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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل
  )غير مدقق( 2016يونيو  30المنتهية في الفترة 

  
      الثالثة أشهر المنتهية في   الستة أشهر المنتهية في

  يونيو  30
2015    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2015    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2016    
  ألــف

  دينار كويتي

  
  
 

  ايضاح

  

  ايرادات الفوائد  9  29,762    26,591    59,335    54,182 
  مصاريف الفوائد    )8,948(   )6,344(   )17,123(   )12,795(
    صافي ايرادات الفوائد    20,814    20,247    42,212    41,387 

               
  أتعاب وعموالت    8,935    8,519    17,996    16,630 
  بالعمالت االجنبيةصافي ربح  التعامل     1,525    917    3,837    1,888 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالية    268    966    472    1,545 
  إيرادات توزيعات أرباح     637    430    5,269    3,772 
  ربح إستبعاد موجودات معلقة للبيع    -   4,002    -    5,714 
  إيرادات تشغيل أخرى    240    259    869    586 
  ايرادات التشغيل    32,419    35,340    70,655    71,522 

               
  مصاريف الموظفون    )5,861(   )5,280(   )11,504(   )10,443(
  مصاريف عمومية وادارية    )4,229(   )4,274(   )8,253(   )7,845(
  استهالك وإطفاء    )22(   )125(   )39(   )226(
  التشغيلمصاريف     )10,112(   )9,679(   )19,796(   )18,514(
               
  ربح التشغيل قبل المخصصات    22,307    25,661    50,859    53,008 
  القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض    10  )18,403(   )14,832(   )38,978(   )35,667(
  الربح قبل الضرائب    3,904    10,829    11,881    17,341 

               
  ضرائب     )162(   )485(   )372(   )672(
  صافي ربح الفترة    3,742    10,344    11,509    16,669 

               
  :الخاص بـ              
  مساهمي البنك     3,738    10,348    11,506    16,671 
  الحصص غير المسيطرة    4    )4(   3    )2(
 16,669    11,509    10,344   3,742      

               

 11.1    7.7    6.9    2.5  
  
11 

  ربحية السهم األساسيــة والمخفضـة
  )فلس(الخاصة بمساهمي البنك   

  
  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل الشامل

  )غير مدقق( 2016يونيو  30المنتهية في الفترة 
  

    الثالثة أشهر المنتهية في  الستة أشهر المنتهية في
  يونيو  30

2015    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30
2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30
2015    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2016    
  ألــف

  دينار كويتي

  

           
  صافي ربح الفترة   3,742   10,344   11,509   16,669 

           
  :الدخل الشامل األخر          
بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل         

  المجمع
           
  
 7,258  

  
)12,607(  

  
 4,515  

   
)6,552(  

  التغير في القيمة العادلة الستثمارات في
  أوراق مالية 

  
)1,072(  

  
)324(  

  
)650(  

   
)23(  

قيمة  إنخفاض /صافي الخسائر الناتجة عن بيع 
  إستثمارات في أوراق مالية

 6,186  )12,931(   3,865   )6,575(    
  الدخل الشامل للفترة) الخسارة(إجمالي   )2,833(   14,209   )1,422(  22,855 

           
 :الخاص بـ          
  مساهمي البنك   )2,830(   14,215   )1,423(  22,856 
  الحصص غير المسيطرة  )3(   )6(  1   )1(
 22,855  )1,422(   14,209   )2,833(    

  
  
  

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  )غير مدقق( 2016يونيو  30المنتهية في الفترة 
  

        الخاص بمساهمي البنك   

     
    

          إحتياطيـــات  

 
  المجمـوع

  ألــف
    دينار كويتي

الحصص غير 
  المسيطرة

  ألــف
  دينار كويتي

    
  
  

  المجموع
  ألــف

   دينار كويتي

توزيعات 
أرباح مقترحة 

ألف دينار 
    كويتي

أربـاح 
  محتفظ بها

  ألــف
    دينار كويتي

مجموع 
  االحتياطيات

  ألــف
    دينار كويتي

  احتياطي 
  تقييم استثمار

  ألــف
    دينار كويتي

احتياطي 
إعادة تقييم 

  عقارات
  ألــف

    دينار كويتي

احتياطي 
  أسهم

الخزينة 
  المشتراة

  ألــف
    دينار كويتي

 احتياطي
  عام
  ألــف

    دينار كويتي

احتياطي 
  قانوني
  ألــف

    دينار كويتي

  
  عالوة اصدار

  ألــف
    دينار كويتي

أسهم 
  الخزينة
  ألــف

    دينار كويتي

توزيعات 
أسهم منحة 
مقترحة ألف 
   دينار كويتي

  
  رأس المال

  ألــف
    دينار كويتي

                                       

  2015يناير  1الرصيد في   141,194    -    -    66,791     70,597     17,927     45,380     24,947     27,811     253,453     132,646     25,415    552,708     1,064     553,772 

  للفترة الشامل الدخل إجمالي  -   -    -    -    -    -    -    -    6,185     6,185     16,671     -   22,856     )1(    22,855 

  توزيعات أرباح مدفوعة  -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )25,415(   )25,415(    -    )25,415(

  2015يونيو  30الرصيد في   141,194    -    -    66,791     70,597     17,927     45,380     24,947     33,996     259,638     149,317     -   550,149     1,063     551,212 

                                                      

  2016يناير  1الرصيد في   141,194    8,472     )2,822(   66,791     115,977    17,927     -    26,078    31,724     258,497     152,077    18,282    575,700     1,025     576,725 

)1,422(     1    )1,423(   -    11,506    )12,929(    )12,929(   -    -    -   -    -   -    -   -  
  الدخل الشامل) الخسارة(إجمالي 

  للفترة  

  شراء أسهم البنك المشتراة  -   -    )891(   -    -   -    -    -   -    -    -   -   )891(    -    )891(

  توزيعات أسهم منحة مقترحة  8,472    )8,472(    -   -    -   -    -    -   -    -    -   -   -    -    -

  توزيعات أرباح مدفوعة  -   -    -   -    -   -    -    -   -    -    -   )18,273(   )18,273(    -    )18,273(

-    -    -   )9(    9    -    -   -    -    -   -    -   -    -   -  
توزيعات أرباح مدفوعة ألسهم 

  البنك المشتراة

  2016يونيو  30الرصيد في   149,666    -    )3,713(   66,791     115,977    17,927     -    26,078    18,795     245,568     163,592    -   555,113     1,026     556,139 

  
 .ألف دينار كويتي 149,666ألف دينار كويتي إلى  141,194علي زيادة رأس المال المصرح به للبنك من  2016مارس  26وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

 
 سهم 100أسهم منحة لكل  6و) فلس 18: 2014(دينار كويتي ألف  18,273بمبلغ فلس لكل سهم  13 بواقععلى توزيع أرباح نقدية  2016مارس  26وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

  . ألف دينار كويتي 8,472 سهم وزيادة رأس المال بمبلغ 84,716,688بعدد تم توزيع األرباح المدفوعة و زيادة أسهم المنحة ، الحقا .)ال شيء:  2014( 2015لسنة 
  

ملة نتجت عن ترجمة ع) 2015يونيو  30ألف دينار كويتي في  5,711وبمبلغ  ألف دينار كويتي 5,452 بمبلغ خسارة:  2015ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  5,420 بمبلغيتضمن إحتياطي تقييم استثمار ، خسارة 
  .في شركة زميلة أجنبيةأجنبية من استثمار البنك 

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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  مجموعة البنك التجاري الكويتي 
  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

  )غير مدقق( 2016يونيو  30المنتهية في الفترة 
  

  أشهر المنتهية في ةالست
 يونيو  30

   

2015  
  ألــف

  دينار كويتي

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

    
  

  إيضاح

  

  :األنشطة التشغيلية          
  قبل الضرائبربح ال      11,881   17,341 

  :تعديـالت         
  القيمة ومخصصات أخرى إنخفاض     10    38,978   35,667 
  في أوراق مالية اتستثماراإل أرباح         )5,741(  )5,317(
  أرباح فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق مالية         )327(  )1,401(
  استهالك وإطفاء         39   226 
  قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالربح       44,830   46,516 

         
  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية         
  سندات الخزانة والبنك المركزي         )2,812(  5,968 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى         )355,389(  167,234 
  قروض وسلفيات          )7,837(  90,652 
  موجودات أخرى         )24,331(  9,805 
  المستحق إلى البنوك         52,407   )178,027(
  المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى         118,793   )48,410(
  ودائع العمالء         )97,091(  286,868 
  مطلوبات أخرى         3,374   2,821 
  األنشطة التشغيلية الناتج من) المستخدم في( النقد صافي      )268,056(   383,427 

         
  :األنشطة االستثمارية         
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية         46,361   12,472 
  إقتناء استثمارات في أوراق مالية         )68,521(  )49,760(
  إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية         5,269   3,772 
  المحصل من إستبعاد عقارات ومعدات         -  2 
  إقتناء عقارات ومعدات         )96(  )561(
  األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد       )16,987(  )34,075(
         
  :األنشطة التمويلية         

  مصاريف تمويلية أخرى         30,200   -
  خزينةشراء أسهم ال         )891(  -

  توزيعات أرباح مدفوعة         )18,273(  )25,415(
  األنشطة التمويلية) المستخدم في(ناتج من النقد ال صافي      11,036   )25,415(
         
  في النقد واألرصدة قصيرة األجلالزيادة ) النقص(صافي       )274,007(  323,937 
  يناير 1نقد وأرصدة قصيرة األجل في       682,469   525,302 
  يونيو  30نقد وأرصدة قصيرة األجل في   5    408,462   849,239 

  
  

.تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15لى إ 1يضاحات المرفقة من إن اإل



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     )مدقق غير( 2016يونيو  30
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  المجموعةمعلومات حول    -  1

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت ، ومسجلة كمصرف لدى بنك الكويت ) البنك( .ع.ك.م.ش –ن البنك التجارى الكويتى إ
دولة ، الصفاة  13029،  2861: ب .ص: ان عنوان المكتب المسجل للبنك هو  .المركزي ومدرج في سوق الكويت لألوراق المالية

  .الكويت
 

  . ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة" المجموعة"التابعة يشار إليهما معاً  تهوشركالبنك 
  

 نوفمبر 26 من اعتباراً  به العمل وجرى الرسمية الجريدة في 2016 لسنة 1 رقم الشركات قانون نشر تم ،2016 فبراير 1 في
 بالئحته العمل سيظل أنه غير. الالحقة وتعديالته 2012 لسنة 25 رقم الشركات قانون إلغاء تم فقد الجديد، للقانون وطبقاً  2012
ً  التنفيذية   .جديدة تنفيذية الئحة إصدار لحين جاريا

  
   .2016 يوليو 12مجلس اإلدارة بتاريخ  على قرار للمجموعة بناءَ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة صدار موافقة على إتم ال

  
  المحاسبية الهامةالسياسات    -  2

ـم  دولي رق بة ال ار المحاس ا لمعي ة وفق ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ات المالي دت المعلوم د أع ات" 34لق ة المعلوم ة المرحلي إن  ."المالي
داد البيا ة إلع بية المتبع ع السياسات المحاس ات السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة م ن

  .2015ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 
  

ع المع ة ال تتضمن جمي ة المجمع ة المكثف ة المرحلي ة إن المعلومات المالي ة الكامل ة المجمع ات المالي ة للبيان ات واإليضاحات المطلوب لوم
ى تخض ة الت ت لمؤسسات الخدمات المالي ة الكوي ع المعده وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تطبيقها وفقا لتعليمات حكومة دول

ايير الد تتطلب .لرقابة بنك الكويت المركزي ة المع ق كاف بة هذه التعليمات تطبي ار المحاس ات معي تثناء متطلب ة ، باس ارير المالي ة للتق ولي
ت المركزي حول : األدوات المالية  39الدولى  ك الكوي ات بن تبدالها بمتطلب م إس ي ت ع والت اس حول المخصص المجم راف والقي اإلعت

  .تكوين حد أدنى للمخصص العام
  

 الكويت والسلفيات تتوافق من جميع النواحي المادية مع متطلبات بنكإن سياسة المجموعة في حساب مخصص إنخفاض قيمة القروض 
  .المركزي للمخصص المحدد

  
إن  .ضرورية لعرض عادل تعتبروالتي ) المتعلقة في االستحقاقات العادية المتكررة(برأي اإلدارة ، أنه قد تم ادراج جميع التعديالت 

ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعهـا للسنة المنتهية في  2016يونيو  30نتائج العمليات للفترة المنتهية في 
المتضمنة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المجمعة وللحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية . 2016

  .2015ديسمبر  31المنتهية في 
  

  تابعة ةشرك  -  3
          % حصة الملكية

يونيو  30
2015  

ديسمبر  31 
2015  

يونيو  30
2016  

   
  النشاط الرئيسي

بلد  
  التأسيس

  اسم الشركــــة

  
80   

  
80  

  
80   

خدمات الوساطة 
   المالية

  
  الكويت

  
  .م.ك.م.ش –شركة التجاري للوساطة المالية 

  
  مخصصات انتفت الحاجة إليها  -  4

نة  41م ـــون رقـــا للقانـــوفق ـ، بلغ 1993لس ـت مخصصــ ـات انتفــ ـت الحاجــ ـة إليهــ ـا كمـــ ـا فــ و  30ي ـ ار  2016يوني ف دين أل
تم  .)دينار كويتي ال شيء :2015يونيو  30( كويتي ذي سوف ي ائي ال غ النه هإن المبل ازل عن ى ل التن د عل ت المركزي يعتم ك الكوي بن
ق  .عامتلك المخصصات في نهاية الوضع  ذي طب ذلك ال ل ل ـى أساس مماث م عل ا ، ت إن التحقق من المخصصات التي إنتفت الحاجة إليه

   .وبما يتفـق مع تعليمات بنك الكويت المركزي 2015ديسمبر  31 في
  

  قصيرة األجلنقد وأرصدة   -  5
  

  يونيو  30
2015  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2015  
  ألــف

  دينار كويتي

  
  يونيو  30

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  نقد وبنود نقدية 155,731   169,757  116,671
  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  16,256    1,221   64,360

  ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام   236,475    511,491   668,208
849,239   682,469    408,462    

  

  ."كقروض ومدينين"قصيرة األجل رصدة األالنقد وتم تصنيف 
   



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     )مدقق غير( 2016يونيو  30
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   المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى  -  6
  

  يونيو  30
2015  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2015  
  ألــف

  دينار كويتي

  
  يونيو  30

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

 

  إيداعات لدى البنوك 581,623   232,310   477,262 
  قروض وسلفيات للبنوك  39,845    33,708    12,685 
  مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية أخرى  -   -   45,142 
 535,089    266,018    621,468    
  مخصص اإلنخفاض في القيمة: ناقصا  )398(   )337(   )578(
 534,511    265,681    621,070    

  
    ." كقروض ومدينين "المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تم تصنيف 

  قروض وسلفيات    -  7
    ."كقروض ومدينين"تم تصنيف القروض والسلفيات 

شراء لغرض  2013لسنة  104قانون رقم  بموجب") الصندوق("صندوق دعم األسرة قامت وزارة المالية بإنشاء  ،2013سنة خالل 
 .2008مارس  30الممنوحة قبل تاريخ و 2013 يونيو 12األرصدة القائمة للقروض الشخصية واإلستهالكية من البنوك كما في 

ستثمار بشأن إلى جميع البنوك المحلية وشركات اال 2013لسنة  BS,IS/2/305أصدر بنك الكويت المركزي تعميم رقم  ووفقا لذلك
عنها لبنك الكويت تقرير ألف دينار كويتي وتم تقديم 38,818والتي بلغت  القروض تلكم البنك بتحديد اق .الصندوقإنشاء هذا 

كما في تاريخ  .2013 يونيو 12لم يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد على هذه القروض من . التعميم ذلك بناء علىالمركزي للموافقة 
     .ألف دينار كويتي 32,571تم سداد قروض بمبلغ  التقرير،

  أوراق مالية في استثمارات   -  8
 7,258بمبلغ  غير محقق ربح :2015يونيو  30(ألف دينار كويتي  12,607خسارة غير محققة بمبلغ  حققت المجموعة خالل الفترة

وتحويل تغيرات تراكمية في  العادلة،ي بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع نتجت عن تغيرات في القيمة ـف) ألف دينار كويتي
إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع ) ألف دينار كويتي 1,072 :2015يونيو  30(ألف دينار كويتي  324القيمة العادلة قدره 

    ."متاحـة للبيـع"أوراق ماليــة  قيمة استثمارات في والــذي نتــج عــن استبعاد إنخفاض
 :2015يونيو  30(ألف دينار كويتي  1,243كما تم تحميل بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع بخسائر إنخفاض في القيمة بمبلغ 

     .)ألف دينار كويتي 655
 دينار ألف 94,103 بلغت من أسهم رأسمال بنك بوبيان بتكلفة سهم 221,425,059 البنك بشراء عدد ، قام 2009خالل عام 

وبتاريخ  المالية ، لألوراق الكويت سوق جميعها وفقاً لإلجراءات العادية المتبعة لدى أجريت عدة عمليات شراء وذلك بموجب كويتي
 البنك ، فقد قام" الشركة المقترضة"ونتيجة توفر أرصدة نقدية دائنة بحساب الشركة األم للشركات بائعة األسهم المذكورة  الحق ،

 -الشركة المقترضة  أقامت 2009عام إيضاً خالل ال.لديه على الشركة المقترضة   المستحق القرض سداد في هذه األرصدة باستخدام
محكمة الموضوع حيث قضت  أمام منظورة القضية في ملكيته لألسهم المذكورة ، ومازالت لمنازعة البنك قضائية عوىد -مع آخرين 

 حكم بعدم التصرف مؤقتا في األسهممع مراعاة أنه يوجد  .لصالح البنك بصحة ملكيته لألسهم 2016محكمة أول درجة في أبريل 
  .قوية دفوع لديها أن اإلدارة تعتقد القانونيين، الخبراء إفادة إلى ستناداً إ .)النزاعالمذكورة إلى حين الفصل نهائياً في موضوع 

  .كويتي دينار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 
في تاريخ  كما .سهم 67,625,226 مجموعها يبلغ منحةأسهم  البنك استلم التقرير، تاريخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد فيما

ً  258,425,059 عدد بملكية البنك يحتفظ هذا التقرير،  31( كويتي دينار ألف 98,202 وقدره بمبلغ العادلة بالقيمة مسجالً  سهما
 :2015يونيو 30 كويتي، دينار ألف 107,194 وقدره بمبلغ العادلة بالقيمة سهم 246,425,059 : 2015ديسمبر 

بلغ المتوسط المرجح  2016يونيو  30في  كما).كويتي دينار ألف 107,281 وقدره بمبلغ العادلة بالقيمة سهم 252,425,059
ألف  68,136: 2015ديسمبر  31(ألف دينار كويتي  64,891وقدره سهم تحت النزاع القانوني مبلغ  221,425,059تكلفة ل

ألف دينار كويتي  84,141 والذي تم ادراجهم بالقيمة العادلة بمبلغ) ألف دينار كويتي 68,136:  2015يونيو  30دينار كويتي ، 
 التقييم عن ناتج ربح وسجلت، ) ألف دينار كويتي 94,106:  2015يونيو  30ألف دينار كويتي ،  96,320:  2015ديسمبر  31(

 25,970:  2015يونيو  30ألف دينار كويتي ،  28,184:  2015ديسمبر  31( ألف دينار كويتي  19,250بمبلغ وقدره  العادل
كإستثمارات متاحة "مصنفة " محفظة إستثمارية" ضمن مدرجة هذه األسهم  .االستثمارات تقييم احتياطي ضمن) ألف دينار كويتي

   ".للبيع
ً  التمييز محكمة أصدرت المقترضة،للشركة  الدائنين اآلخرين أحد قبل من مقامة قضائية دعوى على وبناءً  2016 أبريل في  حكما

 القرض لسداد البنك استخدمه الذي المبلغ من وذلك ،الدائن هذا إلى "تقريبا"كويتي  دينار مليون 44 مبلغ بدفع البنك بإلزام يقضي
     .المحكمة لقرار نفاذا االلتزام هذا لتغطية كاف مخصص البنك لديه إن  .على الشركة المقترضة المستحق

  إيرادات الفوائد    -  9
من  رادات تتض د إي غ الفوائ راج بمبل ويتي  29اف ار ك ف دين و  30(أل ويتي 583 :2015يوني ار ك ف دين ى ) أل ويات عل ن تس ة ع ناتج

ي ت ة الت روض المنتظم م التقديرات المعدلة للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدالت الفائدة األصلية المتعاقد عليها من محفظة الق
م  2007تعديل شروطها خالل عام  ت المركزي رق اريخ  BS RSA/2007 2/202وكما في تعميم بنك الكوي ر  13بت  2007فبراي

  .2008أبريل  23بتاريخ  2/105و 
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  ومخصصات أخرى القيمة إنخفاض    - 10

  :الفترةالمكثف المجمع خالل  المرحلي الدخل االفراج عنها في بيان) / تحميلها(إن المبالغ التالية تم 
  

    الثالثة أشهر المنتهية في  الستة أشهر المنتهية في
  يونيو  30

2015    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30
2015    
  ألــف

  دينار كويتي

  يونيو  30 
2016    
  ألــف

  دينار كويتي

  

  محددة –قروض وسلفيات للعمالء   )2,269(   )1,373(  )7,002(   )94,925(
  مستردة –قروض وسلفيات للعمالء   1,682    2,339   2,041    6,654 
  عامة –قروض وسلفيات للعمالء   )2,937(   )15,321(  )19,691(   55,856 
  استثمارات في أوراق مالية  )697(   )354(  )1,243(   )655(
  تسهيالت غير نقدية  )75(   )196(  268    )1,449(
  مخصصات أخرى  )14,107(   73   )13,351(   )1,148(
)35,667(   )38,978(  )14,832(   )18,403(          

  ربحية السهم  - 11
ة الفترة  ربح والمخففة بتقسيم صافي ةالسهم األساسي ربحية تحتسب دد األسهم القائم ى المتوسط المرجح لع ك عل الخاص بمساهمي البن
  .الفترةخالل 

  
    الثالثة أشهر المنتهية في  الستة أشهر المنتهية في
  يونيو  30

2015    
  يونيو  30

2016  
  يونيو  30

2015    
  يونيو  30 

2016    
  

  
 16,671  

  
 11,506  

  
 10,348  

   
 3,738  

  صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك 
  )ألـف دينـار كويتي(

           
  
 1,496,661  

  
 1,496,661  

  
 1,496,661  

   
 1,496,661  

   المتوسط المرجح لألسهم المصرح 
  )العدد باأللف(والمكتتب بها   

  
 -  

  
)6,947(  

  
 -  

   
)7,474(  

 المتوسط المرجح ألسهم البنك : ناقصا
  )العدد باأللف(المشتراة المحتفظ بها   

 1,496,661   1,489,714   1,496,661    1,489,187    
  

11.1  
  
7.7  

  
6.9  

   
2.5  

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 
  )فلس(الخاصه بمساهمي البنك   

  
ةلالمقارنة الحالية ولألرقام إن ربحية السهم األساسية والمخففة قد تم تعديلها  ل و. توضيح تأثير أسهم المنح ن قب ا م ة عليه م الموافق ي ت الت

  .الجهات الرقابية
  

  ذات صلة معامالت مع أطراف  - 12
كانوا خالل ) وعائالتهم وشركات يملكون حصصا رئيسية بها المجموعة فيومدراء أعضاء مجلس اإلدارة (إن أطرافا معينة ذات صلة 

ل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت  .ضمن دورة العمل الطبيعية للمجموعةالفترة عمالء  ن قب إن األرصدة  .تمت الموافقة عليها م
  :كالتالي  هي في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

  
    2016يونيو  30    2015يونيو  30

 
  المبلغ
  ألــف
دينار 
   كويتي

  
  

عدد األفراد 
  ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجهاز  /
  التنفيذي

  المبلغ
  ألــف
دينار 
   كويتي

  
  

عدد األفراد 
ذوى 
   الصلة

أعضاء عدد 
  المجلس

الجهاز  /
    التنفيذي

  أعضاء مجلس االدارة               
  قروض    2   -   89  -  -   -

  بطاقات ائتمان    -   -   -  3  1   2
  ودائع    9   -   251  9  -   285

                 
  الجهاز التنفيذي               

  قروض    8   -   100  9  -   69
  بطاقات ائتمان    6   -   8  9  2   16

  ودائع    12   -   400  13  2   319
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ي خالل إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العليا واألعضاء التابعين تستحق  ى  5ف  سنوات 10سنوات إل

   .%)0:  2015يونيو  30( %5إلى % 0تتراوح بين وتحمل فائدة بنسبة 
 

  : بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع ، هي كما يلي إن تفصيل مزايا اإلدارة العليا المتضمنة في
  

  أشهر المنتهية في الستة
  يونيو  30

  

2015  
  ألــف

  دينار كويتي

 2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  

       
  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل  )470(   )436(
  مزايا بعد التوظيف  )4(   )2(
  نهاية الخدمةمكأفاة مزايا   )32(   )24(

  
  القيم العادلة لألدوات المالية  – 13

ي تي سيتم إستالمها من بيع أصل أو تتتمثل القيمة العادلة في القيمة ال ا ف ين أطراف السوق كم ة ب ة إعتيادي ي معامل زام ف دفع لتحويل إلت
ة ذات . إن القيم العادلة لجميع األدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن قيمتها الدفترية .تاريخ التقييم ات المالي إن الموجودات والمطلوب

ة أشهر(السيولة او ذات اإلستحقاق قصير األجل  ن ثالث ل م ب ) أق د الطل ع عن ى الودائ ق عل ة وتطب ا العادل ة قيمه ا الدفتري ارب قيمه تق
   .ر ذات االستحقاق غير المحدد أو األدوات المالية ذات األسعار المتغيرةفيوتوحسابات ال

  
  .لجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنها من خالل أسلوب التقييمتستخدم المجموعة ا

  
  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة) غير المعدلة(األسعار المعلنة :  1المستوى 
دخال:  2المستوى  ع م ن مالحظة جمي ي يمك ات األخرى والت ا بصورة التقني ة المسجلة أم ة العادل ى القيم أثير الجوهري عل تها ذات الت

  مباشرة أو غير مباشرة ، و
ات السوق :  3المستوى  ى معلوم تند عل ي ال تس ة المسجلة والت ة العادل ى القيم التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري عل

  .المعروضة
  

  .قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة التقرير السابقة ات التقييم المستخدمة لهدفنيإن طريقة وتق
  

    :العادلة  الهرمي للقيمة جدولالإن الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بالمستوى في 
        2016يونيو  30

        ألف دينار كويتي
  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة         
  من خالل بيان الدخل  

  : مشتقات األدوات المالية           
  عقود العمالت األجنبية األجلة     -   1,478  -   1,478 
  معامالت تبادل الفوائد     -   )951(  -   )951(
 527   -  527   -   

 الموجودات المالية المتاحة للبيع         
  أسهم ملكية   134,388   33,518  -   167,906 
  أسهم دين   149,056   29,796  -   178,852 
  أخرى   -   916  -   916 
 347,674   -  64,230   283,444    

  
  

        )مدقق( 2015ديسمبر  31
        ألف دينار كويتي

  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من             

  خالل بيان الدخل   
  : مشتقات األدوات المالية             

  عقود العمالت األجنبية األجلة       -   )1,490(  -   )1,490(
  معامالت تبادل الفوائد       -   167   -   167

)1,323(   -  )1,323(   -      
  الموجودات المالية المتاحة للبيع            

  أسهم ملكية     143,842   34,084  -   177,926
  أسهم دين     134,334   24,823  -   159,157

  أخرى     -   1,805  -   1,805
338,888   -  60,712   278,176      
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        2015يونيو  30

        ألف دينار كويتي
  األدوات المالية      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من             
  خالل بيان الدخل

  : مشتقات األدوات المالية             
  عقود العمالت األجنبية األجلة       -   1,651   -   1,651 
 1,651   -   1,651   -      

              
  الموجودات المالية المتاحة للبيع            
  أسهم ملكية     145,491    33,784   -   179,275 
  أسهم دين     48,840    24,905   -   73,745 
  أخرى     -   1,675   -   1,675 
 254,695   -   60,364    194,331      

  
  .للجدول الهرمي  لم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث

  
  تحليل القطاعات  -14

  :وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم بين مصرفية ة تمارس المجموعة أنشط
راضاألشركات ولل مصرفيةخدمات    -أ  ن اإلق ل م دى كام ة  فراد مع م ة ودولي ة لشركات محلي ة تجزئ داع وخدمات بنكي واإلي

  .وأشخاص منفردين
ة ، إدارة األصول وخدمات  -ب ندات الخزان ة ، س ال صرف العمالت األجنبي تتألف الخزانة واالستثمار المصرفي من سوق الم

  .الوساطة المالية
    ألف دينار كويتي

   وأفرادخدمات بنكية شركات  خزينة وإستثمار بنكي  المجموع
  أشهر المنتهية فية الست

  يونيو  30 
  أشهر المنتهية فيةالست

  يونيو  30 
 أشهر المنتهية فيةستال

  يونيو  30 
  

  
  الميزانية العموميةالبنود خارج  - 15
  

  :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية   -أ  
ات  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبيعية ،  ذه االلتزام ة له الغ التعاقدي ل المب ان للعمالء ، وتمث وفير ائتم ات بت ي التزام ف

الغ  .المخاطر االئتمانية المترتبة على افتراض أن المبالغ سيتم تقديمها بالكامل ، وان أيا من الضمانات ال قيمة له إن اجمالي المب
ة  ات النقدي دون التعاقدية لاللتزامات ال يعكس بالضرورة المتطلب ود ب ذه العق ن الحاالت تنتهي ه ر م ي كثي ه ف تقبلية ، اذ أن المس

  .تمويل
  

  :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية وتمثل مخاطر اإلئتمان  )1(
  

  يونيو  30
2015  
  ألــف

  دينار كويتي

  )مدقق( 
  ديسمبر 31

2015  
  ألــف

  دينار كويتي

   
  يونيو  30

2016  
  ألــف

  دينار كويتي

  

  قبوالت مصرفية  31,755    28,249   33,469 
  إعتمادات مستندية  117,344    101,051   119,871 
  خطابات ضمان  1,192,001    1,069,073   991,785 
 1,145,125  1,198,373    1,341,100    

  
  :األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية أو االسمية والمعرضة لمخاطر اإلئتمان )  2(

  
    كويتيألف دينار 

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة   
  الموجبة

  
  2016يونيو  30

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  2,724    1,246    515,872 
  معامالت تبادل الفوائد  -   951    93,952 
 609,824    2,197    2,724    

  

2015  2016  2015  2016 2015    2016   
  صافي إيرادات الفوائد 37,917  38,368  4,295  3,019   42,212   41,387 
  إيرادات غير الفوائد 20,921  22,530  7,522  7,605   28,443   30,135 
  إيرادات التشغيل 58,838  60,898  11,817  10,624   70,655   71,522 

)35,667(  )38,978(  )989(  )14,595(  )34,678(  )24,383(  
القيمة ومخصصات  إنخفاض

  أخرى
  ربح الفترة) خسارة(صافي  22,996  16,357  )11,487(  312   11,509   16,669 

             
  الموجودات 2,428,474  2,285,272   1,709,431  1,990,599   4,137,905   4,275,871 
  المطلوبات وحقوق الملكية 1,521,313  1,794,484   2,616,592  2,481,387   4,137,905   4,275,871 



  البنك التجاري الكويتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

     )مدقق غير( 2016يونيو  30

12  

    ألف دينار كويتي
  

  القيمة االسمية
العادلة  القيمة  

  السالبة
القيمة العادلة   

  الموجبة
  

  )مدقق( 2015ديسمبر  31
  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  945   2,435   361,693

  معامالت تبادل الفوائد  170   3   51,674
413,367   2,438   1,115    

  
    ألف دينار كويتي

  
  القيمة االسمية

القيمة العادلة   
  السالبة

القيمة العادلة   
  الموجبة

  
  2015يونيو  30

  عقود العمالت األجنبية اآلجلة  8,751    7,100    648,599 
 648,599    7,100    8,751    

  
الغ  إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غير جوهري ، ومحدد بالقيمة االحاللية لألدوات المالية ، والذي يمثل فقط جزءا من المب

  .إلظهار الكميات القائمةالتعاقدية أو االسمية المستخدمة 
  

  :مطالبات قانونية  -  ب
اإحتساب ، وقد تم  المجموعةعض المطالبات القانونية ضد ب، يوجد التقريرفي تاريخ  غ مخصص له ار  45,229 بمبل ف دين أل

  .)ألف دينار كويتي 1,735:  2015يونيو  30دينار كويتي ، ألف  1,974:  2015ديسمبر  31(كويتي 


