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تقرير املراجعة حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة
اإلى ح�ضرات ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ش اإدارة البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع.

مقدمة
معًا  �إليها  )ي�شار  �لتابعة  و�شركته  �ش.م.ك.ع. )“�لبنك”(  �لكويتي  �لأهلي  للبنك  �ملرفق  �ملجمع  �ملكثف  �ملرحلي  �ملايل  �ملركز  بيان  ر�جعنا  لقد 
بـ”�ملجموعة”( كما يف 30 �شبتمرب 2014 وبياين �لدخل و�لدخل �ل�شامل �ملرحليني �ملكثفني �ملجمعني �ملتعلقني به لفرتتي �لثالثة �أ�شهر و�لت�شعة 
�أ�شهر �ملنتهيتني بذلك �لتاريخ وبياين �لتغري�ت يف حقوق �مل�شاهمني و�لتدفقات �لنقدية �ملرحليني �ملكثفني �ملجمعني �ملتعلقني به لفرتة �لت�شعة 
�أ�شهر �ملنتهية بذلك �لتاريخ. �إن �إد�رة �لبنك هي �مل�شوؤولة عن �إعد�د هذه �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة وعر�شها وفقًا لأ�شا�ش �لعر�ش 

�ملبني يف �إي�شاح 2. �إن م�شوؤوليتنا هي �لتعبري عن نتيجة مر�جعتنا لهذه �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة.

نطاق املراجعة
“مر�جعة �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملنفذة من قبل �ملدققني �مل�شتقلني لل�شركة” �ملتعلق مبهام   2410 لقد قمنا مبر�جعتنا وفقًا للمعيار �لدويل 
�ملر�جعة. تتمثل مر�جعة �ملعلومات �ملالية �ملرحلية يف توجيه �ل�شتف�شار�ت ب�شفة مبدئية �إلى �ملوظفني �مل�شوؤولني عن �لأمور �ملالية و�ملحا�شبية 
وتطبيق �لإجر�ء�ت �لتحليلية و�لإجر�ء�ت �لأخرى للمر�جعة. �إن نطاق �ملر�جعة �أقل ب�شكل كبري من �لتدقيق �لذي يتم وفقًا ملعايري �لتدقيق �لدولية 
وعليه، فاإنه ل ميكننا �حل�شول على تاأكيد باأننا على علم بكافة �لأمور �لهامة �لتي ميكن حتديدها يف �لتدقيق. وبالتايل فاإننا ل نبدي ر�أيًا يتعلق 

بالتدقيق.

النتيجة
��شتناد� �إلى مر�جعتنا، فاإنه مل يرد �إلى علمنا ما ي�شتوجب �لعتقاد باأن �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة �ملرفقة مل يتم �إعد�دها، من 

جميع �لنو�حي �ملادية، وفقًا لأ�شا�ش �لعر�ش �ملبني يف �إي�شاح 2.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
�إ�شافة �إلى ذلك، و��شتنادً� �إلى مر�جعتنا، فاإن �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة متفقة مع ما هو و�رد يف �لدفاتر �ملحا�شبية للبنك. ح�شبما 
و�شل �إليه علمنا و�عتقادنا، مل يرد �إلى علمنا وجود �أية خمالفات مادية خالل فرتة �لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف 30 �شبتمرب 2014 لقانون �ل�شركات 
رقم 25 ل�شنة 2012 و�لتعديالت �لالحقة له �أو لعقد �لتاأ�شي�ش �أو للنظام �لأ�شا�شي للبنك على وجه قد يكون له تاأثريً� ماديًا على ن�شاط �لبنك �أو 

مركزه �ملايل.

ديلويت وتـو�ش
الــوزان و�ضركاه

حما�شبون قانونيون
�شندوق رقم ٧٤ �ل�شفاة
�لكويت �ل�شفاة ١٣٠٠١
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تقرير املراجعة حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة
اإلى ح�ضرات ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ش اإدارة البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى )تتمة(
نبني �أي�شًا �أنه خالل مر�جعتنا، ح�شبما و�شل �إليه علمنا و�عتقادنا، مل يرد �إلى علمنا وجود �أية خمالفات لأحكام �لقانون رقم 32 ل�شنة 1968 
و�لتعديالت �لالحقة له يف �شاأن �لنقـد وبنك �لكويت �ملركزي وتنظيم �ملهنة �مل�شرفية و�لتعليمات �ملتعلقة به خالل فرتة �لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف 

30 �شبتمرب 2014 على وجه قد يكون له تاأثريً� ماديًا على ن�شاط �لبنك �أو مركزه �ملايل. 

وليد عبد اهلل الع�ضيمي
�شجل مر�قبي �حل�شابات رقم 68 فئة �أ

من �لعيبان و�لع�شيمي و�شركاهم
ع�شو يف �إرن�شت ويونغ

بدر عبداهلل الوزان 
�شجل مر�قبي �حل�شابات رقم 62 فئة �أ

من �لوز�ن و�شركاه
ديلويت وتو�ش

4 مايو 2014

�لكويت



بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
كما في 30 سبتمبر 2014

)مدققة(
30 �شبتمرب 312013 دي�شمرب 302013 �ضبتمرب 2014

�ألف�ألفاألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي�إي�شاحات

املوجودات

214,536197,921184,224نقد و�أر�شدة لدى �لبنوك

284,045227,673214,631�شند�ت خز�نة حكومة دولة �لكويت

276,844247,416265,155�شند�ت بنك �لكويت �ملركزي

2,354,7432,189,4122,070,117قرو�ش و�شلف

11335,080252,168237,745��شتثمار�ت يف �أور�ق مالية

14,69013,60913,221��شتثمار يف �شركة زميلة

31,71234,31632,781موجود�ت �أخرى

31,15230,62629,750مباين ومعد�ت

3,542,8023,193,1413,047,624جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني 

�ملطلوبات 
779,222639,170521,245مبالغ م�شتحقة للبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لأخرى 

2,143,3461,947,3161,921,766ود�ئع �لعمالء 

69,49765,82371,083مطلوبات �أخرى

2,992,0652,652,3092,514,094اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ضاهمني 

161,917161,917161,917ر�أ�ش �ملال  

108,897108,897108,897عالوة �إ�شد�ر �أ�شهم

)1,299()2,188()2,295(�أ�شهم خزينة

282,218251,217264,015�حتياطيات 

-20,989-3توزيعات �أرباح مقرتحة 

550,737540,832533,530اإجمايل حقوق امل�ضاهمني

3,542,8023,193,1413,047,624جمموع املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

طالل حممد ر�ضا بهبهاين
نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

مي�ضيل العقاد
رئي�ش �ملدر�ء �لعامني و�لرئي�ش �لتنفيذي

�إن �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى 12 ت�شكل جزءً� من �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة
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�إن �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى 12 ت�شكل جزءً� من �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014

�لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف 
            30 �ضبتمرب

�لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف 
            30 �شبتمرب

2014201320142013

�ألفاألف�ألفاألف
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي �إي�شاحات

28,41626,87283,05879,221�إير�د�ت فو�ئد

)16,734()19,830()5,124()7,642(م�شروفات فو�ئد

20,77421,74863,22862,487�ضايف اإيرادات الفوائد

5,24017,11717,026 5,550�شايف �إير�د�ت �أتعاب وعمولت

8296232,0642,106�شايف �أرباح حتويل عمالت �أجنبية 

1,2788892,179)93(�شايف )خ�شائر(/ �أرباح من ��شتثمار�ت يف �أور�ق مالية 

4822592,4321,522�إير�د�ت توزيعات �أرباح

5734431,8011,407ح�شة يف نتائج �شركة زميلة 

315285791923�إير�د�ت �أخرى 

28,43029,87688,32287,650اإيرادات الت�ضغيل

)17,079()17,496()5,310()6,330(م�شروفات موظفني

)11,542()10,241()4,077()3,716(م�شروفات ت�شغيل �أخرى و��شتهالك

)28,621()27,737()9,387()10,046(م�ضروفات الت�ضغيل

ربح الت�ضغيل للفرتة قبل املخ�ض�ش /
 خ�ضائر انخفا�ش القيمة

18,384 20,48960,58559,029

)32,517()31,742()12,650()9,658(4خم�ش�ش / خ�شائر �لنخفا�ش يف �لقيمة 

8,7267,83928,84326,512ربح الفرتة قبل ال�ضرائب

)1,279()1,557(147)514(5�ل�شر�ئب

8,2127,98627,28625,233�ضايف ربح الفرتة 

16 فل�ش17 فل�ش5 فل�ش5 فل�ش6ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخففة
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بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014

�لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف 
            30 �ضبتمرب

�لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف 
            30 �شبتمرب

2014

 األف 
 2013

�ألف
2014

 األف 
 2013

�ألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

8,2127,98627,28625,233�ضايف ربح الفرتة

)م�ضروفات( اإيرادات �ضاملة اأخرى

بنود يتم �إعادة ت�شنيفها لحقًا �إلى بيان �لدخل:
7112,9713,1593,734تاأثري �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة ل�شتثمار�ت متاحة للبيع 

)1,907(522)1,038(514�شايف ربح بيع / خ�شائر �نخفا�ش قيمة ��شتثمار�ت متاحة للبيع 

)6(31)22(28فروق حتويل �لعمالت �لأجنبية �لناجتة من �لعمليات �لأجنبية 

1,2531,9113,7121,821اإيرادات �ضاملة اأخرى للفرتة 

9,4659,89730,99827,054اإجمايل الإيرادات ال�ضاملة للفرتة
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�إن �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى 12 ت�شكل جزءً� من �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة



�إن �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى 12 ت�شكل جزءً� من �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة

ر�أ�ش
�ملال

�أ�شهم 
منحة 

مقرتحة 

عالوة
�إ�شد�ر 

�أ�شهم
�أ�شهم

خزينة
�حتياطي 

ين
قانو

�حتياطي
عــــام

�حتياطي 
�أ�شهم 
خزينة

�لتغري�ت 
�ملرت�كمة 
يف �لقيمة 

�لعادلة

فائ�ش 
�إعادة 
تقييم 
عقار 

�حتياطي 
حتويل 

عمالت 
�أجنبية

�أرباح 
مرحلة

يل 
�إجما

�لحتياطيات

توزيعات 
�أرباح 

مقرتحة
�ملجموع

�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

دينار 
كويتي

دينار 
كويتي

�لر�شيد كما يف 1 يناير 2014
161,917

    -
108,897

)2,188(
60,619

60,172
8,065

24,573
6,018

)9(
91,779

251,217
20,989

540,832

�شايف ربح �لفرتة 
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
27,286

27,286
    -

27,286

�إير�د�ت �شاملة �أخرى للفرتة
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

3,681
14

17
    -

3,712
    -

3,712

يل �لإير�د�ت �ل�شاملة للفرتة
�إجما

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
3,681

14
17

  27,286
30,998

    -
30,998

توزيعات �أرباح مدفوعة )�إي�شاح 3(
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
)20,986(

)20,986(

�أ�شهم خزينة م�شرت�ة
    -

    -
    -

)107(
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

)107(

خلزينة 
توزيعات �أرباح على �أ�شهم �

    -
    -

    -
    -

    -
   -

    -
    -

    -
    -

3
3

)3(
    -

2014 رب 
يف 30 �ضبتم

الر�ضيد كما 
161,917

    -
108,897

)2,295(
60,619

60,172
8,065

28,254
6,032

8
119,068

282,218
    -

550,737

2013 �لر�شيد كما يف 1 يناير 
151,324

10,593
108,897

)118(
56,876

56,429
8,065

25,205
5,535

22
84,829

236,961
9,078

516,735

�شايف ربح �لفرتة 
    -

    -
    -

    -
   -

   -
   -

   -
   -

   -
25,233

25,233
   -

25,233

�إير�د�ت )م�شروفات( �شاملة �أخرى 
للفرتة

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
1,827

3
)9(

    -
1,821

    -
1,821

يل �لإير�د�ت )�مل�شروفات( �ل�شاملة 
�إجما

للفرتة
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

1,827
3

)9(
25,233

27,054
    -

27,054

�أ�شهم منحة م�شدرة
10,593

)10,593(
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -

توزيعات �أرباح مدفوعة 
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
)9,078(

)9,078(

�أ�شهم خزينة م�شرت�ة
    -

    -
    -

)1,181(
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

)1,181(

2013 �لر�شيد كما يف 30 �شبتمرب 
161,917

   -
108,897

)1,299(
56,876

56,429
8,065

27,032
5,538

13
110,062

264,015
   -

533,530

ت
طيا

حتيا
ل

ا

ق(
دق

ع )غير م
جم

ف الم
كث

ي الم
حل

ن المر
همي

سا
ق الم

حقو
ي 

ت ف
غيرا

ن الت
ôبيا

سبتمبر 2014
ي 30 

هية ف
للفترة المنت
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بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 

�لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف
   30 �شبتمرب

2014�إي�شاح
األف

2013
�ألف

دينار كويتيدينار كويتي
�أن�شطة �لت�شغيل 

27,28625,233�شايف ربح �لفرتة

تعديالت لـ:
)2,289()833( �شايف �أرباح بيع ��شتثمار�ت متاحة للبيع

)1,522()2,432( �إير�د�ت توزيعات �أرباح

1,0501,214 ��شتهالك

)1,407()1,801( ح�شة يف نتائج �شركة زميلة 

431,74232,517 خم�ش�ش / خ�شائر �نخفا�ش يف �لقيمة

55,01253,746ربح �لت�شغيل قبل �لتغري�ت يف موجود�ت ومطلوبات �لت�شغيل 

التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�ضغيل
29,358)12,403(ود�ئع لدى �لبنوك

)2,856()56,372(�شند�ت خز�نة حكومة دولة �لكويت

)5,501()29,428(�شند�ت بنك �لكويت �ملركزي 

405)12,651(��شتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح �أو �خل�شائر

)112,915()197,177(قرو�ش و�شلف 

4,0962,182موجود�ت �أخرى 

)36,495(140,052م�شـتحق �إلى �لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لأخرى

196,03083,093ود�ئع �لعمالء

5,1338,744مطلوبات �أخرى 

92,29219,761 �شايف �لتدفقات �لنقدية �لناجتة من �أن�شطة �لت�شغيل

)64,534()85,614(�ضراء ا�ضتثمارات متاحة للبيع

17,02018,434�ملح�شل من بيع ��شتثمار�ت متاحة للبيع

)1,042(720�شايف �حلركة يف �ل�شتثمار يف �شركة زميلة

)1,771()1,562(�شايف �شر�ء مباين ومعد�ت

2,4321,522�إير�د�ت توزيعات �أرباح م�شتلمة

)47,391()67,004( �شايف �لتدفقات �لنقدية �مل�شتخدمة يف  �أن�شطة �ل�شتثمار

اأن�ضطة التمويل
)9,078()20,986(توزيعات �أرباح مدفوعة 

)1,181()107(�شر�ء �أ�شهم خزينة

)10,259()21,093(�شايف �لتدفقات �لنقدية �مل�شتخدمة يف �أن�شطة �لتمويل

)6(17فروق حتويل عمالت �أجنبية

)37,895(4,212�ضايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل

154,086167,058�لنقد و�لنقد �ملعادل كما يف 1 يناير

158,298129,163النقد والنقد املعادل كما يف 30 �ضبتمرب 

�لنقد و�لنقد �ملعادل �ملكون من:
43,79242,509�لأر�شدة لدى بنك �لكويت �ملركزي 

91,45941,829نقد يف �ل�شندوق ويف �حل�شاب �جلاري لدى بنوك �أخرى

23,04744,825ود�ئع لدى �لبنوك ذ�ت فرتة ��شتحقاق �أ�شلية مدتها ثالثني يومًاً 

158,298129,163
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�إن �لإي�شاحات �ملرفقة من 1 �إلى 12 ت�شكل جزءً� من �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة



األنشطة  1

�إن �لبنك �لأهلي �لكويتي �ش.م.ك.ع. )»�لبنك«( هو �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف �لكويت بتاريخ 23 مايو 1967 وم�شجلة كم�شرف لدى بنك �لكويت �ملركزي. �إن عنو�ن �ملكتب �لرئي�شي للبنك 
هو �شاحة �ل�شفاة، �شارع �أحمد �جلابر، مدينة �لكويت. يقوم �لبنك بالأن�شطة �مل�شرفية ب�شورة �أ�شا�شية يف �لكويت ويف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يوجد لدى �لبنك �شركة تابعة مملوكة بالكامل وهي �شركة �أهلي كابيتال لال�شتثمار �ش.م.ك. )مقفلة( )»�ل�شركة �لتابعة«(. وت�شطلع �ل�شركة �لتابعة باأن�شطة �إد�رة �ل�شتثمار و�لأعمال �ل�شت�شارية 
وتخ�شع لرقابة هيئة �أ�شو�ق �ملال بالكويت.

مت �لت�شريح باإ�شد�ر هذه �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة للبنك و�شركته �لتابعة )ي�شار �إليها معًا بـ«�ملجموعة«( من قبل جمل�ش �لإد�رة �لبنك يف 14 �أكتوبر 2014.

أساس العرض  2

)�أ( �أعدت �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة للمجموعة وفقًا ملعيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 34 »�لتقرير �ملايل �ملرحلي« با�شتثناء ما هو مبني �أدناه. 

مت �إعد�د �لبيانات �ملالية �ل�شنوية �ملجمعة لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013 وفقًا لتعليمات دولة �لكويت ملوؤ�ش�شات �خلدمات �ملالية �لتي تخ�شع لرقابة بنك �لكويت �ملركزي. وتتطلب هذه 
�لتعليمات تطبيق كافة �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية با�شتثناء متطلبات معيار �ملحا�شبة �لدويل رقم 39 حول �ملخ�ش�ش �ملجمع لنخفا�ش �لقيمة و�لتي حتل حملها متطلبات بنك �لكويت 

�ملركزي حول �حلد �لأدنى للمخ�ش�ش �لعام.

)ب( �إن �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �مل�شتخدمة يف �إعد�د �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة مماثلة لتلك �مل�شتخدمة يف �إعد�د �لبيانات �ملالية �ل�شنوية �ملجمعة لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 
2013، با�شتثناء تطبيق �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �ملعدلة �لتي ت�شري �عتبارً� من 1 يناير 2014 وتلك �لتي ت�شري على �ملجموعة:

• معيار �ملحا�شبة �لدويل 32 مقا�شة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية 
• معيار �ملحا�شبة �لدويل 36 �نخفا�ش قيمة �ملوجود�ت

• معيار �ملحا�شبة �لدويل 39 ��شتبد�ل �مل�شتقات و��شتمر�ر حما�شبة �لتغطية 

�إن تطبيق هذه �ملعايري مل يكن له �أي تاأثري جوهري على �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة للمجموعة، و�شوف يتم تقدمي �لإف�شاحات �ملتعلقة بها يف �لبيانات �ملالية �ملجمعة �ل�شنوية 
للمجموعة.

)ج( �إن �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة ل تت�شمن كافة �ملعلومات و�لإف�شاحات �ملطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية، ويجب �لإطالع عليها مقرتنة 
بالبيانات �ملالية �ل�شنوية �ملجمعة للمجموعة لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2013. �إ�شافة �إلى ذلك، فاإن نتائج �لأعمال لفرتة �لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف 30 �شبتمرب 2014 ل تعرب بال�شرورة عن 

�لنتائج �لتي ميكن توقعها لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2014. 
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توزيعات ارباح مقترحة  3

و�فق �مل�شاهمون يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوية �ملنعقدة يف 22 مار�ش 2014 على توزيعات �أرباح نقدية بن�شبة 13% باإجمايل مبلغ 20,989 �ألف دينار كويتي لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 
2013 مت دفعها لحقاً)31 دي�شمرب 2012: توزيعات �أرباح نقدية بن�شبة 6% باإجمايل مبلغ 9,078 �ألف دينار كويتي و�أ�شهم منحة بن�شبة 7%(. �إن �أ�شهم �خلزينة ل ت�شتحق �أية توزيعات �أرباح نقدية.

مخصص / خسائر اإلنخفاض في القيمة   4

�لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف
           30 �شبتمرب

�لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف
           30 �شبتمرب

2014201320142013

األف
دينار كويتي

�ألف
دينار كويتي

األف
دينار كويتي

�ألف
دينار كويتي

10,35812,44431,38732,135ت�شهيالت �ئتمان

5502061,355382��شتثمار�ت متاحة للبيع 

-)1,000(-)1,250(�أخرى 

9,65812,65031,74232,517

يت�شمن �لبند �أخرى عك�ش خم�ش�ش خالل �لفرتة، مقابل دعوى ق�شائية من عميل. 

الضرائب   5

�لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف
           30 �شبتمرب

�لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف
           30 �شبتمرب

2014201320142013

األف
دينار كويتي

�ألف
دينار كويتي

األف
دينار كويتي

�ألف
دينار كويتي

7776257238ح�شة موؤ�ش�شة �لكويت للتقدم �لعلمي

215209714660�شريبة دعم �لعمالة �لوطنية

8584285264�لزكاة

301117)516(137م�شروفات )�لإفر�ج عن( �شر�ئب على فروع باخلارج

514)147(1,5571,279
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ربحية السهم األساسية والمخففة  6

يتم �حت�شاب ربحية �ل�شهم �لأ�شا�شية و�ملخففة بتق�شيم �شايف ربح �لفرتة على �ملتو�شط �ملرجح لعدد �لأ�شهم �لقائمة خالل �لفرتة كما يلي:

�لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف
           30 �شبتمرب

�لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف
           30 �شبتمرب

2014201320142013

8,2127,98627,28625,233�شايف ربح �لفرتة )�ألف دينار كويتي(

1,619,166,2341,619,166,2341,619,166,2341,619,166,234�ملتو�شط �ملرجح لعدد �أ�شهم �لبنك �مل�شدرة و�ملدفوعة 

)1,122,046()4,791,596()2,584,593()4,842,229(ناق�شًا: �ملتو�شط �ملرجح لعدد �أ�شهم �خلزينة 

1,614,324,0051,616,581,6411,614,374,6381,618,044,188�ملتو�شط �ملرجح �ملعدل لعدد �لأ�شهم �لقائمة خالل �لفرتة

16 فل�ش17 فل�ش 5 فل�ش5 فل�ش ربحية �ل�شهم �لأ�شا�شية و �ملخففة

معلومات القطاعات   7

تنتظم �ملجموعة يف قطاعات ت�شطلع باأن�شطة �أعمال و�لتي تكت�شب �إير�د�ت �أو تتكبد خ�شائر. يتم مر�جعة هذه �لقطاعات عادًة من قبل رئي�ش �شانعي �لقر�ر�ت �لت�شغيلية لغر�ش توزيع �ملو�رد 
وتقييم �لأد�ء. وقد قامت �إد�رة �ملجموعة لأغر��ش �إعد�د تقارير �لقطاعات بتجميع منتجات وخدمات �ملجموعة يف قطاعات �لأعمال �لتالية:

وت�شمل �شل�شلة كاملة من خدمات �لئتمان و�لود�ئع و�خلدمات �مل�شرفية �ملتعلقة بها و�ملقدمة �إلى عمالئها �لتجاريني.	 �لأعمال �مل�شرفية �لتجارية
وت�شمل �ل�شوق �لنقدي و�شرف �لعمالت �لأجنبية و�شند�ت �خلزينة و�إد�رة �ملوجود�ت وفائ�ش �لأمو�ل و�ل�شتثمار�ت يف �أور�ق مالية و�شركات زميلة.	 �خلزينة و�ل�شتثمار�ت

تت�شمن �شايف �لإير�د�ت �لت�شغيلية �إير�د�ت �لت�شغيل �لتي تتعلق مبا�شرة بقطاعات �لأعمال. تت�شمن نتائج �لقطاعات �لإير�د�ت و�مل�شروفات �ملتعلقة مبا�شرة بقطاع �لأعمال. تتكون موجود�ت 
�لقطاعات من موجود�ت �لت�شغيل �ملتعلقة مبا�شرة بقطاع �لأعمال. 

فيما يلي معلومات �لقطاعات �ملتعلقة ببيان �لدخل �ملرحلي �ملكثف �ملجمع لفرتة �لت�شعة �أ�شهر.

�ملجموع�خلزينة و�ل�شتثمار�ت�لأعمال �مل�شرفية �لتجارية
201420132014201320142013

�ألفاألف�ألفاألف�ألفاألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

75,77572,72512,54714,92588,32287,650�إير�د�ت �لت�شغيل

32,49627,01110,10012,99942,59640,010نتائج �لقطاع

)13,498()13,753(م�شروفات غري موزعة

28,84326,512�لربح قبل �ل�شر�ئب

2,468,8552,150,2621,011,083834,8313,479,9382,985,093موجود�ت �لقطاع

62,86462,531موجود�ت غري موزعة

3,542,8023,047,624�إجمايل �ملوجود�ت
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معامالت مع أطراف ذات عالقة    8

متثل هذه �ملعامالت تلك �لتي متت مع بع�ش �أطر�ف ذ�ت عالقة )�مل�شاهمني �لرئي�شيني و�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة وموظفي �لإد�رة �لعليا للمجموعة و�أفر�د عائالتهم من �لدرجة �لأولى و�شركات 
�أو �أن ميار�شو� عليها تاأثريً� ملمو�شا و�ل�شناديق �ملد�رة و�أي �شركة زميلة( و�لذين كانو� عمالء للبنك خالل �لفرتة. يتم �ملو�فقة على �شروط هذه  �أو ي�شتطيعون  ميلكون فيها ح�ش�ش رئي�شية 

�ملعامالت من قبل �إد�رة �ملجموعة.

يف م�شار �لأعمال �لطبيعي كان لدى تلك �لأطر�ف ذ�ت عالقة ود�ئع لدى �لبنك وت�شهيالت �ئتمانية ممنوحة لهم من قبل �لبنك. �إن �لأر�شدة �ملت�شمنة يف �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملكثفة �ملجمعة 
هي كما يلي: 

)مدققة(
30 �شبتمرب 312013 دي�شمرب 302013 �ضبتمرب 2014

�ألف�ألفاألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

25,28422,52023,479قرو�ش و�شلف 

20,56824,16318,592ود�ئع 

8,8043,511900�لتز�مات ومطلوبات طارئة

تت�شمن �إير�د�ت �لفو�ئد وم�شروفات �لفو�ئد مبلغ 718 �ألف دينار كويتي )30 �شبتمرب 2013: 780 �ألف دينار كويتي( ومبلغ 90 �ألف دينار كويتي )30 �شبتمرب 2013: 211 �ألف دينار كويتي( 
على �لتو�يل، من معامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة.

مكافاأة �لإد�رة �لعليا 

�إن مكافاأة �لإد�رة �لعليا هي كما يلي :

�لثالثة �أ�شهر �ملنتهية يف 
           30 �شبتمرب

�لت�شعة �أ�شهر �ملنتهية يف 
           30 �شبتمرب

2014201320142013

�ألفاألف�ألفاألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

5127101,5812,097رو�تب ومز�يا �أخرى 

24114122202مز�يا ما بعد �لتوظيف

5368241,7032,299
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التزامات ومطلوبات مالية طارئة    9

�أدو�ت مالية ذ�ت مبالغ تعاقدية متثل خماطر �لئتمان.

)مدققة(
30 �شبتمرب 312013 دي�شمرب 302013 �ضبتمرب 2014

�ألف�ألفاألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

14,64328,66131,061قبولت م�شرفية

216,157214,243240,894خطابات �عتماد

627,942646,916625,952�شمانات

858,742889,820897,907

بلغت �للتز�مات لتمديد فرتة �لئتمان يف تاريخ بيان �ملركز �ملايل 335,837 �ألف دينار كويتي )31 دي�شمرب 2013: 194،736  �ألف دينار كويتي و 30 �شبتمرب 2013: 215,820 �ألف دينار كويتي(. 

أدوات مشتقة    10

�إن �ملبالغ �ل�شمية �أو �لتعاقدية لالأدو�ت �مل�شتقة �لقائمة مع �لقيمة �لعادلة هي كما يلي:

)مدققة(
30 �شبتمرب 312013 دي�شمرب 302013 �ضبتمرب 2014

املبالغ مطلوباتموجودات
�ملبالغ مطلوباتموجود�تالتعاقدية

�ملبالغ مطلوباتموجود�ت�لتعاقدية
�لتعاقدية

�ألف�ألف�ألف�ألف�ألف�ألفاألفاألفاألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

حمتفظ بها للتغطية:
تغطيات �لقيمة �لعادلة
47641981,60421252854,87919762855,025تبادل معدلت �لفائدة

حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود حتويل عمالت �أجنبية 

1811,281151,108667137139,500777361173,788�آجلة

97088,883-1,98688,88320924988,883-تبادل معدلت �لفائدة

6573,686321,5951,088914283,2629741,959317,696

مت تقييم جميع عقود �مل�شتقات بالقيمة �لعادلة على �أ�شا�ش مدخالت معرو�شة يف �ل�شوق ويتم ت�شنيفها �شمن �مل�شتوى 2.

12

إيضاحات  حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
30 سبتمبر 2014
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القيمة العادلة لألدوات المالية   11

الأدوات املالية

تتكون �لأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية. ت�شنف �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية كما يلي:

)مدققة(
30 �شبتمرب 312013 دي�شمرب 302013 �ضبتمرب 2014��شتثمار يف �أور�ق مالية

�ألف�ألفاألف
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

�مل�شتوى 1:
11,37312,36812,325�أ�شهم 

190,723164,843155,259�أور�ق دين مالية 

�مل�شتوى 2:
25,13525,84122,655�أ�شهم 

43,25511,75211,759�أور�ق دين مالية 

39,97011,4824,321�شناديق مد�رة 

�مل�شتوى 3:
17,91719,33124,938�أ�شهم 

3,5003,5003,500�أور�ق دين مالية 

3,2073,0512,988�شناديق مد�رة 

335,080252,168237,745

�إن �لتغري يف �مل�شتوى 3 للقيمة �لعادلة يتعلق ب�شورة �أ�شا�شية بامل�شرتيات و�ملبيعات خالل �لفرتة.

�إن �لقيمة �لعادلة لكافة �لأدو�ت �ملالية ل تختلف ب�شورة مادية عن قيمتها �لدفرتية.

قد يكون �لتاأثري على بيان �ملركز �ملايل �ملرحلي �ملكثف �ملجمع وبيان �لتغري�ت يف حقوق �مل�شاهمني �ملرحلي �ملكثف �ملجمع غري جوهري �إذ� ما تغريت متغري�ت �ملخاطر ذ�ت �ل�شلة �مل�شتخدمة يف �لقيمة 
�لعادلة لالأور�ق �ملالية غري �مل�شعرة بن�شبة 5%.

إيضاحات  حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
30 سبتمبر 2014
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صندوق دعم األسرة  12

خالل �ل�شنة �ل�شابقة، قام بنك �لكويت �ملركزي باإ�شد�ر �لتعميم رقم 2/ر.ب، رب.�أ ر�ش/2013/306 �إلى كافة �لبنوك �ملحلية و�شركات �ل�شتثمار بخ�شو�ش �إن�شاء �شندوق دعم �لأ�شرة )»�ل�شندوق«( 
مبوجب �لقانون رقم 2013/104. مت تاأ�شي�ش �ل�شندوق ليقوم �ل�شندوق ب�شر�ء �لر�شيد �لقائم للقرو�ش �ملق�شطة و�ل�شتهالكية )»�لقرو�ش«( من �لبنك كما يف 12 يونيو 2013 للقرو�ش �ملمنوحة قبل 

30 مار�ش 2008. 

كما يف 30 �شبتمرب 2014، ��شتبعد �لبنك قرو�ش مببلغ 17,299 �ألف دينار كويتي حيث �إن �لبنك م�شتمر يف �إد�رتها نيابًة عن �ل�شندوق. 

إيضاحات  حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
30 سبتمبر 2014




