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

  

  
 

 

  .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمن ھذه  اتشكل جزءً  11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف الدخلبيان 
  2016يونيو  30 لفترة المنتھية فيل

 

    
 الثالثة أشھر المنتھية في

  يونيو  30 
 الستة أشھر المنتھية في

  يونيو 30 
    2016  2015  2016  2015  
  ألف  ألف  ألف  ألف    
   يدينار كويت   يدينار كويت   يدينار كويت   يدينار كويت  إيضاحات  
        

 59,982 87,619 30,599 44,825   إيرادات فوائد
 (14,638) (33,262) (7,236) (17,578)   مصروفات فوائد

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

 45,344 54,357 23,363 27,247   صافي إيرادات الفوائد

       
 12,577 15,544 6,108 7,451   إيرادات أتعاب وعموالتصافي 

 1,352 2,155 882 1,067   صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 
 (363) (2,392) (232) (61)   صافي خسائر استثمارات في أوراق مالية 

 2,252 1,684 785 597   توزيعات أرباحإيرادات 
 1,071 1,281 480 764   حصة في نتائج شركة زميلة 

 410 1,250 252 400   إيرادات تشغيل أخرى 

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

 62,643 73,879 31,638 37,465   التشغيل إيرادات

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

 (12,470) (17,514) (6,842) (9,095)   مصروفات موظفين
 (6,550) (9,885) (3,332) (5,170)   مصروفات تشغيل أخرى 

 (711) (2,250) (385) (1,089)   استھالك وإطفاء

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

 (19,731) (29,649) (10,559) (15,354)   مصروفات التشغيل

  

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

 42,912 44,230 21,079 22,111   ربح التشغيل للفترة 
       

 (20,581) (27,055) (8,689) (13,990) 7  مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة 

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

 22,331 17,175 12,390 8,121   لفترة قبل الضرائباربح 
 (1,894) (2,092) (1,010) (810) 8  الضرائب

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

 20,437 15,083 11,380 7,311   ربح الفترة صافي 
   ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       الخاص بـ:
 20,437 15,053 11,380 7,296   مساھمي البنك

 - 30 - 15   الحصص غير المسيطرة
   ───────── ───────── ───────── ───────── 

   7,311 11,380 15,083 20,437 
   ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

األساسية والمخففة الخاصة بمساھمي  لسھما يةربح
 فلس  13 فلس 9 فلس  7 فلس 9 5 البنك

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

  



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

  

  
 

 

  .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمن ھذه  اتشكل جزءً  11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق) المجمع المرحلي المكثف الشامل الدخلبيان 
  2016يونيو  30للفترة المنتھية في 

 

  
  الثالثة أشھر المنتھية في

  يونيو  30
  ھية فيالستة أشھر المنت

  يونيو 30

  
2016  
  ألف

2015  
  ألف

2016  
  ألف

2015  
  ألف

  يدينار كويت  يدينار كويت  يدينار كويت  يدينار كويت  
          

 20,437 15,083 11,380 7,311 صافي ربح الفترة
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

      إيرادات شاملة أخرى
      حقاً إلى بيان الدخل المجمع:بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفھا ال

 (1,840) (2,797) (1,075) (1,517) تأثير التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 
 1,146 2,618 374 96 صافي خسارة البيع / خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع 

 67 (2,568) 27 (1,750) جنبية فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل عمليات أ
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (627) (2,747) (674) (3,171)  خسائر شاملة أخرى للفترة 
  

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

 19,810 12,336 10,706 4,140  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      الخاص بـ:
 19,810 12,353 10,706 4,158  مساھمي البنك

 - (17) - (18)  الحصص غير المسيطرة
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

  4,140 10,706 12,336 19,810 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

   



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

 

  .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمن ھذه ا تشكل جزءً  11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  ي المكثفالمرحل الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2016يونيو  30في لفترة المنتھية ل
 

     الخاصة بمساھمي البنك   

     االحتياطيات   

 
  رأس
 المال

  عالوة
 إصدار أسھم

  أسھم
  خزينة

 )6(ايضاح 
احتياطي 
 قانوني

  احتياطي
 عــــام

احتياطي أسھم 
  خزينة

 )6(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )6(إيضاح 

التغيرات 
اكمة في المتر

 القيمة العادلة
  أرباح 

 محتفظ بھا
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 دينار كويتي 

              

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

 15,053 15,053 15,053 30 15,083     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐  صافي ربح الفترة 

 (2,747) (47) (2,700) (2,700)     ‐ (171) (2,529)     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐  شاملة أخرى للفترةخسائر 
  

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

     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐ جمالي (خسائر) اإليرادات الشاملة للفترةإ
 

(2,529) (171) 15,053 12,353 12,353 
 

(17) 
 

12,336 

               

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

 (388)     ‐ (388)     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐ (388)     ‐     ‐  أسھم خزينة مشتراه
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 67,815 67,368 8,065 6,246 12,767 123,329 285,590 551,488 842 552,330 (4,916) 161,917 108,897  2016يونيو  30في الرصيد كما 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
               

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

 20,437     ‐ 20,437 20,437 20,437     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐  صافي ربح الفترة 

 (627)     ‐ (627) (627) ‐ (694) 67     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐  إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة
 

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

 19,810     ‐ 20,437 19,810 19,810 (694) 67     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐  للفترة

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

 (1,341)     ‐ (1,341)     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐     ‐ (1,341)    ‐     ‐  أسھم خزينة مشتراه
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 555,834     ‐ 64,588 64,141 8,065 8,366 22,620 120,884 288,664 555,834 (3,644) 161,917 108,897  2015يونيو  30في الرصيد كما 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

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

 .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمن ھذه ا تشكل جزءً  11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
   2016يونيو  30 لفترة المنتھية فيل
 يونيو  30في  المنتھية أشھر الستة  

  إيضاح  
2016  
  ألف

2015  
  ألف

  كويتي دينار  كويتي دينار    
       التشغيلأنشطة 
 22,331 17,175 قبل الضرائب ربح الفترةصافي 
    :لـ تعديالت

 183 2,352  متاحة للبيع تبيع استثماراخسارة  صافي 
 (2,252) (1,684)  توزيعات أرباحإيرادات  
 711 2,250   استھالك وإطفاء 
 (1,071) (1,281)  حصة في نتائج شركة زميلة  
 20,581 7 27,055  في القيمة مخصص / خسائر انخفاض 

  ───────── ───────── 

 40,483 45,867  قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل التشغيل ربح 
    

    التشغيلومطلوبات في موجودات التغيرات 
 (60,165) (102,429)  ودائع لدى البنوك

 37,879 (4,153)  سندات خزانة حكومة دولة الكويت
 70,997 (4,397)  ت بنك الكويت المركزي سندا

 6,489 7,120  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (220,219) (128,133) قروض وسلف 

 1,275 (1,752)  موجودات أخرى 
 66,848 (296,875)  المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 143,782 568,752  ودائع العمالء
 (2,033) 3,076  مطلوبات أخرى 
 (2,195) (2,198)  ضرائب مدفوعة

  ───────── ───────── 

 83,141 84,878  التشغيلأنشطة  الناتجة من التدفقات النقديةصافي 
  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار 
 (11,491) (70,909)  شراء استثمارات متاحة للبيع

 25,291 93,541  استثمارات متاحة للبيعمن بيع صالت متح
 800 881  توزيعات أرباح من استثمار في شركة زميلة

 (1,582) (3,252)  صافي شراء مباني ومعدات
 2,252 1,684  توزيعات أرباح مستلمةإيرادات 

  ───────── ───────── 

 15,270 21,945   االستثمارأنشطة التدفقات النقدية الناتجة من  صافي 
  ───────── ───────── 

    التمويلأنشطة 
 (20,983) (16,077)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (1,341) (388)   شراء أسھم خزينة
  ───────── ───────── 

 (22,324) (16,465)  التمويلأنشطة  في المستخدمة التدفقات النقديةصافي 
  ───────── ───────── 

 33 (10,034)  عمالت أجنبية فروق تحويل
  ───────── ───────── 

 76,120 80,324 في النقد والنقد المعادلصافي الزيادة 
    

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

 171,524 424,295  يونيو  30في كما النقد والنقد المعادل 
  ═════════ ═════════ 

    مكون من:النقد والنقد المعادل ال
 73,000 38,633  نقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى

 53,099 268,679  األرصدة لدى البنوك المركزية (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)
 45,425 116,983  )ودائع لدى البنوك (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما

  ───────── ───────── 

  424,295 171,524 
  ═════════ ═════════ 

  

الف دينار كويتي)، كما سجلت الفوائد المدفوعة  102,427: 2015يونيو  30الف دينار كويتي ( 90,523سجلت الفوائد المستلمة مبلغ وقدره 
  الف دينار كويتي). 37,521: 2015يونيو  30الف دينار كويتي ( 31,370مبلغ وقدره 

  



 

  ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة يتيكولا ليھاألك بنلا
  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2016يونيو  30في 
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    التأسيس والتسجيل  1
  

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

  .ومصر في اإلمارات العربية المتحدةبصورة أساسية في الكويت و المصرفيةالبنك باألنشطة 
  

ً بـته التابعة (يشار االمكثفة المجمعة للبنك وشركالمعلومات المالية المرحلية تم التصريح بإصدار  "المجموعة") من قبل إليھا معا
  .2016يونيو  17 في البنك مجلس إدارة

  
  ساس العرضأ  2

  

ً  المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية أعدت   (أ) " ةالمرحلي ةرير المالياالتق" 34لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعة وفقا
   باستثناء ما ھو مبين أدناه.

  

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

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

  

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

 1من  السنوية التي تبدأ اعتباًرا فترة التقارير الماليةعلى ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري المعايير الدولية للتقارير المالية 
  السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.ولم ينتج عنھا أي تأثير مادي على  2016يناير 

  

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة   (ج)
للمجموعة للسنة المنتھية السنوية عليھا مقترنة بالبيانات المالية المجمعة  االطالعوفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب 

ال تعبر بالضرورة عن  2016يونيو  30المنتھية في  أشھر الستةلفترة نتائج الإن . إضافة إلى ذلك، ف2015 ديسمبر 31في 
  . 2016ديسمبر  31 المنتھية في المالية النتائج التي يمكن توقعھا للسنة

  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2016يونيو  30في 
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  معلومات القطاعات   3
  

يتم تقييم ھذه القطاعات عادةً . كما تتكبد مصروفاتوقطاعات تضطلع بأنشطة أعمال والتي تكتسب إيرادات في المجموعة  يتم تنظيم
إعداد دارة ألغراض اإلوقد قامت بصورة منتظمة من قبل مسئول اتخاذ قرارات التشغيل لغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. 

  التالية:العمليات إلى قطاعات التشغيل تجميع منتجات إعادة قطاعات بالتقارير عن ال
  

لمصرفية المتعلقة بھا اكاملة من خدمات االئتمان والودائع والخدمات  مجموعةشمل ي -  رفية التجاريةاألعمال المصقطاع 
 .عمالئھا التجاريينالمقدمة إلى و
  

وإدارة الموجودات  وسندات الخزينة ةاألجنبيالعمالت  وصرفشمل السوق النقدي ي -  الخزينة واالستثماراتقطاع 
واالستثمار في شركة زميلة والتأثير  وراق ماليةفي أواألموال الفائضة واالستثمارات 

 .الناتج لتسعير التحويالت والتوزيع ما بين القطاعات
  

  العمليات المتعلقة بالشركة التابعة والفروع األجنبية المصنفة كعمليات دولية. شملي -  ةدوليالمعامالت القطاع 
  

  يونيو : 30نتھية في وكما في فيما يلي معلومات القطاعات المتعلقة لفترة الستة أشھر الم

  األعمال المصرفية  
  المجموع  ةدوليمعامالت   الخزينة واالستثمارات  التجارية

  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  
  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  دينار كويتي  يتيدينار كو  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
          

 62,643 73,879 6,696 17,146 6,380 763 49,567 55,970 إيرادات التشغيل
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 31,182 27,052 3,340 3,756 4,811 (191) 23,031 23,487  نتائج القطاع 
 (8,851) (9,877)        مصروفات غير موزعة 

        ────── ────── 
  22,331  17,175        الربح قبل الضرائب 

        ══════ ══════ 
 3,640,378 4,513,437 476,614 968,881 810,548 995,882 2,353,216 2,548,674  موجودات القطاع

 67,398 68,212        موجودات غير موزعة
        ────── ────── 

 3,707,776 4,581,649        إجمالي الموجودات
        ══════ ══════ 

 3,113,904 3,983,683 432,587 814,802 1,053,629 1,198,636 1,627,688 1,970,245  مطلوبات القطاع
 38,038 45,636        مطلوبات غير موزعة

        ────── ────── 
 3,151,942 4,029,319        إجمالي المطلوبات

        ══════ ══════ 
  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2016يونيو  30في 
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   القيمة العادلة لألدوات المالية  4
  

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

 
   (مدققة)  استثمار في أوراق مالية

  يونيو  30 
2016  

  ديسمبر 31
2015  

  يونيو  30
2015  

  ألف  ألف  ألف 
  يدينار كويت  يدينار كويت  يدينار كويت 

    :1المستوى 
 14,622 12,230 6,617  أسھم

      أوراق دين مالية

 63,947 50,472  43,276  حكومية  -
 101,304 126,482  95,773  غير حكومية  -
    

    :2المستوى 
 10,041 12,333 10,042  أسھم

    أوراق دين مالية
 ‐ 62,156 39,662  حكومية  -
 37,442 42,485 42,462  غير حكومية  -

 20,347 39,312 43,459 صناديق مدارة
    

    :3المستوى 
 34,553 32,436 25,551  أسھم

 ─────── ─────── ─────── 
 301,204 343,809 321,991 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  الشراء والبيع خالل الفترة. عمليات إلى بصورة رئيسيةترجع  أعاله 3إن الحركات في فئة المستوى 

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

 
مرحلي المكثف المجمع غير قد يكون التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو بيان التغيرات في حقوق الملكية ال

 2جوھري إذا ما تغيرت متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المصنفة ضمن المستوى 
 %.5بنسبة  3والمستوى 

  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة   5
  
اإلدارة العليا للمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي طراف ذات عالقة (بعض األمع في تلك التي تتم مثل ھذه المعامالت تت

يملكون فيھا حصص رئيسية أو يستطيعون أن يمارسوا عليھا تأثيراً ملموسا  التي شركاتالو من الدرجة األولىوأفراد عائالتھم 
لمعامالت من قبل إدارة شروط ھذه ا يتم الموافقة علىخالل الفترة.  مجموعةكانوا عمالء للوالذين ) لمجموعةلوالشركة زميلة 

  .المجموعة
  

وتسھيالت ائتمانية ممنوحة لھم من قبل  المجموعةودائع لدى  لدى ھؤالء األطراف ذات عالقةكان  ،األعمال الطبيعيسياق في 
   . إن األرصدة المتضمنة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ھي كما يلي:المجموعة

 

   (مدققة)     

    
  يو يون 30

2016  
  ديسمبر 31

2015  
  يونيو  30

2015  
  ألف  ألف  ألف    
  يدينار كويت  يدينار كويت  يدينار كويت    
       

 47,623 70,872 71,095    وسلف قروض 
 31,281 21,591 20,567    ودائع عمالء 

 2,706 2,709 2,913    استثمارات في أوراق مالية
 73 76 89    محفظة مدارة من قبل المجموعة

 19,044 20,655 22,632    تزامات ومطلوبات طارئةال
  (تتمة)معامالت مع أطراف ذات عالقة   5

  
 337ألف دينار كويتي) ومبلغ  1,255: 2015يونيو  30ألف دينار كويتي ( 1,538تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ 

 توالي، من معامالت مع أطراف ذات عالقة.ألف دينار كويتي) على ال 176: 2015يونيو  30ألف دينار كويتي (
 

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

 الستة أشھر المنتھية في  الثالثة أشھر المنتھية في  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2016يونيو  30في 
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 يونيو 30  يونيو 30
 2016 2015 2016 2015 

  ألف  ألف  ألف  ألف 
  يار كويتدين  يدينار كويت  يدينار كويت  يدينار كويت 
     

 886 579 1,814 1,124 رواتب ومزايا أخرى 
 38 70 101 98 مزايا ما بعد التوظيف

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

 924 649 1,915 1,222 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
  حقوق الملكية   6

  

توزيعات أرباح نقدية صدار إعلى  2016مارس  26نعقد في وافق المساھمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الم  )أ 
وتم دفعھا  )%13بنسبة  توزيعات أرباح نقدية :2014ديسمبر  31( 2015ديسمبر  31% للسنة المنتھية في 10بنسبة 
 إن أسھم الخزينة ال تستحق أي توزيعات أرباح نقدية.. الحقا

  
 أسھم الخزينة واحتياطي أسھم الخزينة:  )ب 
   (مدققة)  
  يونيو  30 

2016  
  ديسمبر 31

2015  
  يونيو  30

2015  
       

 8,570,676 11,325,473 12,511,119 عدد األسھم المحتفظ بھا
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %0.53 %0.70 %0.77 نسبة األسھم المحتفظ بھا
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,171 4,247 4,066 القيمة السوقية (ألف دينار كويتي)
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 370 365 334 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسھم (فلس)
 ══════════ ══════════ ══════════ 

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

  للتوزيع من االحتياطي العام على مدار فترة االمتالك ألسھم الخزينة.
 
 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى:  )ج 
  
احتياطي إعادة  

 تقييم عقارات
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

احتياطي برنامج 
 مزايا الموظفين

إجمالي 
االحتياطيات 

 األخرى
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي تيألف دينار كوي ألف دينار كويتي 
     

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

 67     - 33 34 إيرادات شاملة أخرى للفترة
 ────── ────── ────── ────── 

 8,366     - 82 8,284 2015يونيو  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

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

 (2,529) 13 (2,473) (69) (خسائر) إيرادات شاملة أخرى للفترة
 ────── ────── ────── ────── 

 6,246 (90) (2,551) 8,887 2016يونيو  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  مخصص / خسائر االنخفاض في القيمة  7
  

  
 تھية فيالثالثة أشھر المن

  يونيو  30
 الستة أشھر المنتھية في

  يونيو 30
  2016  2015  2016  2015  

  
 ألف

  يدينار كويت
 ألف

  يدينار كويت
 ألف

  يدينار كويت
 ألف

  يدينار كويت
      

 8,444 19,549 4,728 11,115  عام -المخصص المحمل لخسائر االئتمان 
 11,174 7,240 3,708 2,847  محدد  -المخصص المحمل لخسائر االئتمان

 963 266 253 28  استثمارات متاحة للبيع 
  ─────── ─────── ─────── ─────── 

  13,990 8,689 27,055 20,581 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
  الضرائب   8

 الستة أشھر المنتھية في الثالثة أشھر المنتھية في  



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

  

  (غير مدققة)المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2016يونيو  30في 
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  يونيو 30   يونيو  30 
  2016  2015  2016  2015  

  
 ألف 

  يدينار كويت
 ألف

  يدينار كويت 
 ألف 

  يدينار كويت
 ألف

  يدينار كويت 
          

 69 107 142 192  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 191 297 394 534  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 77 119 158 214  الزكاة
 473 487 1,398 954 ضرائب على فروع بالخارج

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

  810 1,010 2,092 1,894 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
  الخاصة بمساھمي البنك األساسية والمخففةالسھم  يةربح  9

  

لعدد األسھم على المتوسط المرجح الخاص بمساھمي البنك صافي ربح الفترة  بقسمةوالمخففة يتم احتساب ربحية السھم األساسية 
  :الل الفترةالقائمة خ

  
  الثالثة أشھر المنتھية في

  يونيو  30
  الستة أشھر المنتھية في  

  يونيو 30
  2016  2015  2016  2015  
     

صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك (ألف 
  دينار كويتي)

 
7,296 

 
11,380 

 
15,053 

 
20,437 

  ═════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
لعدد أسھم البنك المصدرة  المرجحالمتوسط 

 1,619,166,234 1,619,166,234 1,619,166,234 1,619,166,234  والمدفوعة 
      

 (5,925,642) (11,936,679) (6,856,565) (12,469,291)  عدد أسھم الخزينة المرجح لمتوسط الناقصاً: 
  ─────── ─────── ─────── ─────── 

ھم القائمة خالل المتوسط المرجح المعدل لعدد األس
 1,613,240,592 1,607,229,555 1,612,309,669 1,606,696,943  الفترة

  

═══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
ربحية السھم األساسية والمخففة الخاصة بمساھمي 

 فلس 13 فلس 9 فلس 7 فلس 5  البنك
  

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



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

  

  (غير مدققة)المجمعة لية المكثفة المرحالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  2016يونيو  30في 
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   التزامات ومطلوبات طارئة  10
  

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

    
  يونيو  30

2016  
  ديسمبر 31

2015  
  يونيو  30

2015  
  ألف  ألف  ألف    
  يدينار كويت  يدينار كويت  يدينار كويت    
       

 51,194 22,489 28,557   قبوالت مصرفية
 193,388 153,087 133,797    خطابات اعتماد

 669,298 755,051 797,828    ضمانات
    ─────── ─────── ─────── 
    960,182 930,627 913,880 
    ══════ ══════ ══════ 
  

ألف  491,291 :2015ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 339,309االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي  بمنحلتزامات اال بلغ مجموع
  ألف دينار كويتي).  430,791 :2015يونيو  30تي ودينار كوي

 
   أدوات مشتقة  11

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

  
   (مدققة)    

  
  يونيو  30

2016    
   ديسمبر 31

2015    
  يونيو  30

2015  

  مطلوبات  موجودات  
المبالغ 
 مطلوبات موجودات التعاقدية

المبالغ 
 مطلوبات موجودات التعاقدية

المبالغ 
 التعاقدية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  

  
دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

دينار 
  يكويت

          محتفظ بھا للتغطية:

ة القيم عمليات تغطية
           العادلة

 92,705 606 152 87,007 289 85 72,926 1,529 3  مبادالت أسعار الفائدة
  

         
           محتفظ بھا للمتاجرة:

عمالت تحويل عقود 
 168,346 3,202 137 157,683 341 70 208,115 306  284 آجلة أجنبية

 88,883 6,331     -  88,883 7,019     - 88,883 6,499  -  مبادالت أسعار الفائدة
  

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

287  8,334  69,924 155 7,649 333,573 289 10,139 349,934 
  

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

  .2مستوى وق ويتم تصنيفھا ضمن الت معروضة في الستم تقييم جميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس مدخال
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