبرسبت 26البنك بتاريخ  قام
III إن هذه األوراق المالية مستدامة لكيةكحقوق متصنيفها  ي ويتممليون دوالر أمريك 300لمالية") بمبلغ ("األوراق ا .

سبتمبر  26بنك في أو بعد تاريخ االستدعاء األول في ار الدادها بناًء على اختيوغير مكفولة بضمان ويمكن استر ةدومسان
ة تحديد تلك م إعاد% حتى تاريخ االستدعاء األول وسوف يت7.25كوبون بنسبة  سعر لماليةهذه األوراق ا .  تحمل2023

قاق الستحبشكل نصف سنوي بعد ا سنوات. وسوف يتم سداد الفائدة سمخفترة زمنية فاصلة بمدة بة بعد ذلك على مدى النس
 . حقوق الملكيةمن  كاقتطاعويتم معاملتها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  ركاته التابعةم.ك.ع. وشش. يتيكولا ليهألاك بنلا

  

  ر مدققة)(غيجمعة المالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتات حول إيضاح
 2020 برسبتم 30
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  لقيمةاالنخفاض في ا مخصص / خسائر  8

  

 ية فيالثالثة أشهر المنته
   سبتمبر 30

 
  

 ة فيأشهر المنتهي التسعة
   سبتمبر 30

  2020  2019  2020  2019  

  

 ألف
  تيويدينار ك

 ألف
  ار كويتيدين

 ألف
  كويتيدينار 

 ألف
  دينار كويتي

      

ص المحمل لخسائر االئتمان على المخص
 60,334 56,276 32,017 18,441 التسهيالت االئتمانية 
تمان المتوقعة على االئ (اإلفراج عن) خسائر
 (4)  ىخرالموجودات المالية األ

 
92 10 

 
263 

  

──────── ──────── ──────── ──────── 
  18,437 32,109 56,286 60,597 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

تعليمات التزاماً ب 9المالية ا للمعيار الدولي للتقارير المحددة وفق خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية كانت قيمة
ألف  136,001 2019ديسمبر  31( 2020 سبتمبر 30 فيكويتي كما  ألف دينار 212,784 بمبلغ المركزي ك الكويتبن

 مني كويت دينارألف  54,737 قيمة أقل بمبلغ ، والتي تمثل)كويتي ألف دينار 145,549: 2019 سبتمبر 30وي، كويت دينار
 برديسم 31( ك الكويت المركزيتعليمات بناالئتمان وفقا ل كويتي لخسائر ألف دينار 267,521 بمبلغالمحتسب  المخصص

  .كويتي) ألف دينار 221,100: 2019 سبتمبر 30وي، كويت ألف دينار 213,167: 2019
    

  الضرائب   9

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
   سبتمبر 30 

 
  

 أشهر المنتهية في التسعة
   سبتمبر 30 

  2020  2019  2020  2019  

  

 ألف 
  تيدينار كوي

 ألف
  يتيدينار كو 

 ألف 
  كويتي دينار

 ألف
  تيدينار كوي 

          

دم العلمية مؤسسة الكويت للتقحص  - (67) - 146 
ة الوطنيةريبة دعم العمالض  - (185) - 407 

 163 - (74) - الزكاة
 2,321 4,675 846 1,538 ضرائب على فروع أجنبية

 

──────── ──────── ──────── ──────── 
  1,538 520 4,675 3,037 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

  
  
  
  



 
  ركاته التابعةم.ك.ع. وشش. يتيكولا ليهألاك بنلا

  

  ر مدققة)(غيجمعة المالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتات حول إيضاح
 2020 برسبتم 30
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  مي البنكلخاصة بمساها ة والمخففةسيالسهم األسا حيةرب  10
  

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

  

  

  هية فيالمنتثالثة أشهر لا
   سبتمبر 30

 
  

  هية فينتأشهر الم التسعة
   برسبتم 30

  2020  2019  2020  2019  
     

سارة) ربح الفترة الخاص بمساهمي صافي (خ
 (3,298)  كويتي)  ألف دينارالبنك (

 
(7,143) (7,946) 15,428 

ناقصاً: مدفوعات الفائدة على األوراق 
 راألف دين( 1ة ريحالرأسمالية المستدامة الش

 (6,638) (6,717) (3,322) (3,349)  كويتي)
  

──────── ──────── ──────── ──────── 
) ربح الفترة المعدل الخاص في (خسارةصا

 8,790 (14,663) (10,465) (6,647)  كويتي) ألف ديناربمساهمي البنك (
      

رة المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصد
 1,619,166,234 1,619,166,234 1,619,166,234 1,619,166,234  والمدفوعة 

      

 (12,953,737) (13,257,489) (12,953,989) (13,257,489)  نة الخزي ح لعدد أسهموسط المرج: المتناقصاً 
  

──────── ──────── ──────── ──────── 
سهم القائمة المتوسط المرجح المعدل لعدد األ

 1,606,212,497 1,605,908,745 1,606,212,245 1,605,908,745  الفترة خالل
  

════════ ════════ ════════ ════════ 
األساسية والمخففة (خسارة) ربحية السهم 
 فلس 5 فلس (9) فلس (7) فلس (4)  الخاصة بمساهمي البنك

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

   لةمحتممطلوبات التزامات و     11
  

 أدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية تمثل مخاطر االئتمان.
  

   قة)دق(م    

    

   تمبرسب 30
2020  

  سمبردي 31
2019  

   سبتمبر 30
2019  

  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    
       

 55,144 59,599 43,519   قبوالت مصرفية

دخطابات اعتما    99,070 126,169 167,047 

اناتضم    802,513 831,353 824,367 

    ──────── ──────── ──────── 
    945,102 1,017,121 1,046,558 
    ════════ ════════ ════════ 

  

ديسمبر  31كويتي ( لف دينارأ 344,697ي بإجمالي مبلغ ريخ بيان المركز المالاالئتمان في تا بمنحلتزامات اال مجموع كان
 كويتي). ألف دينار 256,678 :2019 سبتمبر 30ي وكويت ف دينارأل 296,802 :2019



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

  

  

  دققة)م ة المرحلية المكثفة المجمعة (غيرعلومات الماليات حول المإيضاح
 2020 برسبتم 30
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   شتقةم أدوات  12
  

 كما يلي: هي مع القيمة العادلة قائمةال مشتقةالدوات التعاقدية لألأو  بالغ االسميةالمإن 
 

   )(مدققة    

  

   سبتمبر 30
2020    

   ديسمبر 31
2019    

   تمبرسب 30
2019  

 ديةلمبالغ التعاقا  المطلوبات  موجوداتال المبالغ التعاقدية  المطلوبات  اتموجودال اقديةالمبالغ التع  المطلوبات  وجوداتمال  
  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  فلأ  فأل  ألف  
  تيدينار كوي  كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
                    

                   :وطللتحمحتفظ بها 

           القيمة العادلة تحوطعمليات 

 51,810 386 321 51,639 301 250 6,890 212 -  الفائدة رمبادالت أسعا
           

           محتفظ بها للمتاجرة:
 100,575 251 13 203,935 322 833 95,741 123 136 يل عمالت أجنبية آجلةعقود تحو

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  136 335 102,631 1,083 623 255,574 334 637 152,385 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  .2مستوى ن المعروضة في السوق ويتم تصنيفها ضمالت مدخالالدلة على أساس قات بالقيمة العاجميع عقود المشت تم تقييم
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