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األھلي الكویتي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعة البنك

.معلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمن ھذه جزًءا تشكل 12إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
4

المجمع (غیر مدقق)المرحلي المكثفالدخلبیان 
2020مارس31للفترة المنتھیة في

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس 31

20202019
ف ألألف 

نار كویتي  یدي دینار كویتإیضاحات 

56,90360,170إیرادات فوائد
(27,912)(29,652)مصروفات فوائد

──────────
27,25132,258صافي إیرادات الفوائد 

7,7718,290صافي إیرادات أتعاب وعموالت 
3,1941,316صافي أرباح تحویل عمالت أجنبیة 

656(106)وراق مالیة أيفت ماراأرباح استث(خسائر) صافي 
969690إیرادات توزیعات أرباح

844621حصة في نتائج شركة زمیلة  
232145إیرادات تشغیل أخرى 

──────────
40,15543,976ل إیرادات التشغی 

──────────

(9,028)(9,471)مصروفات موظفین
(6,002)(7,130)ل أخرى مصروفات تشغی
(1,681)(1,763)استھالك وإطفاء

──────────
(16,711)(18,364)مصروفات التشغیل 

──────────
21,79127,265بح التشغیل للفترة  ر

(13,508)(13,862)8مخصص/ خسائر االنخفاض في القیمة 
──────────

7,92913,757الضرائب قبل لفترة اربح  
(1,318)(1,829)9الضرائب

──────────
6,10012,439ربح الفترة  صافي

══════════
الخاص بـ: 

6,04512,403مساھمي البنك
5536الحصص غیر المسیطرة

──────────
6,10012,439

══════════

فلس 6فلس 102بنك ل اي السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمیة ربح
══════════



األھلي الكویتي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعة البنك

.معلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمن ھذه جزًءا تشكل 12إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
5

(غیر مدقق)المرحلي المكثف المجمعالشاملالدخلبیان 
2020مارس31للفترة المنتھیة في 

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس 31

2020
ألف 

2019
ف أل

دینار كویتي دینار كویتي

6,10012,439ربح الفترةصافي
──────────

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا الى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 
أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 

4891,768ة ات في القیمة العادلتأثیر صافي التغیر- 
──────────

4891,768
──────────

تم إعادة تصنیفھا الحقا الى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع: یدقو ا بنود یتم
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: أدوات الدین

3,312(4,082)عادلةیرات في القیمة التأثیر صافي التغ- 
(24)342خسائر االئتمان المتوقعة مخصص- 
(396)(73)ن البیع ربح ماليافصإعادة ادراج- 

──────────
(3,813)2,892

جنبیة: أتحویل عمالت 
1,690429فروق التحویل الناتجة من تحویل عملیات اجنبیة - 

──────────
(2,123)3,321

──────────

5,089(1,634)شاملة أخرى للفترة  یرادات إ(خسائر) 
──────────

4,46617,528اإلیرادات الشاملة للفترة لي امإج
══════════

الخاص بـ: 
4,37617,461مساھمي البنك

9067ص غیر المسیطرةالحص
──────────

4,46617,528
══════════



وشركاتھ التابعة .ع.ش.م.كي تی كولالي ھاألك بنلا

.جمعةالمكثفةالمرحلیة الملمعلومات المالیةمن ھذه اا تشكل جزءً 12إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
6

(غیر مدقق)المجمع المرحلي المكثفالملكیةالتغیرات في حقوق انبی
2020سرا م31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي البنك

االحتیاطیات

رأس
المال 

عالوة
إصدار أسھم

ھمسأ
خزینة

)8(ایضاح 
احتیاطي 
اجباري

احتیاطي
ارياختی

احتیاطي 
أسھم خزینة

)7(ایضاح 

احتیاطیات 
اخرى 

)7(إیضاح 

التغیرات 
المتراكمة 

ةمقیالفي 
لعادلةا

أرباح 
مرحلة

إجمالي 
موعالمج االحتیاطیات

أوراق 
رأسمالیة 
مستدامة 
1الشریحة 

الحصص 
غیر 

المسیطرة

مجموع 
حقوق 
الملكیة

ألفألففألألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتير كویتينایديیتدینار كودینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

13,437151,656333,435599,11490,7501,097690,961(2,808)81,01082,0758,065(5,135)2020161,917108,897ینایر 1ي  الرصید كما ف
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

556,100-6,0456,0456,045--------صافي ربح الفترة  
(1,634)35-(1,669)(1,669)-(3,334)1,665------شاملة أخرى للفترة  خسائر) (إیرادات

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
904,466-6,0454,3764,376(3,334)1,665------الشاملة للفترة  (الخسائر) إجمالي اإلیرادات 

مدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالیة  
(3,368)--(3,368)(3,368)(3,368)--------1الشریحة المستدامة 

استثمارات  إلغاء االعتراف بنتیجة یل تحو
في أسھم مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

-----(5,225)5,225-------لة األخرى ام شلا ات اإلیراد
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

15,328149,108334,443600,12290,7501,187692,059(1,143)81,01082,0758,065(5,135)2020161,917108,897مارس31الرصید كما في  
══════════════════════════════════════════════════════════════════════



بعة وشركاتھ التاي ش.م.ك.ع.تی كولالي ھاألك بنلا

.المجمعةمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفةاجزءً لتشك12إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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(تتمة)ان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)یب
2020مارس31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي البنك

یاطیاتاالحت

رأس
المال 

عالوة
إصدار أسھم

أسھم
خزینة

)8(ایضاح 
احتیاطي 

رياجبا
تیاطيح ا

اختیاري

احتیاطي 
أسھم خزینة

)7(ایضاح 

احتیاطیات 
اخرى 
)7اح (إیض

التغیرات 
المتراكمة في 

لةدلعاالقیمة ا
أرباح 
مرحلة

إجمالي 
المجموعاالحتیاطیات

أوراق 
رأسمالیة 
مستدامة 

1ریحة الش

الحصص 
غیر 

المسیطرة

مجموع 
حقوق 
الملكیة

ألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيكویتيدینار دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتييیتور كدینادینار كویتيدینار كویتيیتير كودینادینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

1,677156,579319,042584,80390,750812676,365(5,828)79,49879,0518,065(5,053)2019161,917108,897ینایر 1الرصید كما في 
3612,439-12,40312,40312,403--------صافي ربح الفترة  

315,089-5,0585,058-4234,635------شاملة أخرى للفترة  إیرادات
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

6717,528-4234,63512,40317,46117,461------الشاملة للفترة  اإلیرادات إجمالي 
(22,487)--(22,487)(22,487)(22,487)--------) 7ضاح  توزیعات أرباح (إی 

الفائدة على األوراق الرأسمالیة  ت وعامدف
(3,316)--(3,316)(3,316)(3,316)--------1المستدامة الشریحة 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
6,312143,179310,700576,46190,750879668,090(5,405)79,49879,0518,065(5,053)2019161,917108,897مارس 31كما في صید الر 

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



ابعة ي ش.م.ك.ع. وشركاتھ الت تی كولالي ھاألك بنلا

.حلیة المكثفة المجمعةرة المیمالمن ھذه المعلومات الا تشكل جزءً 12ى إل1من احات المرفقةضإن اإلی
8

(غیر مدقق)مع المج المرحلي المكثفبیان التدفقات النقدیة
2020مارس31فيھیةتلمنللفترة ا

المنتھیة في  أشھرالثالثة
مارس 31

إیضاح 
2020

ألف 
2019

ألف 
دینار كویتي دینار كویتي

أنشطة التشغیل  
7,92913,757ضرائب ل الة قبصافي ربح الفتر 

تعدیالت لـ: 
داتإلیرا لعادلة من خالل امدرجة بالقیمة ا أوراق مالیةبیع  ربح صافي 

(396)(73) لشاملة األخرىا
(690)(969) إیرادات توزیعات أرباح 

(621)(844) نتائج شركة زمیلة في حصة
1,7631,348استھالك وإطفاء 
913,86213,508القیمةفي خفاضر انمخصص/ خسائ

──────────
21,66826,906ت ومطلوبات التشغیلت في موجودا ربح التشغیل قبل التغیرا

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل
25,843(99,643)لدى البنوك ئع  ودا

24,2984,872ة الكویت سندات خزانة حكومة دول
(5,814)(335)ویت المركزي الكسندات بنك

94-او الخسائر  ألرباح  استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل ا
(79,876)(80,914)سلف  ض ووقر 

(11,702)3,669موجودات أخرى 
146,912(167,444)إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرىـتحق المس

181,9644,929ودائع العمالء 
4,73010,821مطلوبات أخرى 
(1,081)(488)ضرائب مدفوعة

──────────
121,904(112,495)أنشطة التشغیلالناتجة مندمة في)خمست(الالنقدیةصافي التدفقات 

──────────
أنشطة االستثمار 

(84,163)(55,637)شراء استثمارات في أوراق مالیة
41,36594,163ارات في أوراق مالیة ثماستبیع متحصالت من
(1,268)(1,394)اني ومعدات صافي شراء مب 

969690مستلمة  ح ابأر وزیعات  إیرادات ت
──────────

9,422(14,697)مار تثاالسأنشطة  الناتجة من  ي) المستخدمة ف(قدیة صافي التدفقات الن
──────────

أنشطة التمویل
(3,316)(3,368)1الشریحة –لألوراق الرأسمالیة المستدامة فوائد مدفوعة

──────────
(3,316)(3,368)أنشطة التمویل فيالمستخدمةةینقدصافي التدفقات ال

──────────
4,9131,749ةجنبیل عمالت أفروق تحوی

──────────
129,759(125,647)الزیادة في النقد والنقد المعادل )(النقصصافي

786,071630,668ینایر 1ادل كما في المعنقد  النقد وال
──────────

660,424760,427مارس31ي النقد والنقد المعادل كما ف
══════════

عادل من: لم قد ایتكون النقد والن 
108,05658,354نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرىال

240,665466,111ك المركزیة (فترة استحقاق أصلیة ال تتجاوز ثالثین یوًما)األرصدة لدى البنو
311,703235,962یة ال تتجاوز ثالثین یوًما) (فترة استحقاق أصلودائع لدى البنوك 

──────────
660,424760,427
══════════



ي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعة تی كولالي ھاألك بنلا
ل المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة) حویضاحاتإ

2020مارس31

9

التأسیس والتسجیل 1

ومسجلة  1967مایو23بتاریخ شركة مساھمة عامة تأسست في الكویت ھو)"كالبن"(ع. یتي ش.م.ك.إن البنك األھلي الكو
لجابر، مدینة امدأح رع شا الصفاة،ساحةنك ھو لبلالمسجلإن عنوان المكتب لكویت المركزي. ف لدى بنك اكمصر

.ومصربیة المتحدةلعرت ااإلمارابصورة أساسیة في الكویت ویقوم البنك باألنشطة المصرفیةالكویت. 

منتھیة للفترة ال"المجموعة") إلیھا معاً بـعة (یشار لتابتھ اا وشركبنك لة لالمكثفة المجمعالمعلومات المالیة المرحلیة اعتمادتم 
. 2020أغسطس13فيالبنكارةلس إدبل مج قمن2020مارس31في

اإلعدادأساس 2

التقریر المالي"34وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي للمجموعةثفة المجمعة المكلیة تم إعداد المعلومات المالیة المرح )أ
". يرحلمال

مستخدمة  الماثلة لتلكعة ملمجمة اكثفمات المالیة المرحلیة المعداد ھذه المعلوإت المحاسبیة المستخدمة في سیاسا إن ال) ب
مبین في االیضاح ما ھو ، باستثناء 2019سمبر دی31في إعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في 

علقة بمؤسسات الخدمات المالیة في دولة الكویت.  یت المركزي المتمات بنك الكولیعتل، وتم إعدادھا وفقاً 2.1رقم 
ولي ا للمعیار الدخسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة وفقا للمبلغ المحتسب طبققیاسمات علیالتتتطلب ھذه 

بنك على تعلیمات طلوبة بناءاالماتصالتزاما بتعلیمات بنك الكویت المركزي او وفقا للمخص9المالیة للتقاریر 
الكویت المركزي أیھما أعلى. 

ارا من  ر المالیة التي تسري للفترة المحاسبیة السنویة التي تبدأ اعتبیة للتقاریلدولیر اعایالمإن التعدیالت األخرى على )ج
ي للمجموعة.ماللاءاألداأوالمركز وألم یكن لھا أي تأثیرمادي على السیاسات المحاسبیة 2020ر ینای1

ات المطلوبة العداد بیانات مالیة ح فصا اإلوات ات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومإن المعلوم) د
السنویةیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعةجب االطالع علیر المالیة ویمجمعة كاملة وفقا للمعاییر الدولیة للتقار

ارسم31أشھر المنتھیة في الثالثةفترة افة الى ذلك، فإن نتائج . إض2019سمبر ید31یة في نتھمالللمجموعة للسنة
. 2020بر دیسم31النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في عنبالضرورةتعبرال2020

الفتراضات ت وااستخدام التقدیرا2.1
وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على من اإلدارة المجمعة یتطلبفةثكملة المرحلیة اإن إعداد المعلومات المالی

تلف النتائج الفعلیة . قد تخ توالمصروفا لموجودات والمطلوبات واإلیرادات المسجلة لمبالغ یة والبسحا اسات المتطبیق السی
بالبیانات المالیة المجمعة المدققة  طةبرتمك اللتمماثلة لللتقدیرات واألحكام ة سییئلراالمصادروتعتبر ھذه التقدیرات.عن 
كما ھو مبین  19- دتفشي فیروس كوفیالتأثیر الناتج عنباستثناء 2019دیسمبر 31ة المنتھیة في للسنعة للمجموسنویة ال

.بالتفصیل أدناه

لقد. 2020رسا م11یة في ") كجائحة عالم19- ("كوفیدانتشار فیروس كورونا المستجدعالمیةالمنظمة الصحة أعلنت 
نتج عنھ دت األسواق العالمیة تقلبًا شدیدًا األعمال وتوقفھا على مستوى واسع النطاق كما شھتعطیلدث في تسبب ھذا الح 

رغم . وعلى الالتي تعمل بھا المجموعةاألخرىوالمناطق الجغرافیة كویتالدولة ي في دا تصتأثیر سلبي على النشاط االق
. وأعلنت تیقن في مختلف االقتصاداتطرأت العدید من حاالت عدم الب مؤقتاً، الضطراا اذھنن یكوأمن أنھ من المتوقع 

-وفیدلفیروس كالمحتملة السلبیةرات التأثیةجھلمواعالمیًا حول العالم العدید من إجراءات الدعمالنقدیةطات المالیة والسل
في المناطق الجغرافیة التي تعمل بھا فائدة الت الدیض مععلى سبیل المثال ال الحصر تخفءات جراھذه اإلشملتو، 19

یر حزمفوتضافة إلىباإلاالنكشافات لمخاطر الشركات وانتقاءاألعمال لألفراد نشطةألاألقساط سدادالمجموعة وتأجیل
ھذه  نتیجة ًا بسلالتي تأثرتریةالتجا شركاتوالالقتصادیةاطاعاتقللالتمویالت رقابیة للبنوك لكي تتمكن من تقدیم تحفیزیة
الجائحة.

من المتوقع أن تستمر لمدة طویلة وتواصل تصاعدھا بمرور 19إن التأثیرات الحالیة والمتوقعة لتفشي فیروس كوفید 
- أجرت المجموعة ، 2020مارس 31ما في ثفة المجمعة كالوقت. إال أنھ لغرض إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المك

لالئتمان والسیولة والتشغیل  األداء مؤشرات باریوھات تتعلق توتر مبدئي یشمل سینر با اخت- تاحةمالعلى المعلوماتبناءا 
رت  ج الى ذلك، أإضافة. 19كوفید ي فیروس جة تفشة المالیة لغرض تقییم التأثیر المحتمل لتوقف االعمال نتیءوالمال

القطاعات االقتصادیة حسبة ثر دقأكمستوى االئتمان على ر كشافات لمخاطناالت كزارتالمجموعة أیضا مراجعة 
التقییم المنتظم وتنفیذ إجراءات التصنیف االئتماني ضمانات القیود، و، ومراجعة تقییم والدولة والطرف المقابلوالمناطق 

ة.رضروض بالشكل المناسب عند الللعمالء وإعادة ھیكلة القرو
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(تتمة)الفتراضات ت وام التقدیراخدااست2.1

المتاحة من قبل البنوك المركزیة اإلعفاءاتذا في االعتبار ا أخ امت المجموعة بتقییم مركز السیولة والمركز المالي لھكما ق
خالل المراقبة الوثیقة وتعزیز غطاء السیولة للمجموعة من في النطاقات الجغرافیة المختلفة. وسوف تستمر المجموعة في 

الدولیة المقابلة. األطرافیة والتمویل من ع المحلالودائدة وجھ الصرف وزیا تحدید أ

معلومات القطاعات 3

ھذه القطاعات عادًة مراجعة. یتم تتكبد مصروفاتوت إیراداتدرأعمال أنشطة تعمل فيطاعات قإلىیتم تنظیم المجموعة 
قطاعات فیما یليداء.رد وتقییم األلغرض توزیع الموایسيئالرارات التشغیلاتخاذ قرمسؤولمة من قبل تظبصورة من

:لدى المجموعةالتشغیل 

التجاریةاألعمال المصرفیة 
دائع والخدمات  والویةاالئتمانلتسھیالت ادمات شمل مجموعة كاملة من خ ت-

. الشركات والمؤسساتن مالمصرفیة المتعلقة بھا والمقدمة إلى عمالئھا 
راد واألعمال فلألفیة المصراألعمال
الخاصةفیة المصر

وتتضمنمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المقدمة إلى العمالء تش-
. وداتوالموج إدارة الثرواتوخدمات قروض وبطاقات االئتمان ال

خزینة واالستثماراتال

لى العمالء وأنشطة إدارة إخدمات الخزینة المقدمةھذا القطاعیشمل-
نشطة االستثمار والمشتقات وأديالسوق النقة وتشمل العمومیالموازنات
لتسعیر تحویالت األموال فیما بین والتأثیر الناتج وإدارة الموجودات العقاري 

القطاعات. 

:  مارس31وكما فيالمنتھیة فيأشھرالثالثةلفترة قطاعاتحول المعلومات فیما یلي 

2020
األعمال المصرفیة

التجاریة

مصرفیةاألعمال ال
مال  األعولألفراد

ةلخاصاالمصرفیة 
الخزینة 

المجموع واالستثمارات
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي

13,93911,2452,06727,251ائد  صافي إیرادات فو
────────────────────────

19,60313,4827,07040,155إیرادات تشغیل  
────────────────────────

6,3235,7656,16418,252نتائج القطاع  
(10,323)مصروفات غیر موزعة  

──────
7,929ربح الفترة قبل الضرائب  

═════
2,699,920723,0361,396,6604,819,616قطاع  دات الموجو 

113,682موجودات غیر موزعة  
──────

4,933,298ت  دا الموجو جمالي إ
═════

1,234,2541,848,1911,048,9844,131,429مطلوبات القطاع  
109,810مطلوبات غیر موزعة  

──────
4,241,239المطلوبات  جمالي إ

═════
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(تتمة)ت ااعمعلومات القط3

األعمال المصرفیة 
التجاریة 

مصرفیة األعمال ال 
عمال  األ ود رالألف

ة الخاص المصرفیة  
الخزینة  

المجموع واالستثمارات 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
2019

18,05011,1883,02032,258ئد  صافي إیرادات فوا
────────────────────────

24,40514,1425,42943,976رادات تشغیل  إی
────────────────────────

9,8637,7374,82922,429نتائج القطاع  
(8,672)ر موزعة  مصروفات غی

──────
13,757ربح الفترة قبل الضرائب  

═════
2,575,041680,0221,375,3524,630,415موجودات القطاع  

114,233موجودات غیر موزعة  
──────

4,744,648جمالي الموجودات  إ
═════

998,0571,814,7431,133,7313,946,531مطلوبات القطاع  
130,027یر موزعة  غمطلوبات 

──────
4,076,558لمطلوبات  جمالي اإ

═════

مات الجغرافیة: المعلو 
جودات القطاع من العملیات الدولیة: ة وموللمجموعلیة یوضح الجدول التالي اإلیرادات التشغی

20202019
ألف ألف 

دینار كویتي دینار كویتي
14,72910,944تشغیل  ت إیرادا

1,261,326982,047موجودات القطاع 

یةي أوراق مالفات استثمار4
(مدققة) 

مارس 31دیسمبر 31مارس 31
202020192019

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

268,206259,548247,850من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى لعادلة القیمة ا
38,33929,47727,038التكلفة المطفأة 

13,14113,14012,125رباح أو الخسائر خالل األالقیمة العادلة من 
──────────────────

319,686302,165287,013
═══════════════
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(تتمة)ي أوراق مالیةفات استثمار4

لقیمة العادلة:  ارات المدرجة باالستثمرمي للقیمة العادلة للھیلي الجدول افیما 

2020مارس 31
ألف دینار كویتي 

) (مدققة
2019دیسمبر 31

ألف دینار كویتي 
2019مارس 31
ي كویت ف دینار أل

القیمة العادلة  
من خالل  

األرباح او  
الخسائر  

دلة  القیمة العا
الل  من خ
یرادات اإل

ة  ملالشا
األخرى  

القیمة العادلة  
من خالل  

او  األرباح 
الخسائر  

القیمة العادلة  
من خالل  
اإلیرادات  

الشاملة  
ى ر األخ

القیمة العادلة  
من خالل  

األرباح او  
الخسائر 

عادلةقیمة ال ال
من خالل  
اإلیرادات  

الشاملة  
األخرى 

:  1المستوى 
4,462593,565-5,089-األسھم  

أوراق الدین المالیة
71,290-70,100-78,599-حكومیة  - 
47,562-38,086-33,256-غیر حكومیة - 

:2توى المس
أوراق الدین المالیة

42685,07114780,75713659,261حكومیة  - 
41,888-41,891-41,890-غیر حكومیة - 

-11,930-12,993-12,715یق ومحافظ مدارة صناد

:  3المستوى 
24,284-24,252-24,301-سھم  األ

──────────────────────────────
13,141268,20613,140259,54812,125247,850

══════════════════════════════

. یةردفتالقیمتھا عن درجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادیةالمإن القیمة العادلة لألدوات المالیة 

ي المكثف المجمع حلقوق الملكیة المرت في حغیراإن التأثیر على بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع او بیان الت
حدید القیمة العادلة لألوراق لتالمخاطر ذات الصلة المستخدمة متغیراتفي% 5تغیر بنسبة الر غیر مادي في حالة یعتب

.  3المستوى و2وى ن المستة ضمالمالیة المصنف

معامالت مع أطراف ذات عالقة 5

علیا ارة وموظفي اإلدارة القة (أعضاء مجلس اإلدعالبعض األطراف ذات تم مع تي تتتمثل ھذه المعامالت في تلك ال
ارسوا ن أن یمطیعوأو یستیمثلون المالكین الرئیسیین لھا التي كاتللمجموعة وأفراد عائالتھم من الدرجة األولى والشر

على شروط ھذه  ة ترة. یتم الموافقل الفة خاللمجموعة) والذین كانوا عمالء للمجموعلعلیھا تأثیرًا ملموسا والشركة الزمیلة 
وعة.ت من قبل إدارة المجمالمعامال

ھم منمنوحة لیة مت عالقة ودائع لدى المجموعة وتسھیالت ائتمانذاكان لدى ھؤالء األطراف،في سیاق األعمال الطبیعي
ما یلي: ة ھي ك مجمعفي المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة الالمدرجةقبل المجموعة. إن األرصدة 

) قة(مدق
مارس 31

2020
دیسمبر 31

2019
مارس 31

2019
ألف ألف ألف 

كویتي ار  دیندینار كویتي دینار كویتي

21,97123,74622,405قروض وسلف  
52,32447,54645,157عمالء ودائع 

2,3622,3622,688استثمارات في أوراق مالیة
605628634ارةظ مدمحاف
12,45011,89612,366ات ومطلوبات محتملة  امالتز
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(تتمة)معامالت مع أطراف ذات عالقة 5

یت المركزي.  اعد بنك الكولقوات وفقا بضمانمكفولة إلى أطراف ذات عالقة لسلفاوالقروض إن

ألف دینار كویتي) ومبلغ 2019:271مارس31ألف دینار كویتي (233د ومصروفات الفوائد مبلغالفوائتتضمن إیرادات 
معامالت مع أطراف ذات عالقة.اللى التوالي، من ألف دینار كویتي) ع264: 2019رسا م31(یتي كوألف دینار 354

العلیا  ارة موظفي اإلدةمكافأ
یلي:اإلدارة العلیا ھي كما كافأة إن م

أشھر المنتھیة في الثالثة  
مارس 31

20202019
ألف ألف 

دینار كویتي دینار كویتي

819922أخرى ا رواتب ومزای
4644لخدمةمكافأة نھایة ا

────────
865966

══════════

سطة األجلمتوأوراق6

ملیار دوالر امریكي. بموجب 1.5بقیمة یورو ریج اس ة األجل متوسطأوراقام البنك بتطبیق برنامج ، ق2017سنةخالل
ملیون دوالر 500ن ("السندات") بمبلغ من الدرجة األولى غیر مكفولة بضما سندات ارصدنجح البنك في إھذا البرنامج،

بون ثابت  حمل كوات مدرجة في بورصة أیرلندا وت. إن السند2022ل یسداد في أبروتستحق الأمریكي لمدة خمس سنوات 
٪ سنویاً تستحق على أساس نصف سنوي. 3.50بنسبة 

حقوق الملكیة 7

توزیعات أرباح صدار إعلى 2020أبریل14د في الجمعیة العمومیة السنویة المنعقاجتماعفين وافق المساھمو) أ
بقیمةباح نقدیةعات أرتوزی:2018دیسمبر 31(2019ر دیسمب31في تھیة نللسنة المم لس لكل سھف7بقیمةنقدیة 

دیة.  رباح نقأاتأي توزیعة أسھم الخزینال تستحقدفعھا الحقا. تموالتي )فلس لكل سھم 14

م الخزینة:أسھم الخزینة واحتیاطي أسھ) ب
(مدققة) 

مارس 31
2020

دیسمبر 31
2019

رس ا م31
2019

13,257,48913,257,48912,953,609المحتفظ بھا سھم عدد األ 
═════════════════════

%0.80%0.82%0.82المحتفظ بھا نسبة األسھم 
═════════════════════

2,4003,3944,404كویتي) القیمة السوقیة (ألف دینار 
═════════════════════

241303307(فلس) سھم ة السوقیة للمتوسط المرجح للقیم لا
═════════════════════

تكلفة أسھم الخزینة عادلبما ین المبلغ فإ ة إلى ذلك، الخزینة غیر متاح للتوزیع. إضافإن الرصید في حساب احتیاطي أسھم
سھم الخزینة.أبفاظاالحتفترة ارمدمتاح للتوزیع من االحتیاطي العام على غیر
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ة)(تتمالملكیة حقوق 7

ركة في االحتیاطیات األخرى:فیما یلي الح )ج

طي إعادة  احتیا
تقییم عقارات 

احتیاطي تحویل  
عمالت أجنبیة 

تیاطي برنامج  اح
الموظفینا  مزای

ي  إجمال
االحتیاطیات  

األخرى 
ف  أل

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  
ر كویتي دینا

(5,828)(131)(13,788)20198,091یر نا ی1في

423(5)23405شاملة أخرى للفترة ) (خسائر / إیرادات 
────────────────

(5,405)(136)(13,383)20198,114رس ما 31كما في  
════════════════════

(2,808)(201)(10,909)20208,302ینایر 1في 

1,665(8)481,625ترة ملة أخرى للفشا ) ئر (خسا إیرادات 
────────────────

(1,143) (209) (9,284)20208,350مارس 31كما في 
════════════════════

1الشریحة - المستدامة الرأسمالیة األوراق ) د
بازل تعلیمات ا یتفق مع بم1الشریحة - مة دااإلضافیة المستالرأسمالیةراق األوربإصدا2018سبتمبر26البنك بتاریخ قام
III)"یة مستدامة  وراق المال. إن ھذه األكحقوق ملكیةمریكي ویتم تصنیفھا أروالملیون د300اق المالیة") بمبلغ األور

بر تمسب26تاریخ االستدعاء األول في و بعد دادھا بناًء على اختیار البنك في أومساندة وغیر مكفولة بضمان ویمكن استر
ف یتم إعادة تحدید تلك سوول و% حتى تاریخ االستدعاء األ7.25بنسبةكوبونسعرذه األوراق المالیة.  تحمل ھ2023

بشكل نصف سنوي بعد االستحقاق خمس سنوات. وسوف یتم سداد الفائدةنیة فاصلة بمدة فترة زممدى النسبة بعد ذلك على 
.  حقوق الملكیةمن كاقتطاعملتھا ویتم معا 

النخفاض في القیمةصص / خسائر امخ8
منتھیة في شھر ال الثالثة أ

مارس 31
20202019

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي 

13,50813,328ئر االئتمان على التسھیالت االئتمانیة  ل لخسا المخصص المحم
354180دات مالیة أخرى االئتمان المتوقعة على موجو خسائر 

────────
13,86213,508

══════════

التزامًا 9حددة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ان المتوقعة على التسھیالت االئتمانیة المئتماالر خسائةكانت قیم
یمة أقل بمبلغق، والتي تمثل2020مارس31لف دینار كویتي كما في أ159,967بمبلغیت المركزي مات بنك الكوتعلیب

خسائر االئتمان وفقا لتعلیمات بنك الكویت  ي لتویار كیندألف 225,872المخصص بمبلغنمألف دینار 65,905
المركزي.
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الضرائب 9
ھیة في الثالثة أشھر المنت

مارس 31
20202019

ألف  
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي 

64117یت للتقدم العلمي ة الكوحصة مؤسس 
160325مالة الوطنیة الع ضریبة دعم 

64130الزكاة 
1,541746أجنبیة وع فر ى ئب علراض

──────────────
1,8291,318

══════════════════

الخاصة بمساھمي البنكففةوالمخساسیةھم األربحیة الس10

لعدد  توسط المرجح لماعلىالبنك اھمي مسالخاص بصافي ربح الفترة بقسمة والمخففة یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة 
:رةتفم القائمة خالل الاألسھ

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس 31

20202019

6,04512,403نار كویتي)  ألف دی ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك (صافي 
دینار  ف  (أل1لرأسمالیة المستدامة الشریحة : مدفوعات الفائدة على األوراق ااقصاً ن

(3,316)(3,368)كویتي) 
──────────────

2,6779,087كویتي) المعدل الخاص بمساھمي البنك (ألف دینار رة فتل ربح اصافي

1,619,166,2341,619,166,234المدفوعة  صدرة ولبنك الم سط المرجح لعدد أسھم االمتو 

(12,953,609)(13,257,489)الخزینة  د أسھمناقصاً: المتوسط المرجح لعد
──────────────

1,605,908,7451,606,212,625الفترة دد األسھم القائمة خالل عل عدل رجح المالمتوسط الم
══════════════════

لس ف6فلس 2ة والمخففة الخاصة بمساھمي البنك لسھم األساسی حیة ارب
══════════════════

محتملةات التزامات ومطلوب11

ن.لیة ذات مبالغ تعاقدیة تمثل مخاطر االئتما ما ت أدوا
مدققة) (

مارس 31
2020

دیسمبر 31
2019

مارس 31
2019

ألف ألف ألف 
ار كویتي دینار كویتي دیندینار كویتي

44,85359,59937,900قبوالت مصرفیة 
102,590126,169160,172اد خطابات اعتم

806,826831,353820,599ضمانات 
─────────────────────

954,2691,017,1211,018,671
═══════════════════════════

:2019دیسمبر 31ألف دینار كویتي (288,627یخ بیان المركز الماليفي تاراالئتمان بمنحلتزامات االبلغ مجموع
یتي).ر كوألف دینا 264,173: 2019مارس31ألف دینار كویتي و296,802



ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعة ي تی كولاي لھاألك بنلا
قة) یر مدق(غالمجمعة المرحلیة المكثفة المالیة معلوماتالإیضاحات حول 

2020رسما 31

16

أدوات مشتقة12

كما یلي:ھيلعادلةقیمة امع القائمةالة مشتقالدوات التعاقدیة لألیة أو مبالغ االسمالإن 
(مدققة)

ارسم31
2020

دیسمبر31
2019

مارس31
2019

مطلوباتالموجوداتال
المبالغ 
طلوباتمالموجوداتالالتعاقدیة

غ المبال
مطلوباتالتجوداموالتعاقدیةال

المبالغ 
یةالتعاقد

ألفألفألفألفألففألألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتير كویتيدینايدینار كویتدینار كویتيتيار كویدیندینار كویتيدینار كویتي

: للتحوطمحتفظ بھا  
القیمة تحوطت عملیا 

ادلة الع 
95483350,10925030151,63916023260,049بادالت أسعار الفائدة م

ة: محتفظ بھا للمتاجر 
عقود تحویل عمالت  

2811,520141,250833322203,935103183125,528لة یة آجأجنب
──────────────────────────────────────────────────────

1,2352,353191,3591,083623255,574263415185,577
══════════════════════════════════════════════════════

. 2مستوى معروضة في السوق ویتم تصنیفھا ضمن الالت مدخالاللقیمة العادلة على أساس تقات با د المشقوتم تقییم جمیع ع
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