
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  

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

  المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية 
  (غير المدققة)

  2019 مارس 31
  
  









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

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلبيان 
  2019 مارس 31 للفترة المنتهية في

    
 الثالثة أشهر المنتهية في

    مارس  31 
    2019  2018    
    ألف  ألف    
    دينار كويتي   دينار كويتي   إيضاحات  
       

  50,989 60,170   إيرادات فوائد
  (21,899) (27,912)   ت فوائدمصروفا

  

 ───── ─────  

  29,090 32,258   صافي إيرادات الفوائد
      

  6,944 8,290   صافي إيرادات أتعاب وعموالت
  1,069 1,316   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

  352 656   صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية 
  1,263 690   إيرادات توزيعات أرباح

  987 621   حصة في نتائج شركة زميلة 
  103 145   إيرادات تشغيل أخرى 

   

───── ─────  

  39,808 43,976   إيرادات التشغيل
   

───── ─────  

  (8,451) (9,028)   مصروفات موظفين
  (5,715) (6,335)   مصروفات تشغيل أخرى 

  (1,226) (1,348)   استهالك وإطفاء
   

───── ─────  

  (15,392) (16,711)   مصروفات التشغيل
   

───── ─────  

  24,416 27,265   ربح التشغيل للفترة 
      

  (13,428) (13,508) 8  مخصص/ خسائر االنخفاض في القيمة 
   

───── ─────  

  10,988 13,757   لفترة قبل الضرائباربح 
  (925) (1,318) 9  الضرائب

   

───── ─────  

  10,063 12,439   ربح الفترة صافي 
   

══════ ══════  

      الخاص بـ:
  10,039 12,403   مساهمي البنك

  24 36   الحصص غير المسيطرة
   

───── ─────  

   12,439 10,063  
   

══════ ══════  

   فلس 6 فلس 6 10 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك
   

══════ ══════  
  



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

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق) المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 
  2019 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

    مارس  31 

  
2019  

  ألف
2018  

    ألف
    دينار كويتي  دينار كويتي  
        

  10,063 12,439 صافي ربح الفترة
  

────── ──────  

     قا الى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:بنود لن يتم إعادة تصنيفها الح
     أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  (138) 1,768  التأثير على صافي التغيرات في القيمة العادلة  - 
  

────── ────── 
 

  1,768 (138)  
  

────── ────── 
 

     إعادة تصنيفها الحقا الى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:بنود سيتم او قد يتم 
     أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

  (783) 3,312  تأثير صافي التغييرات في القيمة العادلة - 
  6 (24)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة االفراج عن  - 
  (33) (396)  ج صافي الربح من البيع إعادة ادرا - 

  

────── ────── 
 

  2,892 (810)  
     تحويل عمالت اجنبية: 

  (112) 429  فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات اجنبية  - 
  

────── ────── 
 

  3,321 (922)  
  

────── ────── 
 

     

  (1,060) 5,089  (خسائر) شاملة أخرى للفترة إيرادات 
  

────── ────── 
 

  9,003 17,528  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  

══════ ══════ 
 

     الخاصة بـ:
  8,980 17,461  مساهمي البنك

  23 67  الحصص غير المسيطرة
  

────── ──────  

  17,528 9,003  
  

══════ ══════  

   



 
 

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

  .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق) المجمع المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2019 مارس 31للفترة المنتهية في 

 

   الخاصة بمساهمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 

 أسهم

  أسهم
  خزينة

 )7(ايضاح 
احتياطي 

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

احتياطي 
  أسهم خزينة

 )7(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )7إيضاح (

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  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 ينار كويتيد 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 2019161,917يناير  1الرصيد كما في 
  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 12,439 36     - 12,403 12,403 12,403 - - - - - - - -  صافي ربح الفترة 

 5,089 31     - 5,058 5,058 - 4,635 423 - - - - - -  إيرادات شاملة أخرى للفترة 
  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
إجمالي اإليرادات الشاملة 

 17,528 67     - 17,461 17,461 12,403 4,635 423     -     -     -     -     -     -  للفترة 
مدفوعات الفائدة على األوراق 

 (3,316)     -     - (3,316) (3,316) (3,316)     -     -     -     -     -     -     -     -  1الرأسمالية الشريحة 
 (22,487)     -     - (22,487) (22,487) (22,487)     -     -     -     -     -     -     -     -  ) 7توزيعات أرباح (إيضاح 

  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
مارس  31الرصيد كما في 

2019    161,917 108,897 (5,053) 79,498 79,051 8,065 (5,405) 6,312 143,179 310,700 576,461 90,750 879 668,090 
  

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

  
  
  
  
  
  



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

 
 

  .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
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 (تتمة) بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
   2019مارس  31للفترة المنتهية في 

 

   الخاصة بمساهمي البنك                                           

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 

 أسهم

  أسهم
  خزينة

 )7(ايضاح 
ي احتياط

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

احتياطي 
  أسهم خزينة

 )7(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )7(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة
  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

  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 كويتي دينار 

              

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

 (292)     - (292) (292) (728) 436     -     -     -     -     -     -     - 2018يناير  1في  9للتقارير المالية 
  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 2018يناير  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) 

  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 10,063 24 10,039 10,039 10,039    -     -     -     -     -     -     -     -  صافي ربح الفترة 

     -     -     -     -     -     -  خسائر شاملة أخرى للفترة 
 

(115) (944) -     (1,059) (1,059) 
 

(1) 
 

(1,060) 
  

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

     -     -     -     -     -     -  للفترة 
 

(115) (944) 10,039 8,980 8,980 
 

23 
 

9,003 
 (19,275)     - (19,275) (19,275) (19,275)     -     -     -     -     -     -     -     -  )7توزيعات أرباح (إيضاح 

  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 562,175 752 561,423 295,662 134,346 10,108 (6,474) 8,065 74,585 75,032 (5,053) 108,897 161,917   2018مارس  31الرصيد كما في 

  

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

 



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

  
 

 .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا ل جزءً تشك 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
   2019 مارس 31 للفترة المنتهية في

  
 المنتهية في  أشهر ثالثةال

 مارس 31

  إيضاح  
2019  

  ألف
2018  

  ألف
  دينار كويتي  دينار كويتي    

      أنشطة التشغيل 
 10,988 13,757  صافي ربح الفترة قبل الضرائب

     تعديالت لـ:
 (33) (396)   بيع استثمارات في أوراق ماليةربح  صافي 
 (1,263) (690)   إيرادات توزيعات أرباح 
 (987) (621)   حصة في نتائج شركة زميلة  
 1,226 1,348   استهالك وإطفاء 
 13,428 13,508 8  مخصص/ خسائر انخفاض في القيمة 
   ────── ────── 

 23,359 26,906   التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  ربح التشغيل قبل
     

     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
 36,189 25,843   ودائع لدى البنوك

 13,198 4,872   سندات خزانة حكومة دولة الكويت
 8,920 (5,814)   سندات بنك الكويت المركزي 

 (5,811) 94   خالل األرباح او الخسائر استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 15,725 (79,876)  قروض وسلف 

 3,925 (11,702)   موجودات أخرى 
 18,982 146,912   المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 81,528 4,929   ودائع العمالء
 (2,618) 10,821   مطلوبات أخرى 
 (747) (1,081)   ضرائب مدفوعة

   ────── ────── 
 192,650 121,904   أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية الناتجة من

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

 (27,050) (84,163)   شراء استثمارات في أوراق مالية
 21,745 94,163   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية

 (1,155) (1,268)   صافي شراء مباني ومعدات
 1,263 690   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

   ────── ────── 
 (5,197) 9,422   صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

   ────── ────── 
     أنشطة التمويل

     - (3,316)   1الشريحة  –فوائد مدفوعة األوراق المالية المستدامة 
   ────── ────── 

     - (3,316)   أنشطة التمويل في صافي التدفقات النقدية المستخدمة
   ────── ────── 

 (1,058) 1,749   فروق تحويل عمالت أجنبية
   ────── ────── 

 186,395 129,759  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
 320,435 630,668   يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 

   ────── ────── 
 506,830 760,427   مارس  31النقد والنقد المعادل كما في 

   ══════ ══════ 
     النقد والنقد المعادل المكون من:

 68,143 58,354   نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى
 353,841 466,111   )األرصدة لدى البنوك المركزية (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما

 84,846 235,962   ودائع لدى البنوك (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)
   ────── ────── 
   760,427 506,830 
   ══════ ══════ 

  



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

  

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
 2019مارس  31
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    التأسيس والتسجيل  1
  

ومسجلة  1967مايو  23ريخ بتاشركة 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 كمصرف لدى بنك الكويت المركزي. 

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

للفترة المنتهية في "المجموعة") إليها معاً بـته التابعة (يشار االمكثفة المجمعة للبنك وشركالمعلومات المالية المرحلية  اعتمادتم 
  .2019ابريل  16 في البنك من قبل مجلس إدارة 2019مارس  31

  
  اإلعداد أساس   2

  

ً لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   )أ لتقارير المالية ا" 34وفقا
  ".المرحلية

 

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

أدناه. تم اعداد البيانات المالية  3وفقا للمبين في االيضاح رقم  2019يناير  1من  ا"عقود التأجير" اعتبار 16مالية ال
وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمؤسسات الخدمات  2018ديسمبر  31المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

يمات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية وفقا للمبلغ المالية في دولة الكويت. تتطلب هذه التعل
التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي او وفقا للمخصصات المطلوبة  9المحتسب طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 بناءا على تعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى. 
  

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

  

ات المطلوبة العداد بيانات مالية فصاحاإلوإن 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

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في فترة . 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  1في تاريخ التطبيق المبدئي في  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

مبادئ  16الية المعيار الدولي للتقارير الم يحدد. 27، ولجنة التفسيرات الدائمة 15، ولجنة التفسيرات الدائمة 4للتقارير المالية 
  عن عقود التأجير.  فصاحتسجيل وقياس وعرض واإل

  

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

  بحق االستخدام والتزام التأجير في بداية عقد التأجير. 
  

واختارت عدم  16عة بتطبيق المعيار بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالي قامت المجمو
المرحلة وسجلت الموجودات  لألرباحالمجموعة بتسجيل التأثير على الرصيد االفتتاحي  لم تقمعرض معلومات مقارنة. 
امات التأجير ضمن "المطلوبات األخرى" في بيان المركز المالي ضمن "المباني والمعدات" والتزالمرتبطة بحق االستخدام 
  المرحلي المكثف المجمع.

  
  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31
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  معلومات القطاعات   4
  

هذه القطاعات  مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدرالتي األعمال أنشطة  تعمل فييتم تنظيم المجموعة في قطاعات 
قطاعات التشغيل  فيما يلي ت التشغيل لغرض توزيع الموارد وتقييم األداء.اتخاذ قرارا مسؤولعادةً بصورة منتظمة من قبل 

  :لدى المجموعة
  

   التجاريةاألعمال المصرفية 
والودائع والخدمات  يةاالئتمان التسهيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت - 

  .الشركات والمؤسساتالمصرفية المتعلقة بها والمقدمة إلى عمالئها 

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

 .والموجودات إدارة الثرواتوخدمات قروض وبطاقات االئتمان ال

  قطاع الخزينة واالستثمارات

خدمات الخزينة المقدمة إلى العمالء وأنشطة إدارة الميزانية العمومية  يشمل - 
والمشتقات وأنشطة االستثمار العقاري والتأثير الناتج  السوق النقديوتشمل 

  لتسعير تحويالت األموال فيما بين القطاعات. 
  

  : سمار 31المنتهية في  أشهرفيما يلي المعلومات القطاعية لفترة الثالثة 
  
 

2019 
  األعمال المصرفية

 التجارية
  األعمال المصرفية

 والخاصة لألفراد
الخزينة 

 موعالمج واالستثمارات
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 

      

 32,258 1,682 11,432 19,144 صافي إيرادات فوائد 
 

────── ────── ────── ────── 
 43,976 3,763 15,048 25,165 إيرادات تشغيل 

────────────────────────
     

 22,430 2,919 8,397 11,114 نتائج القطاع 
 (8,673)    مصروفات غير موزعة 

 ──────
 13,757    ربح الفترة قبل الضرائب 

 ═════
 4,656,940 1,387,045 694,853 2,575,042 موجودات القطاع 

 87,708    موجودات غير موزعة 
 ──────

 4,744,648    اجمالي الموجودات 
 ═════

 3,987,185 1,160,255 1,828,873 998,057 القطاع مطلوبات 
 89,373    مطلوبات غير موزعة 

 ──────
 4,076,558    اجمالي المطلوبات 

 ═════
    



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31
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  معلومات القطاعات (تتمة)  4
 

2018 
  األعمال المصرفية

 التجارية
  األعمال المصرفية

 والخاصة لألفراد
الخزينة 

 المجموع واالستثمارات
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 

      

 29,090 891 11,163 17,036 صافي إيرادات فوائد 
  ────── ────── ────── ────── 

 39,808 3,881 13,969 21,958 إيرادات تشغيل 
────────────────────────

     
 19,080 3,192 7,769 8,119 نتائج القطاع 

 (8,092)    مصروفات غير موزعة 
 ──────

 10,988    ربح الفترة قبل الضرائب 
 ══════

 4,391,411 1,214,696 620,955 2,555,760 موجودات القطاع 
 76,500    موجودات غير موزعة 

 ──────
 4,467,911    اجمالي الموجودات 

 ══════
 3,833,565 955,585 1,841,590 1,036,390  مطلوبات القطاع

 72,171    مطلوبات غير موزعة 
    ──────

 3,905,736    اجمالي المطلوبات 
     ══════

  

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

  

    

  2019  2018  
    

  ألف  لفأ  
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

 8,647 10,944     إيرادات تشغيل 
 845,496 982,047     موجودات القطاع 

  

  استثمار في أوراق مالية  5
  

  يتم تصنيف تقييم االستثمارات في األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما يلي: 
  

  
  2019مارس  31

 ألف دينار كويتي

  ة)(مدقق    
  2018ديسمبر  31

 ألف دينار كويتي
  2018مارس  31

 ألف دينار كويتي
              

  

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 األخرى

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

        : 1المستوى 
 2,792 5,629 2,439 58 3,565 59  األسهم 

          أوراق الدين 
  35,916     - 75,542     - 71,290     -  حكومية  - 
  19,276     - 39,019     - 47,562     -  غير حكومية  - 

        

        : 2المستوى 
        أوراق الدين 

 35,314    - 62,425 483 59,261  136  حكومية  - 
 32,734    - 49,169    - 41,888     -  غير حكومية  - 

صناديق ومحافظ 
    - 9,271     - 11,677     - 11,930  مدارة 

        

        : 3المستوى 
 25,620    - 23,597    - 24,284     -  األسهم 

  ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── 
  12,125 247,850 12,218 252,191   14,900 151,652 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31

  
  
 

 

 
  

12  
 

  استثمار في أوراق مالية (تتمة)  5
  

ديسمبر  31لف دينار كويتي (أ 27,038لمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بمبلغ تتضمن االستثمارات في أوراق مالية األدوات ا
لف دينار كويتي). إن القيمة العادلة لألدوات المالية أ 26,346 :2018 مارس 31ولف دينار كويتي، أ 25,508 :2018

 . دفتريةالمدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها ال
  

لى بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع او بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع يعتبر إن التأثير ع
المخاطر المتنوعة ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألوراق المالية في % 5التغير بنسبة غير مادي في حالة 

  . 3والمستوى  2المصنفة ضمن المستوى 
   

  عامالت مع أطراف ذات عالقة م  6
  

تتمثل هذه المعامالت في تلك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة (أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة 
وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى والشركات التي يملكون فيها حصص رئيسية أو يستطيعون أن يمارسوا عليها تأثيراً ملموسا 

لمجموعة) والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفترة. يتم الموافقة على شروط هذه المعامالت من قبل إدارة للشركة الزميلة وا
  المجموعة.

  

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

 

    

 (مدققة)

    

   مارس 31
2019  

  ديسمبر 31
2018  

   مارس 31
2018  

    

  ألف  ألف  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
       

 34,833 23,542 22,405    قروض وسلف 
 50,716 44,014 45,157    ودائع عمالء 

 2,914 2,688 2,688    استثمارات في أوراق مالية
 729 660 634    محافظ مدارة

 29,744 41,343 12,366    التزامات ومطلوبات محتملة 
  

ألف دينار كويتي) ومبلغ  365 :2018 مارس 31ألف دينار كويتي ( 271 تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ
  ألف دينار كويتي) على التوالي، من معامالت مع أطراف ذات عالقة. 256: 2018 سمار 31ألف دينار كويتي ( 264

  
  مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

 إن مكافأة اإلدارة العليا هي كما يلي:
  

  الثالثة أشهر المنتهية في  
  مارس  31

 

 

2019 2018   
 

    ألف  ألف
 

    دينار كويتي  دينار كويتي
    

  741 922 رواتب ومزايا أخرى 
  32 44 مكافأة نهاية الخدمة

 ───────── ─────────  
 

 
 966 773  

 ══════ ══════  

  
  حقوق الملكية   7

  

توزيعات أرباح صدار إعلى  2019مارس  16وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في   )أ
 بقيمة توزيعات أرباح نقدية :2017ديسمبر  31( 2018سمبر دي 31للسنة المنتهية في فلس لكل سهم  14 بقيمةنقدية 

إن أسهم الخزينة ال تستحق أي توزيعات . 2019ابريل  10والتي بدأ دفعها الحقا اعتبارا من  )فلس لكل سهم 12
، تم إدراج توزيعات األرباح المستحقة ضمن "مطلوبات أخرى" في بيان 2019مارس  31كما في  أرباح نقدية.

 لمالي المرحلي المكثف المجمع. المركز ا



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31
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  حقوق الملكية (تتمة)  7
  

 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة:  )ب
   (مدققة)  
   مارس 31 

2019  
  ديسمبر 31

2018  
   مارس 31

2018  
       

 12,952,609 12,953,609 12,953,609 عدد األسهم المحتفظ بها
 

════════ ════════ ════════ 
ظ بهانسبة األسهم المحتف  0.80% 0.80% 0.80% 

 

════════ ════════ ════════ 
 4,339 3,821 4,404 القيمة السوقية (ألف دينار كويتي)

 

════════ ════════ ════════ 
 309 307 307 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم (فلس)

 

════════ ════════ ════════ 
  

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

  

 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى:  )ج
 

  
 

  احتياطي إعادة 
 تقييم عقارات

  احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

  برنامج احتياطي 
  مزايا الموظفين

  إجمالي 
االحتياطيات األخرى

 
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
     

2018يناير  1في   7,833 (13,915) (277) (6,359) 
 (115)     - (109)   (6) خسائر شاملة أخرى للفترة

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

2018مارس  31كما في   7,827 (14,024) (277) (6,474) 
 

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

شاملة أخرى للفترة(خسائر) إيرادات   23 405 (5) 423 
 

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

2019مارس  31 في  8,114 (13,383) (136) (5,405) 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  

   1الشريحة  - األوراق المالية المستدامة   )د
(" األوراق  3بما يتفق مع بازل  1الشريحة - بإصدار األوراق المالية اإلضافية المستدامة   2018 سبتمبر 26قام البنك بتاريخ 
ي ويتم تصنيفها كأسهم. إن هذه األوراق المالية مستدامة ومساندة وغير مكفولة بضمان مليون دوالر أمريك 300المالية") بمبلغ 

.  تحمل هذه األوراق المالية 2023سبتمبر  26ويمكن استردادها بناًء على اختيار البنك في أو بعد تاريخ االستدعاء األول في 
ديد تلك النسبة بعد ذلك على مدى خمس سنوات. % حتى تاريخ االستدعاء األول وسوف يتم إعادة تح7.25كوبون بنسبة 

  وسوف يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوي بعد االستحقاق ويتم معاملتها كاستقطاع من األسهم. 
  

  مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة  8

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

   مارس 31
 

    
  2019  2018        

  
 ألف

  دينار كويتي
 ألف

  دينار كويتي
  

    
       

    13,387 13,328 المخصص المحمل لخسائر االئتمان على التسهيالت االئتمانية 
    41 180 خسائر االئتمان المتوقعة على موجودات مالية أخرى

  ─────── ───────    
  13,508 13,428    
  ═══════ ═══════    

 

ة خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية المحددة    ارير المالي دولي للتق ار ال ا للمعي ت  9وفق ك الكوي ات بن ا لتعليم طبق
ي أ 177,927المركزي بمبلغ  ا ف ويتي كم ارس  31لف دينار ك ل 2019م ي تمث ار  75,248، والت ف دين ص أل الف المخص بخ

   ألف دينار كويتي لخسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.  253,175 بمبلغ



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31
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   الضرائب  9

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
   مارس 31 

 
   

  2019  2018      

  

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

  
  

          

   94 117 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
   261 325 ضريبة دعم العمالة الوطنية

   104 130 الزكاة
   466 746 ضرائب على فروع بالخارج

 ────── ──────   

  1,318 925   
  ══════ ══════   

  

  الخاصة بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية والمخففة  10
  

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

  

  

  الثالثة أشهر المنتهية في
   ارسم 31

 
  

  2019  2018      
     

   10,039 12,403 صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي) 
(ألف دينار كويتي) 1يخصم: مدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالية الدائمة الشريحة   (3,316) -       

 ══════ ══════   
بعد مدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالية ك صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البن

(ألف دينار كويتي) 1الدائمة الشريحة   9,087 10,039   
   1,619,166,234 1,619,166,234 المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة 

      
   (12,952,609) (12,953,609) ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة 

  ──────── ────────   
   1,606,213,625 1,606,212,625 المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

  ═══════ ═══════   
    فلس 6 فلس 6 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك

  ════════ ════════   
  

   محتملةالتزامات ومطلوبات   11
  

  وات مالية ذات مبالغ تعاقدية تمثل مخاطر االئتمان.أد
   (مدققة)    

    
   مارس 31

2019  
  ديسمبر 31

2018  
   مارس 31

2018  
  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    
       

 31,311 43,650 37,900   قبوالت مصرفية
 165,788 164,775 160,172   خطابات اعتماد

 899,052 826,869 820,599   ضمانات
    ────── ────── ────── 
    1,018,671 1,035,294 1,096,151 
    ══════ ══════ ══════ 

  

 :2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 264,173 االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي بمنحلتزامات اال بلغ مجموع
  لف دينار كويتي).أ 309,700 :2018 مارس 31ألف دينار كويتي و 369,849

  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 2019 مارس 31

  
  
 

 

 
  

15  
 

   أدوات مشتقة  12
  

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

  
   مارس 31

2019    
   ديسمبر 31

2018    
   مارس 31

2018  

  مطلوبات  موجودات  
المبالغ 

 مطلوبات موجودات التعاقدية
المبالغ 

 مطلوبات اتموجود 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

ادالت أسعار مب
 74,159 1,143 696 75,036 798 435 60,049 232 160  الفائدة

                    

محتفظ بها 
                    للمتاجرة:

عقود تحويل 
 199,223 128 366 106,620 103 225 125,528 183 103 عمالت أجنبية آجلة

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

  263 415 185,577 660 901 181,656 1,062 1,271 273,382 
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

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