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

  

  
 

 

  .لمكثفة المجمعةتشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالية المرحلية ا 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلن بيا
  2016 سبتمبر 30 للفترة المنتھية في

    
 الثالثة أشھر المنتھية في

  سبتمبر  30 
 التسعة أشھر المنتھية في  

  سبتمبر 30 
    2016  2015    2016  2015  
  ألف  ألف    ألف  ألف    
  دينار كويتي   دينار كويتي     دينار كويتي   دينار كويتي   إيضاحات  
         

 90,932 133,919  30,950 46,300   إيرادات فوائد
 (22,358) (52,455)  (7,720) (19,193)   مصروفات فوائد

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

 68,574 81,464  23,230 27,107   صافي إيرادات الفوائد
        

 18,966 22,408  6,389 6,864   صافي إيرادات أتعاب وعموالت
 2,138 3,241  786 1,086   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

 (279) (2,557)  84 (165)   استثمارات في أوراق مالية  أرباح /(خسائر)  صافي
 3,187 1,908  935 224   إيرادات توزيعات أرباح

 1,906 2,002  835 721   حصة في نتائج شركة زميلة 
 742 1,557  332 307   إيرادات تشغيل أخرى 

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

 95,234 110,023  32,591 36,144   إيرادات التشغيل
   ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (18,596) (26,047)  (6,126) (8,533)   مصروفات موظفين
 (10,127) (14,947)  (3,577) (5,062)   مصروفات تشغيل أخرى 

 (1,094) (3,426)  (383) (1,176)   استھالك وإطفاء
   ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (29,817) (44,420)  (10,086) (14,771)   مصروفات التشغيل
   ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 65,417 65,603  22,505 21,373   ربح التشغيل للفترة 
        

 (33,394) (42,320)  (12,813) (15,265) 7  مخصص/ خسائر االنخفاض في القيمة 
   ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 32,023 23,283  9,692 6,108   لفترة قبل الضرائباربح 
 (2,798) (3,438)  (904) (1,346) 8  الضرائب

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

 29,225 19,845  8,788 4,762   صافي ربح الفترة 
   ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

        الخاص بـ:
 29,225 19,803  8,788 4,750   مساھمي البنك

 - 42  - 12   الحصص غير المسيطرة
   ───────── ─────────  ───────── ───────── 

   4,762 8,788  19,845 29,225 
   ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 فلس 18 فلس 12   فلس 5 فلس 3 9 ربحية السھم األساسية والمخففة الخاصة بمساھمي البنك
   ══════  ══════   ══════  ══════  
  



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

  

  
 

 

  .لمكثفة المجمعةتشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالية المرحلية ا 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق) المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 
  2016 سبتمبر 30للفترة المنتھية في 

 

  
  ر المنتھية فيالثالثة أشھ
  سبتمبر  30

  التسعة أشھر المنتھية في  
  سبتمبر 30

  
2016  
  ألف

2015  
  ألف

  2016  
  ألف

2015  
  ألف

  دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 29,225 19,845  8,788 4,762 صافي ربح الفترة
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

       لة أخرىإيرادات شام
       بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى بيان الدخل المجمع:

 (9,449) (3,731)  (7,609) (934) تأثير التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 
البيع/ خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة  خسائرصافي 
 1,298 3,026  152 408  للبيع
ق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل عمليات فرو

 60 (2,003)  (7) 565 أجنبية 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (8,091) (2,708)  (7,464) 39  شاملة أخرى للفترة  )خسائرإيرادات /(
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 21,134 17,137  1,324 4,801  فترةإجمالي اإليرادات الشاملة لل
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

       الخاص بـ:
 21,134 17,134  1,324 4,781  مساھمي البنك

  -     3   -     20  الحصص غير المسيطرة
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

  4,801 1,324  17,137 21,134 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

   



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

 

  .من ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2016 سبتمبر 30للفترة المنتھية في 

 

   الخاصة بمساھمي البنك 

     االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 
 أسھم

  أسھم
  خزينة

 )6(ايضاح 
احتياطي 
 قانوني

  احتياطي
 عــــام

حتياطي ا
  أسھم خزينة

 )6(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )6(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 
 العادلة

  أرباح 
 محتفظ بھا

إجمالي 
االحتياطيا

 المجموع ت

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي ر كويتيدينادينار كويتيدينار كويتي 

              
 556,459 859 555,600 289,314 124,353 12,938 8,775 8,065 67,368 67,815 (4,528) 108,897 161,917  2016يناير  1الرصيد كما في 

 19,845 42 19,803 19,803 19,803  -      -      -      -      -      -      -      -      صافي ربح الفترة 
 (2,708)  (39)  (2,669) (2,669)  -     (695) (1,974)   -      -      -      -      -      -      شاملة أخرى للفترةخسائر 

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

  -      -      -      -      -      -      للفترة
 

(1,974) (695) 19,803 17,134 17,134 
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17,137 

               
 (16,077)  -     (16,077) (16,077) (16,077)  -      -      -      -      -      -      -      -      )6توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

 (402)  -     (402)  -      -      -      -      -      -      -     (402)  -      -      أسھم خزينة مشتراة
 (51) (62) 11 11  -      -     11  -      -      -      -      -      -     حيازة حصص غير مسيطرة

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 557,066 800 556,266 290,382 128,079 12,243 6,812 8,065 67,368 67,815 (4,930) 108,897 161,917  2016سبتمبر  30الرصيد كما في 

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

 558,348     - 558,348 289,837 121,430 23,314 8,299 8,065 64,141 64,588 (2,303) 108,897 161,917  2015يناير  1الرصيد كما في 
 29,225     - 29,225 29,225 29,225     -     -     -     -     -     -     -     -  صافي ربح الفترة 

 (8,091)     - (8,091) (8,091)     - (8,151) 60     -     -     -     -     -     -إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

إجمالي اإليرادات (الخسائر) الشاملة 
 21,134     - 21,134 21,134 29,225 (8,151) 60     -     -     -     -     -     -  للفترة

               
 (20,983)     - (20,983) (20,983) (20,983)     -     -     -     -     -     -     -     -  )6توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

 (2,102)     - (2,102)     -     -     -     -     -     -     - (2,102)     -     -  أسھم خزينة مشتراة
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 556,397     - 556,397 289,988 129,672 15,163 8,359 8,065 64,141 64,588 (4,405) 108,897 161,917  2015سبتمبر  30كما في الرصيد 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 



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

  
 

 .من ھذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المكثفالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
   2016 سبتمبر 30 للفترة المنتھية في

  
 المنتھية في  التسعة أشھر

 سبتمبر 30

  إيضاح  
2016  
  ألف

2015  
  ألف

  دينار كويتي  دينار كويتي    
      أنشطة التشغيل 

 32,023 23,283  صافي ربح الفترة قبل الضرائب
     تعديالت لـ:

 (27) 2,520   احة للبيعبيع استثمارات متربح  صافي 
 (3,187) (1,908)   إيرادات توزيعات أرباح 
 1,094 3,426   استھالك وإطفاء 
 (1,906) (2,002)   حصة في نتائج شركة زميلة  
 33,394 42,320 7  مخصص / خسائر انخفاض في القيمة 
   ───────── ───────── 

 61,391 67,639   تشغيل ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات ال
     

     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
 (51,259) 17,065   ودائع لدى البنوك

 78,768 (15,152)   سندات خزانة حكومة دولة الكويت
 80,439 (61,396)   سندات بنك الكويت المركزي 

 6,593 7,120   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (377,875) (197,255)  قروض وسلف 

 2,437 (5,929)   موجودات أخرى 
 132,849 (406,485)   المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 193,853 511,630   ودائع العمالء
 (3.943) 3,788   مطلوبات أخرى 
 (2,195) (2,369)   ضرائب مدفوعة

   ───────── ───────── 

 121,058 (81,344)   أنشطة التشغيل الناتجة من (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية
   ───────── ───────── 

     أنشطة االستثمار 
 (4,411) (121,127)   شراء استثمارات متاحة للبيع

 20,575 122,770   متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع
 800 881   ركة زميلةتوزيعات أرباح من استثمار في ش

 (2,441) (5,282)   صافي شراء مباني ومعدات
 -  (51)  مسيطرة في شركة تابعةحصص غير حيازة 

 3,187 1,908   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
   ───────── ───────── 

 17,710 (901)   أنشطة االستثمارالناتجة من  (المستخدمة في) في التدفقات النقديةصا
   ───────── ───────── 

     أنشطة التمويل
 (20,983) (16,077)   توزيعات أرباح مدفوعة 

 (2,102) (402)   شراء أسھم خزينة
   ───────── ───────── 

 (23,085) (16,479)   أنشطة التمويل في صافي التدفقات النقدية المستخدمة
   ───────── ───────── 

 25 (8,274)   فروق تحويل عمالت أجنبية
   ───────── ───────── 

 115,708 (106,998)  الزيادة في النقد والنقد المعادل(النقص) /صافي 
  

   
 95,404 343,971   يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 

   ───────── ───────── 

 211,112 236,973   سبتمبر  30النقد والنقد المعادل كما في 
   ═════════ ═════════ 

     لنقد والنقد المعادل المكون من:ا
 70,261 42,924   نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى

 57,360 65,287   األرصدة لدى البنوك المركزية (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)
 83,491 128,762   ودائع لدى البنوك (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)

   ───────── ───────── 
  

 236,973 211,112 
   ═════════ ═════════ 

  
الفوائد المدفوعة بلغت الف دينار كويتي)، كما  94,398: 2015 سبتمبر 30الف دينار كويتي ( 133,571الفوائد المستلمة  بلغت

  الف دينار كويتي).  23,547: 2015 سبتمبر 30الف دينار كويتي (  46,412



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

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2016سبتمبر  30في 

 

 
  

8  
 

  

    التأسيس والتسجيل  1
  

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

  .ومصر بصورة أساسية في الكويت وفي اإلمارات العربية المتحدة لمصرفيةيقوم البنك باألنشطة امدينة الكويت. 
  

ً بـته التابعة (يشار االمكثفة المجمعة للبنك وشركالمعلومات المالية المرحلية  اعتمادتم  "المجموعة") من قبل إليھا معا
  .2016أكتوبر  13 في البنك مجلس إدارة

  
  أساس العرض  2

  

التقارير المالية " 34للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  المكثفة المجمعةة المرحلية المعلومات الماليأعدت   (أ)
  " باستثناء ما ھو مبين أدناه. ليةالمرح

  

ً لتعليمات دولة الكويت  2015ديسمبر  31للسنة المنتھية في السنوية  المجمعةتم إعداد البيانات المالية  وفقا
تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي. وتتطلب ھذه التعليمات تطبيق كافة لمؤسسات الخدمات المالية التي 

حول المخصص المجمع  39 المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء متطلبات معيار المحاسبة الدولي
  النخفاض القيمة والتي تحل محلھا متطلبات بنك الكويت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام.

  

سياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك إن ال  (ب)
، باستثناء تطبيق 2015ديسمبر  31للسنة المنتھية في السنوية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة 

على ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري المعايير الدولية للتقارير المالية التعديالت والتحسينات السنوية على 
السياسات ولم ينتج عنھا أي تأثير مادي على  2016يناير  1من  السنوية التي تبدأ اعتباًرا فترة التقارير المالية

  المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.
  

المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية  إن المعلومات المالية المرحلية  (ج)
السنوية عليھا مقترنة بالبيانات المالية المجمعة  االطالعكاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب 

  المنتھية في  التسعة أشھرلفترة  نتائجال. إضافة إلى ذلك، فإن 2015ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتھية في 
ديسمبر  31في  التي تنتھيال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعھا للسنة المالية  2016 سبتمبر 30

2016 .  
  
  معلومات القطاعات   3

  

 ھذه مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدرالتي األعمال قطاعات تضطلع بأنشطة يتم تنظيم المجموعة في 
اتخاذ قرارات التشغيل لغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. وقد قامت  مسؤولالقطاعات عادةً بصورة منتظمة من قبل 

  إلى قطاعات التشغيل التالية: اإلدارة ألغراض إعداد التقارير عن القطاعات بإعادة تجميع منتجات العمليات
  

ن خدمات االئتمان والودائع والخدمات المصرفية يشمل مجموعة كاملة م -  قطاع األعمال المصرفية التجارية
 .المتعلقة بھا والمقدمة إلى عمالئھا التجاريين

  
يشمل العمليات المتعلقة بالشركة التابعة والفروع األجنبية المصنفة كعمليات  -  قطاع المعامالت الدولية

  دولية.
بية وسندات الخزينة وإدارة يشمل السوق النقدي وصرف العمالت األجن -  قطاع الخزينة واالستثمارات

الموجودات واألموال الفائضة واالستثمارات في أوراق مالية واالستثمار في 
 شركة زميلة والتأثير الناتج لتسعير التحويالت والتوزيع ما بين القطاعات.

  
  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتل إيضاحات حو
  2016سبتمبر  30في 
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  (تتمة)معلومات القطاعات   3
  

  :سبتمبر 30ة في وكما في المنتھي التسعة أشھرفيما يلي معلومات القطاعات المتعلقة لفترة 
  

  
  األعمال المصرفية

  التجارية
 

  المجموع    الخزينة واالستثمارات     معامالت دولية  
 2016  2015    2016  2015    2016  2015    2016  2015  

  ألف  ألف    ألف  ألف    ألف  ألف    ألف  ألف  

  دينار كويتي  دينار كويتي    يدينار كويت  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  

             

 95,234 110,023  10,498 484  10,145 25,785  74,591 83,754 إيرادات التشغيل

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

           

 45,253 37,483  8,251 (961)  4,487 4,859  32,515 33,585  نتائج القطاع 

مصروفات غير 
           موزعة 

 
(14,200) 

 
(13,230) 

  
         ────── ────── 

الربح قبل 
  32,023  23,283              الضرائب 

  
         ══════ ══════ 

             

 3,756,170 4,356,215  813,286 847,767  484,812 905,535  2,458,072 2,602,913  موجودات القطاع

غير  موجودات
 67,218 69,455           موزعة

           ────── ────── 

 3,823,388 4,425,670           إجمالي الموجودات
  

         ══════ ══════ 

             

 3,230,534 3,820,019  1,161,188 1,062,844  440,126 727,796  1,629,220 2,029,379  مطلوبات القطاع

مطلوبات غير 
 36,457 48,585           ةموزع

           ────── ────── 

 3,266,991 3,868,604           إجمالي المطلوبات
  

         ══════ ══════ 

  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتل إيضاحات حو
  2016سبتمبر  30في 
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   القيمة العادلة لألدوات المالية  4
  

  األدوات المالية
  دلة للموجودات المالية كما يلي:تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. وتصنف القيمة العا

 

   (مدققة)  استثمار في أوراق مالية

 
   سبتمبر 30

2016  
  ديسمبر 31

2015  
   سبتمبر 30

2015  
  ألف  ألف  ألف 
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    :1المستوى 
 11,262 14,622 6,072  أسھم

     أوراق دين مالية
 47,694 63,947  72,221  حكومية  -
 124,833 101,304  77,249  غير حكومية  -

    
    :2المستوى 

 11,274 10,041 9,219  أسھم
    أوراق دين مالية

 42,458 39,662 72,835  حكومية  -
 - 42,485 37,432  غير حكومية  -

 39,695 39,312 20,633 صناديق مدارة
    

    :3المستوى 
 34,330 32,436 25,530  أسھم

 ──────── ──────── ──────── 
 321,191 343,809 311,546 
 ════════ ════════ ════════ 

 

  الشراء والبيع خالل الفترة. عمليات إلى بصورة رئيسيةأعاله ترجع  3إن الحركات في فئة المستوى 
 

  عن قيمتھا الدفترية. إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوھرية
 

قد يكون التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف 
المجمع غير جوھري إذا ما تغيرت متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية 

 %.5بنسبة  3والمستوى  2 المصنفة ضمن المستوى
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة   5
  

تتمثل ھذه المعامالت في تلك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة (أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 
رسوا للمجموعة وأفراد عائالتھم من الدرجة األولى والشركات التي يملكون فيھا حصص رئيسية أو يستطيعون أن يما

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

  

كان لدى ھؤالء األطراف ذات عالقة ودائع لدى المجموعة وتسھيالت ائتمانية ممنوحة  ،في سياق األعمال الطبيعي
  م من قبل المجموعة. إن األرصدة المتضمنة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ھي كما يلي: لھ
 
   (مدققة)     

    
   سبتمبر 30

2016  
  ديسمبر 31

2015  
   سبتمبر 30

2015  
  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    
       

 70,599 70,872 47,568    قروض وسلف 
 20,552 21,591 31,746    ودائع عمالء 

 2,695 2,709 2,706    استثمارات في أوراق مالية
 79 76 73    محفظة مدارة من قبل المجموعة

 22,614 20,655 21,388    التزامات ومطلوبات طارئة



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتل إيضاحات حو
  2016سبتمبر  30في 
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)  5
  

ألف دينار  1,886: 2015 سبتمبر 30ف دينار كويتي (أل 1,549تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ 
ألف دينار كويتي) على التوالي، من معامالت مع  262: 2015 سبتمبر 30ألف دينار كويتي ( 564كويتي) ومبلغ 

 أطراف ذات عالقة.
 

  مكافأة موظفي اإلدارة العليا 
 إن مكافأة اإلدارة العليا ھي كما يلي:

 الثالثة أشھر المنتھية في  
  سبتمبر 30

المنتھية في  التسعة أشھر   
 سبتمبر 30

 2016 2015  2016 2015 

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

 1,696 2,668 572 854 رواتب ومزايا أخرى 
 135 160 38 59 مكافأة نھاية الخدمة

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 913 610 2,828 1,831 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
  حقوق الملكية   6

  
توزيعات صدار إعلى  2016مارس  26وافق المساھمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  )أ 

 أرباح نقديةتوزيعات  :2014ديسمبر  31( 2015ديسمبر  31% للسنة المنتھية في 10أرباح نقدية بنسبة 
 إن أسھم الخزينة ال تستحق أي توزيعات أرباح نقدية.. وتم دفعھا الحقا )%13بنسبة 

  
 أسھم الخزينة واحتياطي أسھم الخزينة: )ب 

   (مدققة)  
   سبتمبر 30 

2016  
  ديسمبر 31

2015  
   سبتمبر 30

2015  
       

 10,985,776 11,325,473 12,553,680 عدد األسھم المحتفظ بھا
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %0.68 %0.70 %0.78 نسبة األسھم المحتفظ بھا
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,680 4,247 3,954 القيمة السوقية (ألف دينار كويتي)
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 359 365 325 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسھم (فلس)
 ══════════ ══════════ ══════════ 

  
المبلغ المكافئ لتكلفة أسھم فإن للتوزيع. إضافة إلى ذلك،  غير متاحالرصيد في حساب احتياطي أسھم الخزينة إن 

  متاح للتوزيع من االحتياطي العام على مدار فترة االمتالك ألسھم الخزينة.غير الخزينة 
  
  
  
  
  
  

  
  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتل إيضاحات حو
  2016سبتمبر  30في 
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  حقوق الملكية (تتمة)   6
 

 الحركة في االحتياطيات األخرى:فيما يلي  )ج 
  
  احتياطي إعادة  

 تقييم عقارات
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

احتياطي برنامج 
 مزايا الموظفين

 واحتياطات أخرى

إجمالي 
االحتياطيات 

 األخرى
  ألف  

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف 

 دينار كويتي
     

2015يناير  1في   8,250 49 -     8,299 
     

 60     - 25 35 إيرادات شاملة أخرى للفترة
 ────── ────── ────── ────── 

2015سبتمبر  30كما في   8,285 74 -     8,359 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

 8,775 (103) (78) 8,956 2016يناير  1في 
     

للفترة(خسائر) إيرادات شاملة أخرى    (72)   (1,915) 13  (1,974) 
حصص غير مسيطرة في شركة الناتج من حيازة 

 11 11      -      - تابعة
 ────── ────── ────── ────── 

 6,812 (79) (1,993) 8,884 2016سبتمبر  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  
  مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة  7

  
 الثة أشھر المنتھية فيالث

   سبتمبر 30
 

  
 المنتھية في التسعة أشھر

  سبتمبر 30
  2016  2015    2016  2015  

  
 ألف

  دينار كويتي
 ألف

  دينار كويتي
 ألف  

  دينار كويتي
 ألف

  دينار كويتي
       

عام - المخصص المحمل لخسائر االئتمان   11,654 5,202  31,203 13,646 
محدد  - ئتمانالمخصص المحمل لخسائر اال  3,370 7,249  10,610 18,423 

 1,325 507  362 241 استثمارات متاحة للبيع 
  ────── ──────  ────── ────── 
  15,265 12,813  42,320 33,394 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  
  الضرائب   8

  

 الثالثة أشھر المنتھية في
   سبتمبر 30 

 
  

 المنتھية في التسعة أشھر
  سبتمبر 30 

  2016  2015    2016  2015  

  

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

 ألف   
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي 

            
 275 187  83 45 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 764 519  230 125 ضريبة دعم العمالة الوطنية
 306 208  92 50 الزكاة

 1,453 2,524  499 1,126 ضرائب على فروع بالخارج
  ────── ──────  ────── ────── 
  1,346 904  3,438 2,798 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتل إيضاحات حو
  2016سبتمبر  30في 
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  الخاصة بمساھمي البنك ربحية السھم األساسية والمخففة  9
  

توسط المرجح على المالخاص بمساھمي البنك صافي ربح الفترة  بقسمةوالمخففة يتم احتساب ربحية السھم األساسية 
  :لعدد األسھم القائمة خالل الفترة

  
  الثالثة أشھر المنتھية في

   سبتمبر 30
 

  
  المنتھية في التسعة أشھر  

  سبتمبر 30
  2016  2015    2016  2015  
      

صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك 
 (ألف دينار كويتي)

 
4,750 

 
8,788  

 
19,803 

 
29,225 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

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

       

 (6,976,135) (11,955,095)  (9,042,866)  (11,991,526) ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزينة 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

المتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم القائمة 
 1,612,190,099 1,607,211,139  1,610,123,368 1,607,174,708 خالل الفترة

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

ربحية السھم األساسية والمخففة الخاصة 
 فلس 5 فلس  3 بمساھمي البنك

  

 فلس 18  فلس 12
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
  

  التزامات ومطلوبات طارئة   10
  

  أدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية تمثل مخاطر االئتمان.
   (مدققة)    

    
   سبتمبر 30

2016  
  ديسمبر 31

2015  
   سبتمبر 30

2015  
  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    
       

 31,101 22,489 29,843   قبوالت مصرفية
اعتماد خطابات    122,784 153,087 146,188 
 680,506 755,051 797,602   ضمانات

    ─────── ─────── ─────── 
    950,229 930,627 857,795 
    ══════ ══════ ══════ 

  

 :2015ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 425,131االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي  بمنحلتزامات اال بلغ مجموع
  ألف دينار كويتي).  455,408 :2015 سبتمبر 30لف دينار كويتي وأ 491,291

 



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

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتل إيضاحات حو
  2016سبتمبر  30في 
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   أدوات مشتقة  11
  

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

  
   سبتمبر 30

2016    
   ديسمبر 31

2015    
   سبتمبر 30

2015  

  مطلوبات  موجودات  
 المبالغ

 مطلوبات موجودات التعاقدية
المبالغ 
 مطلوبات موجودات التعاقدية

المبالغ 
 التعاقدية

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

      محتفظ بھا للتغطية:
عمليات تغطية 
           القيمة العادلة

مبادالت أسعار 
 92,736 1,405    - 87,007 289 85 72,830 1,147 26  الفائدة

           
محتفظ بھا 

           للمتاجرة:
عقود تحويل 

 205,883 2,116 145 157,683 341 70 202,676 121 136 عمالت أجنبية آجلة
مبادالت أسعار 

 88,883 6,306   -  88,883 7,019      - 88,883 6,187      -  الفائدة
  ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 
  162 7,455 364,389 155 7,649 333,573 145 9,827 387,502 
  ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ ════ 
  

  .2مستوى ت معروضة في السوق ويتم تصنيفھا ضمن المدخال تم تقييم جميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس
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