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  ي البنك التجاري الكویتمجموعة 

  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل
  )ةغیر مدقق( 2017یونیو  30المنتھیة في الفترة 

  
        الثالثة أشھر المنتھیة في    الستة أشھر المنتھیة في

  یونیو  30
2016    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2016    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2017    
  ألــف

  دینار كویتي

    
  
 

  ایضاح

  

  ایرادات الفوائد  9    32,814     29,762     64,440     59,335 
  مصاریف الفوائد      )9,394(    )8,948(    )18,861(    )17,123(
    صافي ایرادات الفوائد      23,420     20,814     45,579     42,212 

                    
  أتعاب وعموالت      9,944     8,935     19,597     17,996 
  صافي ربح  التعامل بالعمالت االجنبیة      880     1,525     1,343     3,837 
  صافي أرباح االستثمار في أوراق مالیة      290     268     2,849     472 
  إیرادات توزیعات أرباح       1     637     3,628     5,269 
  إیرادات تشغیل أخرى      554     240     1,351     869 
  ایرادات التشغیل      35,089     32,419     74,347     70,655 

                    
  مصاریف الموظفون      )5,562(    )5,861(    )11,174(    )11,504(
  مصاریف عمومیة واداریة      )5,304(    )4,229(    )9,986(    )8,253(
  استھالك وإطفاء      )13(    )22(    )24(    )39(
  یف التشغیلمصار      )10,879(    )10,112(    )21,184(    )19,796(
                    
  ربح التشغیل قبل المخصصات      24,210     22,307     53,163     50,859 
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض    10    )22,990(    )18,403(    )51,124(    )38,978(
  الربح قبل الضرائب      1,220     3,904     2,039     11,881 

                    
  ضرائب       )10(    )162(    )16(    )372(
  صافي ربح الفترة      1,210     3,742     2,023     11,509 

                    
  :الخاص بـ                   
  مساھمي البنك       1,197     3,738     1,992     11,506 
  الحصص غیر المسیطرة      13     4     31     3 
 11,509     2,023     3,742   1,210        

                    

7.0    1.2    2.3    0.7    
  
11 

  األساسیــة والمخفضـةربحیة السھم 
  )فلس(الخاصة بمساھمي البنك   

  
  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15لى إ 1یضاحات المرفقة من إن اإل
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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي بیان الدخل الشامل

  )ةمدققغیر ( 2017یونیو  30المنتھیة في الفترة 
  

      الثالثة أشھر المنتھیة في    الستة أشھر المنتھیة في
  یونیو  30

2016    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2016    
  ألــف

  دینار كویتي

  یونیو  30  
2017    
  ألــف

  دینار كویتي

    

                  
  ربح الفترة صافي     1,210     3,742    2,023     11,509 

                  
  :الدخل الشامل األخر                 
ً الى بیان الدخل                  بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقا

  المجمع
                  
  
)12,607(  

    
 11,886  

    
)6,552(  

    
)1,399(  

  التغیر في القیمة العادلة الستثمارات في  
  أوراق مالیة 

  
)324(  

    
)788(  

    
)23(  

    
)67(  

قیمة  إنخفاض /الخسائر الناتجة عن بیع صافي   
  إستثمارات في أوراق مالیة

)12,931(     11,098    )6,575(    )1,466(      
  الدخل الشامل للفترة) الخسارة(إجمالي     )256(    )2,833(    13,121     )1,422(
                  
  :الخاص بـ                 
  مساھمي البنك     )260(    )2,830(    13,098     )1,423(
  الحصص غیر المسیطرة    4     )3(    23     1 
)1,422(     13,121    )2,833(    )256(      

  
  
  

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15لى إ 1یضاحات المرفقة من إن اإل
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  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  المكثف المجمع  المرحلي الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

  )ةغیر مدقق( 2017یونیو  30المنتھیة في ترة الف
  

        الخاص بمساھمي البنك   

ــات                      إحتیاطـی

 
  المجمـوع

  ألــف
    دینار كویتي

الحصص غیر 
  المسیطرة

  ألــف
  دینار كویتي

    
  
  

  المجموع
  ألــف

    دینار كویتي

توزیعات 
أرباح مقترحة 

ألف دینار 
    كویتي

اح  أرـب
  محتفظ بھا

  ـفألـ
    دینار كویتي

مجموع 
  االحتیاطیات

  ألــف
    دینار كویتي

  احتیاطي 
  تقییم استثمار

  ألــف
    دینار كویتي

احتیاطي 
إعادة تقییم 

  عقارات
  ألــف

    دینار كویتي

احتیاطي 
  أسھم

الخزینة 
  المشتراة

  ألــف
    دینار كویتي

 احتیاطي
  عام
  ألــف

    دینار كویتي

احتیاطي 
  قانوني
  ألــف

    نار كویتيدی

  
  عالوة اصدار

  ألــف
    دینار كویتي

أسھم 
  الخزینة
  ألــف

    دینار كویتي

توزیعات 
أسھم منحة 
مقترحة ألف 
    دینار كویتي

  
  رأس المال

  ألــف
    دینار كویتي

                                                            
  2016ینایر  1الرصید 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 أسھم البنك المشتراة  -    -    )891(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )891(    -    )891(

  توزیعات أسھم منحة  8,472     )8,472(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

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

-    -    -    )9(     9    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
ة ألسھم توزیعات أرباح مدفوع

  البنك المشتراة

  2016یونیو  30الرصید 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 

                                                            

  2017ینایر  1الرصید في   149,666     14,967     )3,740(    66,791    115,977     17,927     -    25,282     28,689     254,666     165,190     22,330     603,079     768     603,847 

  للفترةل إجمالي الدخل الشام  -    -    -    -    -    -    -    -    11,106     11,106     1,992     -    13,098     23     13,121 

  توزیعات أسھم منحة  14,967     )14,967(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

  توزیعات أرباح مدفوعة  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )22,330(    )22,330(    -    )22,330(

  2017یونیو  30الرصید في   164,633     -    )3,740(    66,791     115,977     17,927     -    25,282     39,795     265,772     167,182     -    593,847     791     594,638 

  
  .ألف دینار كویتي 164,633ألف دینار كویتي إلى  149,666علي زیادة رأس المال المصرح بھ للبنك من  2017أبریل  1فقت الجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین المنعقدة بتاریخ وا
  

سھم  100أسھم منحة لكل  10و) فلس 13: 2015(ألف دینار كویتي  22,330فلس لكل سھم بمبلغ  15واقع على توزیع أرباح نقدیة ب 2017أبریل  1وافقت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقدة بتاریخ 
  . ألف دینار كویتي 14,967 سھم وزیادة رأس المال بمبلغ 149,666,149بعدد المنحة  وزیادة أسھمتم توزیع األرباح المدفوعة ، االحق ).سھم 100أسھم منحة لكل  6 :2015( 2016لسنة 
  

ملة نتجت عن ترجمة ع) 2016یونیو  30ألف دینار كویتي في  5,420وبمبلغ  ألف دینار كویتي 5,498 بمبلغ خسارة :2016دیسمبر  31(ألف دینار كویتي  5,443 بمبلغخسارة  استثمار،تضمن إحتیاطي تقییم ی
  .في شركة زمیلة أجنبیةأجنبیة من استثمار البنك 

  
  

  .تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15 لىإ 1یضاحات المرفقة من إن اإل
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  مجموعة البنك التجاري الكویتي 
  بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 

  )ةغیر مدقق( 2017یونیو  30المنتھیة في الفترة 
  

  أشھر المنتھیة في ةالست
 یونیو  30

   

2016  
  ألــف

  دینار كویتي

  2017  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  

  إیضاح

  

  :األنشطة التشغیلیة           
  قبل الضرائبربح ال      2,039     11,881 

  :تعدیـالت           
  القیمة ومخصصات أخرى إنخفاض     10    51,124     38,978 
  في أوراق مالیة اتستثماراإل أرباح         )6,477(    )5,741(
  جنبیة الستثمارات في أوراق مالیةأرباح فروقات تحویل عملة أ         )517(    )327(
  استھالك وإطفاء         24     39 
  الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة      46,193   44,830 

            
  :التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة           
  سندات الخزانة والبنك المركزي         )122,988(    )2,812(
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى         34,303     )355,389(
  قروض وسلفیات          )9,900(    )7,837(
  موجودات أخرى         9,827     )24,331(
  المستحق إلى البنوك         32,351     52,407 
  المستحق إلى المؤسسات المالیة األخرى         81,897     118,793 
  ودائع العمالء         )124,563(    )97,091(
  مطلوبات أخرى         256     3,374 
  األنشطة التشغیلیةالمستخدم في  النقد صافي      )52,624(    )268,056(
            
  :األنشطة االستثماریة          
  المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالیة         40,681     46,361 
  في أوراق مالیةإقتناء استثمارات          )69,477(    )68,521(
  إیرادات توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة         3,628     5,269 
  إقتناء عقارات ومعدات         )34(    )96(
  األنشطة االستثماریة المستخدم فيصافي النقد       )25,202(    )16,987(
            
  :األنشطة التمویلیة          
  أخرىأموال مقترضة          7,276     30,200 
  خزینةشراء أسھم ال         -    )891(
  توزیعات أرباح مدفوعة         )22,330(    )18,273(
  األنشطة التمویلیةناتج من ال) المستخدم في( النقد صافي      )15,054(    11,036 

            
  في النقد واألرصدة قصیرة األجلالنقص صافي       )92,880(    )274,007(
  ینایر 1أرصدة قصیرة األجل في نقد و      556,929     682,469 
  یونیو 30نقد وأرصدة قصیرة األجل في   5    464,049     408,462 

  
  

.تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 15لى إ 1یضاحات المرفقة من إن اإل



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المالیةالمعلومات ایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2017یونیو  30
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  معلومات حول المجموعة   -  1
شركة مساھمة عامة تأسست في دولة الكویت، ومسجلة كمصرف لدى بنك وھو ) البنك(.ع.ك.م.ش –لبنك التجارى الكویتى إن ا

  .الصفاة، دولة الكویت 13029، 2861: ب.ص: ان عنوان المكتب المسجل للبنك ھو. بورصة الكویتالكویت المركزي ومدرجة في 
 

 ً   . فة المجمعةضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكث" المجموعة"البنك وشركتھ التابعة یشار إلیھما معا
  

َ على قرار مجلس اإلدارة بتاریخ    . 2017 یولیو 11تم الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة بناء
  

  .14تم عرض األنشطة األساسیة للمجموعة في إیضاح 
  
  السیاسات المحاسبیة الھامة   -  2

إن ". المعلومات المالیة المرحلیة" 34المكثفة المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقـم  لقد أعدت المعلومات المالیة المرحلیة
نات السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع السیاسات المحاسبیة المتبعة إلعداد البیا

  .2016دیسمبر  31 المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في
  

ة  ة الكامل ة المجمع ات المالی ة للبیان ات واإلیضاحات المطلوب ع المعلوم إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن جمی
ة التى تخضع المعده وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة كما تم تطبیقھا وفقا لتعلیمات حكومة دولة الكویت لمؤسسات الخدمات المالی

بة . لرقابة بنك الكویت المركزي ار المحاس ات معی تثناء متطلب ة، باس اریر المالی تتطلب ھذه التعلیمات تطبیق كافة المعاییر الدولیة للتق
ك الكویت المركزي حول : األدوات المالیة 39الدولى  ات بن تبدالھا بمتطلب م إس ي ت اس حول المخصص المجمع والت اإلعتراف والقی
  .حد أدنى للمخصص العامتكوین 

  
إن سیاسة المجموعة في حساب مخصص إنخفاض قیمة القروض والسلفیات تتوافق من جمیع النواحي المادیة مع متطلبات بنك الكویت 

  .المركزي للمخصص المحدد
  

إن . عتبر ضروریة لعرض عادلوالتي ت) المتعلقة في االستحقاقات العادیة المتكررة(برأي اإلدارة، أنھ قد تم ادراج جمیع التعدیالت 
دیسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھـا للسنة المنتھیة في  2017یونیو 30نتائج العملیات للفترة المنتھیة في 

للسنة  وللحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة المتضمنة في التقریر السنوي للمجموعة. 2017
  .2016دیسمبر  31المنتھیة في 

  
  تابعة ةشرك  -  3

            % حصة الملكیة
یونیو  30

2016  
دیسمبر  31  

2016  
یونیو  30  

2017  
النشاط   

  الرئیسي
بلد   

  التأسیس
ـــة   اسم الشركـ

80    93.55    93.55    
خدمات 

  الكویت    الوساطة المالیة
  

  )مقفلة.(ك.م.ش –شركة التجاري للوساطة المالیة 
  

  مخصصات انتفت الحاجة إلیھا  -  4
ألف دینار  3 2017یونیو  30ي ــا فـــا كمــــة إلیھـــت الحاجـــات انتفـــت مخصصـــبلغ ،1993لسنة  41م ـــون رقـــا للقانـــوفق

بنك الكویت المركزي یعتمد على وضع ل التنازل عنھإن المبلغ النھائي الذي سوف یتم  .)دینار كویتي ألف :2016یونیو  30( كویتي
ي إلیھا،إن التحقق من المخصصات التي إنتفت الحاجة  .عامتلك المخصصات في نھایة ال  31 تم علـى أساس مماثل لذلك الذي طبق ف

  .وبما یتفـق مع تعلیمات بنك الكویت المركزي 2016دیسمبر 
  

  قصیرة األجلنقد وأرصدة   -  5
  

  یونیو 30
2016  
  ألــف

  نار كویتيدی

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2016  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  یونیو 30

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  نقد وبنود نقدیة 83,305    232,130    155,731 
  أرصدة لدى بنك الكویت المركزي  40,050     10,935     16,256 
   ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام  340,694     313,864     236,475 
 408,462     556,929     464,049    

  
  ."كقروض ومدینین"قصیرة األجل رصدة األالنقد وتم تصنیف 

   



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المالیةالمعلومات ایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2017یونیو  30
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   المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  - 6
  

  یونیو  30
2016  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2016  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  یونیو  30

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  إیداعات لدى البنوك 394,812    430,034    581,623 
  قروض وسلفیات للبنوك  43,397     42,469     39,845 
 621,468     472,503     438,209    
  مخصص اإلنخفاض في القیمة: ناقصا  )434(    )425(    )398(
 621,070     472,078     437,775      

    ." كقروض ومدینین "ألخرى المستحق من البنوك والمؤسسات المالیة اتم تصنیف 
  قروض وسلفیات    - 7

    ."كقروض ومدینین"تم تصنیف القروض والسلفیات 
شراء لغرض  2013لسنة  104قانون رقم  بموجب") الصندوق("صندوق دعم األسرة قامت وزارة المالیة بإنشاء  ،2013سنة خالل 

 .2008مارس  30الممنوحة قبل تاریخ و 2013 یونیو 12في  األرصدة القائمة للقروض الشخصیة واإلستھالكیة من البنوك كما
ستثمار بشأن إلى جمیع البنوك المحلیة وشركات اال 2013لسنة  BS,IS/2/305أصدر بنك الكویت المركزي تعمیم رقم  ووفقا لذلك
عنھا لبنك الكویت تقریر ألف دینار كویتي وتم تقدیم 38,818والتي بلغت  القروض تلكم البنك بتحدید اق .الصندوقإنشاء ھذا 

كما في تاریخ  .2013 یونیو 12لم یتم اإلعتراف بإیرادات الفوائد على ھذه القروض من . التعمیم ذلك بناء علىالمركزي للموافقة 
     .دینار كویتي 32,686تم سداد قروض بمبلغ  التقریر،

  أوراق مالیة في استثمارات   - 8
بمبلغ خسارة غیر محققة : 2016 یونیو 30(ألف دینار كویتي  11,886حقق بمبلغ خالل الفترة، حققت المجموعة ربح غیر م

فـي بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع نتجت عن تغیرات في القیمة العادلة، وتحویل تغیرات ) ألف دینار كویتي 12,607
إلى بیان الدخل ) ألف دینار كویتي 324: 2016نیو یو 30(ألف دینار كویتي  788بمبلغ قدره بمبلغ تراكمیة في القیمة العادلة 

  ".متاحـة للبیـع"المرحلي المكثف المجمع والــذي نتــج عــن استبعاد وإنخفاض في قیمة استثمارات في أوراق مالیــة 
  

وذلك  ویتيك دینار ألف 94,103 بلغت من أسھم بنك بوبیان بتكلفة سھم 221,425,095 البنك بشراء عدد قام ،2008خالل عام 
ً لإلجراءات العادیة المتبعة لدى أجریت عدة عملیات شراء بموجب ونتیجة توفر أرصدة  الحق،وبتاریخ  ،بورصة الكویت جمیعھا وفقا

 باستخدام البنك ، فقد قامبورصة الكویتللشركات الخمس البائعة لألسھم المذكورة في " الشركة المقترضة"نقدیة بحساب الشركة األم 
ً خالل العام أ .على الشركة المقترضة لدیھ المستحق القرض سداد في دةھذه األرص مع آخرین  -الشركة المقترضة  أقامت 2009یضا

  .محكمة الموضوع أمام منظورة القضیة ومازالت أعاله،في ملكیتھ لألسھم المذكورة  لمنازعة البنك قضائیة دعوى -
  

  .كویتي دینار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سھم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساھم ،2010خالل 
  .سھم 79,746,478مجموعھا  یبلغ أسھم منحة البنك استلم التقریر، تاریخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد فیما

  
ه مع مراعاة إصدار ، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح مصرفنا بتأیید صحة ملكیة مصرفنا لألسھم المذكورة أعال2016في أبریل 

  .سھماً  221,425,095المحكمة أمر مؤقت بشأن تقیید بیع عدد 
 

ً 2017 في فبرایر  :جرى منطوقھ، أصدرت محكمة االستئناف حكما
المبرمة بین الشركات المستأنفات من الثانیة حتى السادسة وبین البنك  30/11/2008عقود بیع األسھم المؤرخة  بإبطال "

ً  221,425,095 إجمالیھاول ببیع أسھم بنك بوبیان والبالغ المستأنف ضده األ ً وأربعمائة (سھما مائتان وواحد وعشرون ملیونا
ً وخمسة وتسعون سھماً  وإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التعاقد وأھمھا رد األسھم إلى ملكیة الشركات ) وخمسة وعشرون ألفا

علیھا منھا البنك المستأنف ضده األول وإبطال كافة التصرفات التي أجراھا على  البائعات وریعھا وفوائدھا والمزایا التي تحصل
  .“حساب الشركة المستأنفة األولي لدیھ بعد تاریخ البیع

 
ً  أمامبالطعن على الحكم الصادر ضده  2017وفي المقابل فقد قام البنك في مارس   هبوقف تنفیذبتمییز الحكم ومحكمة التمییز مطالبا

 .رفضت المحكمة الطلب المؤقت بوقف التنفیذ 2017مایو  10وبجلسة . ن الفصل في موضوع الطعنلحیمؤقتا 
 

ً، وبجلس حكم محكمة اإلستئناف لمراجعة من البنك  التمییز، بغرفة مشورة، قبول الطعن المقدمقررت محكمة  2017یونیو  13 ةالحقا
  .نر ھذا الطعلنظ 2017سبتمبر 20حددت جلسة ، كما 2017الصادر في فبرایر 

 
یزال األمر  التنفیذ، وال إدارةمن قبل الحكم الصادر من محكمة اإلستئناف  تحدید كیفیة التنفیذ بشأنلم یتم كما في تاریخ التقریر، 

  .منظوراً 
  
 .بموجب حكم االستئناف على مصرفنا المستحق،فإنھ یتعذر تحدید قیمة االلتزام المالي  2017یونیو  30كما في بالتالي، وو

 
   دینار ألف 103,091 وقدره بمبلغ العادلة بالقیمة مسجالً  سھماً  254,546,311عدد  بملكیة البنك یحتفظ في تاریخ ھذا التقریر، كما
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 : 2016 یونیو 30 كویتي ، دینار ألف 98,049 وقدره العادلة بمبلغ بالقیمة سھم 248,225,059 : 2016دیسمبر  31( كویتي
بلغ المتوسط المرجح لتكلفة  2017یونیو 30كما في  ).كویتي  دینار ألف 98,202 وقدره العادلة بمبلغ ةبالقیم سھم 258,425,059
سھم  221,425,095: 2016دیسمبر  31(ألف دینار كویتي  64,891سھم تحت النزاع القانوني مبلغ وقدره  232,496,349

والذي تم ) ألف دینار كویتي 64,891سھم بملبغ وقدره  221,425,095 :2016یونیو  30ألف دینار كویتي،  64,891بمبلغ قدره 
 :2016یونیو  30 كویتي،ألف دینار  87,463 :2016دیسمبر  31(ألف دینار كویتي  94,161ادراجھم بالقیمة العادلة بمبلغ 

 :2016 دیسمبر 13(ألف دینار كویتي  29,270العادل بمبلغ وقدره  التقییم عن ناتج ربح وسجلت .)ألف دینار كویتي 84,141
ھذه األسھم مدرجة  .االستثمارات تقییم احتیاطي ضمن) ألف دینار كویتي 19,250 :2016یونیو  30 كویتي،ألف دینار  22,572

      ".كإستثمارات متاحة للبیع"مصنفة " محفظة إستثماریة" ضمن 
  إیرادات الفوائد    - 9

رادات تتضمن  د إی غ الفوائ راج بمبل ویت 10اف ار ك ف دین و  30(ي أل ویتي 29 :2016یونی ار ك ف دین ى ) أل ویات عل ناتجة عن تس
م التقدیرات المعدلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة بمعدالت الفائدة األصلیة المتعاقد علیھا من محفظة القروض المنتظمة التي ت

م، 2008و 2007 يتعدیل شروطھا خالل عام ت المركزي رق ك الكوی یم بن ي تعم اریخ  BS RSA/2007 2/202 وكما ف  13بت
  .2008أبریل  23بتاریخ  2/105و 2007فبرایر 

  
  ومخصصات أخرى القیمة إنخفاض    - 10

: 2016 یونیو 30(ألف دینار كویتي  51,124: 2017یونیو  30 بلغ اإلنخفاض في القیمة والمخصصات األخرى للفترة المنتھیة في
ي مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرى مقابل قروض وسلفیات وبعض ، والذي یتمثل ف)ألف دینار كویتي 38,978

ً مقابل تحصیالت بلغت . الموجودات األخرى ألف دینار  2,041: 2016 یونیو 30(ألف دینار كویتي  5,314وقد تم تعویضھا جزئیا
      ).كویتي

  ربحیة السھم  - 11
دد األسھم القائمة ة الفتر ربح والمخففة بتقسیم صافي ةالسھم األساسی ربحیة تحتسب الخاص بمساھمي البنك على المتوسط المرجح لع
  .الفترةخالل 

      الثالثة أشھر المنتھیة في    الستة أشھر المنتھیة في
  یونیو  30

2016    
  یونیو  30  

2017  
  یونیو  30  

2016    
  یونیو  30  

2017    
    

  
 11,506  
    

1,992  
    

 3,738  
    

 1,197  
  بمساھمي البنك صافي ربح الفترة الخاص   

  )ألـف دینـار كویتي(
                  
   

1,646,328  
    

1,646,328  
    

 1,646,328  
    

 1,646,328  
 المتوسط المرجح لألسھم المصرح  

  )العدد باأللف(والمكتتب بھا   
  

)7,747(  
    

)8,800(  
    

)8,274(  
    

)8,800(  
 المتوسط المرجح ألسھم البنك : ناقصا  

  )العدد باأللف(المشتراة المحتفظ بھا   
 1,638,581     1,637,528     1,638,054     1,637,528      

  
7.0    

  
1.2    

  
2.3    

  
0.7  

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة   
  )فلس(الخاصھ بمساھمي البنك   

  
ل  التيو. توضیح تأثیر أسھم المنحةلالمقارنة الحالیة ولألرقام إن ربحیة السھم األساسیة والمخففة قد تم تعدیلھا  تم الموافقة علیھا من قب

  .الجھات الرقابیة
  

  معامالت مع أطراف ذات صلة  - 12
كانوا خالل ) أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء في المجموعة وعائالتھم وشركات یملكون حصصا رئیسیة بھا(إن أطرافا معینة ذات صلة 

إن األرصدة . ت تمت الموافقة علیھا من قبل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامال. الفترة عمالء للمجموعة ضمن دورة العمل الطبیعیة
  :في تاریخ بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع ھي كالتالي

  
    2017یونیو  30      2016یونیو  30

 
  المبلغ
  ألــف
دینار 
    كویتي

  
  

عدد األفراد 
    ذوى الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  المبلغ
  ألــف

ینار د
    كویتي

  
  

عدد األفراد 
ذوى 
    الصلة

عدد أعضاء 
  المجلس

الجھاز  /
    التنفیذي

  أعضاء مجلس االدارة                     
  قروض    2    -    71   2    -    89

  بطاقات ائتمان    -    -    -   -    -    -
  ودائع    10    -    250   9    -    251

                       
  الجھاز التنفیذي                     

  قروض    9    -    132   8    -    100
  بطاقات ائتمان    10    1    14   6    -    8

  ودائع    12    -    519   12    -    400
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ى  5في خالل إن القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء االدارة العلیا واألعضاء التابعین تستحق   سنوات 10سنوات إل
   .)%5إلى  %0 :2016یونیو  30( %5إلى % 0تتراوح بین وتحمل فائدة بنسبة 

 
  :یليھي كما  المجمع،إن تفصیل مزایا اإلدارة العلیا المتضمنة في بیان الدخل المرحلي المكثف 

  
  أشھر المنتھیة في الستة

  یونیو  30
  

2016  
  ألــف

  دینار كویتي

  2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  

        
  رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل  )644(    )470(
  فمزایا بعد التوظی  )4(    )4(
  نھایة الخدمةمكأفاة مزایا   )31(    )32(

  
  القیم العادلة لألدوات المالیة  – 13

ي تي سیتم إستالمھا من بیع أصل أو تتتمثل القیمة العادلة في القیمة ال ا ف دفع لتحویل إلتزام في معاملة إعتیادیة بین أطراف السوق كم
إن الموجودات والمطلوبات المالیة ذات . ال تختلف بشكل مادي عن قیمتھا الدفتریة إن القیم العادلة لجمیع األدوات المالیة .تاریخ التقییم

ة أشھر(السیولة او ذات اإلستحقاق قصیر األجل  ل من ثالث د الطلب ) أق ى الودائع عن ق عل ة وتطب ا العادل ة قیمھ ا الدفتری ارب قیمھ تق
   .ات األسعار المتغیرةر ذات االستحقاق غیر المحدد أو األدوات المالیة ذفیوتوحسابات ال

  
  .تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة واإلفصاح عنھا من خالل أسلوب التقییم

  
  .في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة) غیر المعدلة(األسعار المعلنة  :1المستوى 
ا بصورة التقنی :2المستوى  ة المسجلة أم ة العادل ى القیم أثیر الجوھري عل دخالتھا ذات الت ع م ي یمكن مالحظة جمی ات األخرى والت

  و مباشرة،مباشرة أو غیر 
ات السوق  :3المستوى  ى معلوم تند عل ي ال تس ة المسجلة والت ة العادل التقنیات التي تستخدم مدخالت ذات التأثیر الجوھري على القیم

  .المعروضة
  

  .ات التقییم المستخدمة لھدف قیاس القیمة العادلة لم تتغیر مقارنة بفترة التقریر السابقةنیطریقة وتقإن 
  

    :العادلة الھرمي للقیمة جدولالإن الجدول التالي یبین تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بالمستوى في 
        2017یونیو  30

        ألف دینار كویتي
  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    لمستوى الثالثا    المجموع

  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة                  
  من خالل بیان الدخل  

  : مشتقات األدوات المالیة                  
  عقود العمالت األجنبیة األجلة         -     )1,817(   -     )1,817(
  امالت تبادل الفوائدمع         -     )38(   -     )38(
)1,855(     -   )1,855(     -        
  الموجودات المالیة المتاحة للبیع                 
  أسھم ملكیة       158,566     32,722    -     191,288 
  أسھم دین       206,834     28,378    -     235,212 
  أخرى       -     10,094    -     10,094 
 436,594     -    71,194     365,400            

        )مدقق( 2016بر دیسم 31
        ألف دینار كویتي

  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
  الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من                  

  خالل بیان الدخل   
  : مشتقات األدوات المالیة                  

  لعمالت األجنبیة األجلةعقود ا         -     4,191    -     4,191 
  معامالت تبادل الفوائد         -     591    -     591 
 4,782     -    4,782     -        

  الموجودات المالیة المتاحة للبیع                 
  أسھم ملكیة       161,792     32,345    -     194,137 
  أسھم دین       166,433     28,406    -     194,839 
  أخرى       -     4,358    -     4,358 
 393,334     -    65,109     328,225        
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        2016یونیو  30
        ألف دینار كویتي

  األدوات المالیة      المستوى األول    المستوى الثاني    المستوى الثالث    المجموع
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من                  

  خالل بیان الدخل
  : مشتقات األدوات المالیة                  

  عقود العمالت األجنبیة األجلة         -     1,478    -     1,478 
  معامالت تبادل الفوائد         -     )951(   -     )951(
 527     -    527     -        

                    
  الموجودات المالیة المتاحة للبیع                 
  أسھم ملكیة       134,388    33,518    -     167,906 
  سھم دینأ       149,056    29,796    -     178,852 
  أخرى       -    916    -     916 
 347,674     -    64,230    283,444        

  
  .الھرمي للجدول الثالثلم یكن ھناك تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 

  
  تحلیل القطاعات  -14

  :بینوخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم مصرفیة ة تمارس المجموعة أنشط
ة األشركات ولل مصرفیةخدمات    -أ  ة لشركات محلیة ودولی ة تجزئ داع وخدمات بنكی فراد مع مدى كامل من اإلقراض واإلی

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

  .الوساطة المالیة
    يألف دینار كویت

    خدمات بنكیة شركات وأفراد    خزینة وإستثمار بنكي    المجموع
  أشھر المنتھیة فية الست

  یونیو  30 
  أشھر المنتھیة في ةالست  

  یونیو  30 
  أشھر المنتھیة في ةستال  

  یونیو  30 
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  :األدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة   -أ  
ات  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبیعیة ،  ة لھذه االلتزام الغ التعاقدی ل المب ان للعمالء ، وتمث في التزامات بتوفیر ائتم

إن اجمالي المبالغ  .بالغ سیتم تقدیمھا بالكامل ، وان أیا من الضمانات ال قیمة لھالمخاطر االئتمانیة المترتبة على افتراض أن الم
تقبلیة،التعاقدیة لاللتزامات ال یعكس بالضرورة المتطلبات النقدیة  دون  المس ود ب ذه العق االت تنتھي ھ ي كثیر من الح ھ ف اذ أن

    .تمویل
  :تماناإلئاألدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة وتمثل مخاطر  )1(

  
  یونیو  30

2016  
  ألــف

  دینار كویتي

  )مدقق(  
  دیسمبر 31

2016  
  ألــف

  دینار كویتي

    
  یونیو  30

2017  
  ألــف

  دینار كویتي

  

  قبوالت مصرفیة  28,177     47,947     31,755 
  إعتمادات مستندیة  147,181     137,689     117,344 
  خطابات ضمان  1,352,642     1,330,501     1,192,001 
 1,341,100     1,516,137     1,528,000    

  
     :اإلئتماناألدوات المالیة ذات المبالغ التعاقدیة أو االسمیة والمعرضة لمخاطر )  2(

    ألف دینار كویتي
  

  القیمة االسمیة
القیمة العادلة    

  السالبة
القیمة العادلة    

  الموجبة
  

  2017یونیو  30
  ت األجنبیة اآلجلةعقود العمال  1,797     3,614    665,758
  معامالت تبادل الفوائد  396     434    132,612
798,370    4,048     2,193      

2016    2017    2016    2017    2016      2017    
  صافي إیرادات الفوائد  40,919     37,917     4,660     4,295     45,579     42,212 
  إیرادات غیر الفوائد  21,121     20,921     7,647     7,522     28,768     28,443 
  إیرادات التشغیل  62,039     58,838     12,308     11,817     74,347     70,655 

)38,978(    )51,124(    )14,595(    )45,242(    )24,383(    )5,882(  
القیمة ومخصصات  إنخفاض

  أخرى
  ربح الفترة) خسارة(صافي   44,943     22,996     )42,920(    )11,487(    2,023     11,509 

                        
  الموجودات  2,354,523     2,428,474     1,809,470     1,709,431     4,163,993     4,137,905 
  الملكیةالمطلوبات وحقوق   1,551,963     1,521,313     2,612,030     2,616,592     4,163,993     4,137,905 



  البنك التجاري الكویتي مجموعة 
  ة المكثفة المجمعة المرحلی المالیةالمعلومات ایضاحات حول 

     )ةمدقق غیر( 2017یونیو  30
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    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

القیمة العادلة    
  السالبة

القیمة العادلة    
  الموجبة

  
  )مدقق( 2016دیسمبر  31

  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  6,769     2,578     814,208 
  معامالت تبادل الفوائد  636     45     94,488 
 908,696     2,623     7,405    

  
    ألف دینار كویتي

  
  القیمة االسمیة

القیمة العادلة    
  السالبة

القیمة العادلة    
  الموجبة

  
  2016یونیو  30

  عقود العمالت األجنبیة اآلجلة  2,724     1,246     515,872 
  ائدمعامالت تبادل الفو  -    951     93,952 
 609,824     2,197     2,724    

  
الغ  المالیة،ومحدد بالقیمة االحاللیة لألدوات  جوھري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غیر  والذي یمثل فقط جزءا من المب

  .التعاقدیة أو االسمیة المستخدمة إلظھار الكمیات القائمة
  

   :قانونیةمطالبات  -ب 
ألف دینار كویتي  360 بمبلغ مخصص لھاإحتساب وقد تم  المجموعة،لمطالبات القانونیة ضد عض اب، یوجد التقریرفي تاریخ 

   ).ألف دینار كویتي 45,229 :2015یونیو  30 كویتي،دینار ألف  366 :2016دیسمبر  31(


