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  المجمع الدخل المرحلي المكثف بيان 
  )غير مدقق( 2013مارس  31

   
  الثالثة أشهر المنتهية في

    مارس 31
   2013  2012      
      ألف   ألف    
       يدينار آويت   يتدينار آوي  إيضاحات 
       

   126,643 119,397   إيرادات فوائد
   31,325 26,206   مصروفات فوائد

  

 ───────── ─────────   
   95,318 93,191   صافي إيرادات الفوائد

 

 ───────── ─────────   

       - 17,377  إيرادات مرابحة وتمويل إسالمي أخرى
       - 2,441 يف مرابحةتوزيعات للمودعين وتكال

 

 ───────── ─────────   

       - 14,936   صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
  

 ───────── ─────────   

   95,318 108,127  صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل اإلسالمي
  

 ───────── ─────────   

   26,039 25,441   أتعاب وعموالت صافي
   2,063 2,574   إيرادات استثمارات

   5,973 6,579  صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية
   3,993 3,914  زميلة اتحصة في نتائج شرآ

   335 619   أخرىتشغيل إيرادات
  

 ───────── ─────────   

   38,403 39,127   غير الفوائدإيرادات
 

 ───────── ─────────   

   133,721 147,254   إيرادات التشغيلصافي
  

 ───────── ─────────   

   22,455 27,944   مصروفات موظفين 
   12,425 16,076    أخرىإدارية مصروفات 
   3,054 3,712   مباني ومعداتاسـتهالك

   1,012 897  إطفاء موجودات غير ملموسة
  

 ───────── ─────────   

   38,946 48,629   لمصروفات التشغي
  

 ───────── ─────────   

   94,775 98,625  قبل مخصصات خسائر االئتمان التشغيلربح
      

   9,185 9,843  محدد–ائتمان محملمخصص خسائر 
   (1,166) 809  عام–)المفرج عن(ائتمان محملخسائر مخصص

 

 ───────── ─────────   

   86,756 87,973   رائبقبل الضربح التشغيل 
  

     
   5,460 5,514 3 الضرائب

  

 ───────── ─────────   
   81,296 82,459   لفترةاربح

  

 ═════════ ═════════   
       :الخاص بــ

   81,035 81,328   مساهمي البنك
   261 1,131   الحصص غير المسيطرة

  

 ───────── ─────────   

  82,459 81,296   
  

 ═════════ ═════════   
      

   فلس 18 فلس 18  4 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك
   

═════════ ═════════   
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  المجمع الشامل المرحلي المكثف  الدخلبيان 
  )غير مدقق( 2013 مارس 31

  
  أشهر المنتهية في ثالثةال

  مارس 31
      2013  2012  
  ألف   ألف       
   يدينار آويت   يدينار آويت      
      

 81,296 82,459    ربح الفترة
    ───────── ───────── 

      اإليرادات الشاملة األخرى
 3,475 5,121    التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

 (1,220) (2,563)    عصافي األرباح من استثمارات متاحة للبيع محولة إلى بيان الدخل المجم
 (109) 14    الشاملة األخرى لشرآات زميلة )الخسائر(الحصة في اإليرادات 

 868 (14,534)   فروق ترجمة عمالت من عمليات أجنبية
    ───────── ───────── 
 3,014 (11,962)    أخرى للفترة مدرجة ضمن حقوق الملكية إيرادات شاملة) رئخسا(
    ───────── ───────── 

 84,310 70,497    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  

  ═════════ ═════════ 
      :الخاصة بــ 

 84,114 69,194    مساهمي البنك
 196 1,303    الحصص غير المسيطرة

    ───────── ───────── 
   70,497 84,310 
    ═════════ ═════════ 
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  المجمع لمكثف المرحلي ا بيان المرآز المالي
  )غير مدقق( 2013مارس  31

    )مدققة(   

  
   مارس31

2013 
  ديسمبر 31

2012  
   مارس 31

2012  
  ألف  ألف  ألف  
  دينار آويتي  دينار آويتي   دينار آويتي اتإيضاح 

       الموجودات
 1,750,771 1,610,765 2,448,894   قصيرة األجل وودائع بإشعاراتنقد

 508,882 614,152 586,782  ت المرآزيسندات بنك الكوي
 2,498    -   -  حكومة الكويتنة اخزأذونات

 388,824 356,211 351,679   حكومة الكويتنة اسندات خز
 823,305 1,203,418 1,529,168    ودائع لدى البنوك

 8,270,780 9,874,422 10,005,136  لعمالءوتمويل إسالمي لقروض وسلف 
 1,607,257 1,579,850 1,949,660   أوراق مالية استثمارات في

 533,589 213,175 218,685   استثمار في شرآات زميلة 
 175,085 191,485 189,614   أراضي ومباني ومعدات 

 213,669 635,002 622,450  الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة
 119,332 146,007 152,825   موجودات أخرى

  ───────── ────────── ───────── 

 14,393,992 16,424,487 18,054,893   مجموع الموجودات 
 

 ═════════ ══════════ ═════════ 

     
      المطلوبات

 4,733,712 4,154,983 5,478,192  األخرىوالمؤسسات المالية مبالغ مستحقة للبنوك
 7,196,782 9,507,754 9,851,298     ودائع العمالء 
 199,135 213,739 234,689   مطلوبات أخرى

 

 ───────── ────────── ───────── 
 12,129,629 13,876,476 15,564,179   إجمالي المطلوبات 

 

 ───────── ────────── ───────── 

       الملكيةحقوق
 435,349 435,349 5457,117  رأس المال

      - 21,768-5  ح إصدارهاأسهم منحة مقتر
 197,886 217,675 217,675   احتياطي قانوني 

 699,840 699,840 699,840   حساب عالوة إصدار أسهم
 (30,924) (79,171) (77,241)5  أسهم خزينة 

 18,087 17,957 16,224   احتياطي أسهم خزينة
 117,058 117,058 117,058   احتياطي عام

 810,547 864,498 945,767   اأرباح محتفظ به
 (32,446) (35,522) (50,135)  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 

 25,850 26,561 29,040  التغيرات المتراآمة في القيمة العادلة
 10,955 12,313 12,540   احتياطي المدفوعات باألسهم

───────── ────────── ───────── 
 2,252,202 2,298,326 2,367,885  اتإجمالي رأس المال واالحتياطي

-5  نقدية مقترح توزيعهاأرباح  128,189 -     
 

 ───────── ────────── ───────── 
 2,252,202 2,426,515 2,367,885  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك

 12,161 121,496 122,829   الحصص غير المسيطرة 
 

 ───────── ────────── ───────── 
 2,264,363 2,548,011 2,490,714   إجمالي حقوق الملكية 

  ───────── ────────── ───────── 
 14,393,992 16,424,487 18,054,893  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

  
  محمد عبد الرحمن البحر 

  رئيس مجلس اإلدارة
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  المجمع المرحلي المكثف لتدفقات النقدية بيان ا
  )مدققغير ( 2013مارس  31في 

 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال 
   2013 2012  
  ألف   ألف    
  دينار آويتي   دينار آويتي   اتإيضاح 

      التشغيلأنشطة

 81,296 82,459  ةربح الفتر
     :تعديالت لـ
 (2,063) (2,574)   استثماراتإيرادات

 (3,993) (3,914)   حصة في نتائج شرآات زميلة
 3,054 3,712   مباني ومعداتاستهالك

 1,012 897   إطفاء موجودات غير ملموسة
 8,019 10,652   محمل ائتمانمخصص خسائر 

 486 257   احتياطي المدفوعات باألسهم
 5,460 5,514 3 الضرائب

 ───────── ───────── 

 93,271 97,003  غيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيلربح التش
    

    :التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
 (54,504) 27,370   سندات بنك الكويت المرآزي

 (2,498)    -   الكويت خزانة حكومةأذونات
 7,480 4,532  الكويت سندات خزانة حكومة

 (35,788) (325,750)   ودائع لدى البنوك
 (96,852) (141,635)  وتمويل إسالمي للعمالءقروض وسلف 
 (4,878) (6,818)   موجودات أخرى

 423,373 1,323,209  أخرىومؤسسات مالية مبالغ مستحقة للبنوك
 397,590 343,544   ودائع العمالء

 14,669 28,181   مطلوبات أخرى
 (2,364) (2,701)   ضرائب مدفوعة

 ───────── ───────── 
 739,499 1,346,935  أنشطة التشغيل الناتج منصافي النقد

 ───────── ───────── 
     أنشطة االستثمار
 (532,338) (535,507)  في أوراق مالية شراء استثمارات
 431,739 169,675  في أوراق ماليةاسترداد استثمارات/ المحصل من بيع

 695 1,154   إيرادات توزيعات أرباح
 - 298  من شرآات زميلة توزيعات

 16 139  أراضي ومباني ومعدات المحصل من بيع
 (3,954) (1,980)   شراء أراضي ومباني ومعدات

 ───────── ───────── 
 (103,842) (366,221)  أنشطة االستثمار المستخدم فيصافي النقد

 

 ───────── ───────── 
     أنشطة التمويل 

 (157,181) (128,248) 5  وزيعات أرباح مدفوعة ت
 (57)    -   أسهم خزينةشراء

 232 197   أسهم خزينة المحصل من بيع
  ───────── ───────── 

 (157,006) (128,051)  نشطة التمويلالمستخدم في أصافي النقد
  ───────── ───────── 

 478,651 852,663  جلودائع بإشعارات قصيرة األالنقد والفيالزيادة
    

 868 (14,534)  فروق ترجمة عمالت من عمليات أجنبية
    
 1,271,252 1,610,765  يناير1ودائع بإشعارات قصيرة األجل فيالنقد وال

  ───────── ───────── 
 1,750,771 2,448,894  مارس31ودائع بإشعارات قصيرة األجل فيالنقد وال

  ════════ ════════ 
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  المجمع المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 )مدققغير ( 2013مارس  31في 

  ألف دينار آويتي    
       حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك 

 
  رأس
 المال

  أسهم 
منحة مقترح 

 إصدارها
  احتياطي
 قانوني

  حساب 
  عالوة 
  إصدار 
  أسهم

  أسهم 
 خزينة

احتياطي 
 ةأسهم خزين

  احتياطي 
 عام

  أرباح 
 هابمحتفظ

احتياطي 
ترجمة 
عمالت 
 أجنبية

التغيرات 
المتراآمة في 

القيمة 
  العادلة

احتياطي 
المدفوعات 

  باألسهم

  أرباح نقدية
  مقترح 
  اإلجمالي  توزيعها

الحصص 
غير 

  المجموع  المسيطرة
      

 2,548,011 121,496 2,426,515 128,189 12,313 26,561(35,522)17,957117,058864,498(79,171) 435,34921,768217,675699,840 2013يناير 1في 
 82,459 1,131 81,328     -     -     -    -81,328    -    -    -     -    -    -    - ربح الفترة

 (11,962)  172 (12,134)     -     - 2,479(14,613)    -    -    -    -     -    -    -    -أخرىإيرادات شاملة)خسائر(
  ──────────────────────────── ────────────────────────────────────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 70,497 1,303 69,194     -     - 2,479(14,613)81,328    -    -    -     -    -    -    -الشاملة)الخسائر(إجمالي اإليرادات
     -     -     -     -     -     -    -    -    -    -    -     -    -(21,768)    21,768 )5إيضاح(إصدار أسهم منحة

     -     -     -     59     -     -    - (59)    -    -    -     -    -    -    - توزيعات أرباح من بيع أسهم خزينة
 (128,248)     - (128,248) (128,248)     -     -    -    -    -    -    -     -    -    -    - )5إيضاح(توزيعات أرباح مدفوعة

 197     - 197     -     -     -    -    -    -(1,733)1,930     -    -    -    - بيع أسهم الخزينة
 257 30 227     - 227     -    -    -    -    -    -     -    -    -    - المدفوعات باألسهم

 ──────────────────────────── ────────────────────────────────────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,490,714 122,829 2,367,885     - 12,540 29,040(50,135)16,224117,058945,767(77,241) 217,675699,840    -457,117 2013مارس31في 

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

      
 2,336,573 11,965 2,324,608 157,092 10,469 23,357(33,032)20,403117,058729,601(33,415) 395,77239,577197,886699,840 2012يناير 1في 

 81,296 261 81,035     -     -     -    -81,035    -    -    -     -    -    -    - ربح الفترة
 3,014 (65) 3,079     -     - 5862,493    -    -    -    -     -    -    -    -أخرىشاملة)خسائر(أرباح 

  ────────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 84,310 196 84,114     -     - 81,0355862,493    -    -    -     -    -    -    -إليرادات الشاملةإجمالي ا

     -     -     -     -     -     -    -    -    -    -    -     -    -(39,577)39,577 )5إيضاح(إصدار أسهم منحة
     -     -     - 89     -     -    -(89)    -    -    -     -    -    -    - ينةتوزيعات أرباح من بيع أسهم خز

 (157,181)     - (157,181) (157,181)     -     -    -    -    -    -    -     -    -    -    - )5إيضاح(توزيعات أرباح مدفوعة
 232     - 232     -     -     -    -    -    -(2,316)2,548     -    -    -    - بيع أسهم الخزينة

 (57)     - (57)     -     -     -    -    -    -    -(57)     -    -    -    - شراء أسهم الخزينة
 486     - 486     - 486     -    -    -    -    -    -     -    -    -    - المدفوعات باألسهم

 ──────────────────────────── ────────────────────────────────────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,264,363 12,161 2,252,202     - 10,955 25,850(32,446)18,087117,058810,547(30,924) 197,886699,840    -435,349 2012مارس31في 

  ════════════════════════════ ══════════════════════════════════════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  التأسيس والتسجيل  - 1
  

يشار (وشرآاته التابعة ) "البنك". (ك.م.ي شلبنك الكويت الوطن المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلوماتتم التصريح بإصدار 
 أبريل  10 بتاريخ وفقًا لقرار أعضاء مجلس اإلدارة 2013مارس  31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال) "المجموعة"إليهم جميعًا بـ 

إن  .آزيومسجلة آمصرف لدى بنك الكويت المر 1952شرآة مساهمة عامة تأسست في الكويت في عام هو إن البنك  .2013
  .الكويت 13001الصفاة  95ب  .صشارع عبد اهللا األحمد، للبنك هو  المكتب المسجلعنوان 

  
  السياسات المحاسبية  - 2

  
إن  ."التقرير المالي المرحلي" 34رقم لمعيار المحاسبة الدولي  وفقًاللمجموعة  المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلوماتأعدت 

في إعداد البيانات مماثلة لتلك المطبقة  المالية المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات هذه مستخدمة في إعدادالسياسات المحاسبية ال
   .2012ديسمبر  31المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

  
الكويت لمؤسسات الخدمات المالية  وفقًا لتعليمات دولة 2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في المجمعة تم إعداد البيانات المالية السنوية 

وتتطلب هذه التعليمات تطبيق آافة المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء متطلبات . التي تخضع لرقابة بنك الكويت المرآزي
ي تحل محلها حول المخصص المجمع النخفاض القيمة والت" التحقق المبدئي والقياس: األدوات المالية" 39معيار المحاسبة الدولي 

بالصافي بعد استبعاد (المطبقة على آافة التسهيالت االئتمانية  متطلبات بنك الكويت المرآزي حول الحد األدنى للمخصص العام
  .لها محدد التي لم يتم احتساب مخصص) بعض فئات الضمانات

  
ضاحات المطلوبة لبيانات مالية سنوية مجمعة معدة إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن آافة المعلومات واإلي

 31وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم اإلطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة آما في 
تي التي يمكن توقعها للسنة المالية النتائج البالضرورة عن  تعبرال  الفترات المرحليةإن نتائج إضافًة إلى ذلك، ف .2012ديسمبر 

  . 2013ديسمبر  31نتهي في ت
    

  .2013يناير  1قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة التالية التي تسري اعتبارًا من 
   

  البيانات المالية المجمعة - 10المعيار الدولي للتقارير المالية 
البيانات المالية المجمعة والمستقلة  27ادات التجميع في معيار المحاسبة الدولي محل إرش 10يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

المنشآت ذات األغراض الخاصة وذلك من خالل تقديم نموذج واحد لتجميع آافة  –التجميع  12 –وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة 
سيطرة ) 1(، تستند السيطرة إلى ما إذا آان مستثمر ما لديه 10وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  .المنشآت على أساس السيطرة
) 3(التعرض للمخاطر أو الحقوق في العائدات المتغيرة من مشارآته في الشرآة المستثمر فيها؛ و) 2(على الشرآة المستثمر فيها؛ و

أي تأثير مادي ليس له طبيق هذا المعيار تإن . القدرة على استخدام سيطرته على الشرآة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العائدات
  .على المرآز أو األداء المالي للمجموعة

  
  اإلفصاح عن الحصص في الشرآات األخرى - 12المعيار الدولي للتقارير المالية 

تشارك إفصاحات محسنة حول آل من الشرآات المجمعة والشرآات غير المجمعة التي  12يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
هو طلب المعلومات حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم  12إن الغرض من المعيار الدولي للتقارير المالية . فيها شرآة ما

أساس السيطرة وأية قيود على الموجودات والمطلوبات المجمعة والتعرض للمخاطر الناتجة عن المشارآات مع الشرآات المنتظمة 
بتقديم إفصاحات  ةسوف تقوم المجموع .ارآة مالكي الحصص غير المسيطرة في أنشطة الشرآات المجمعةغير المجمعة ومش

  .إضافية في البيانات المالية السنوية
    

  قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي للتقارير المالية 
اإلرشادات حول قياس القيمة العادلة في المراجع المحاسبية للمعايير الدولية للتقارير  13يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 

القيمة العادلة ويقدم إرشادات حول آيفية تحديد القيمة العادلة  13يعرف المعيار الدولي للتقارير المالية . المالية الحالية بمعيار واحد
المتطلبات المتعلقة بتحديد البنود  13ولكن، ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية . لب إفصاحات حول قياسات القيمة العادلةويتط

إن تطبيق هذا المعيار ليس له أي تأثير مادي على المرآز أو األداء المالي  .التي يجب قياسها أو اإلفصاح عنها وفقًا للقيمة العادلة
  للمجموعة

  
لم يكن  2013يناير  1على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في  األخرى التعديالت إن

  .لمرآز أو األداء المالي للمجموعةلها أي تأثير على السياسات المحاسبية أو ا
 
 الضرائب  - 3

 
  أشهر المنتهية في ثالثةال

  مارس 31
     2013  2012  
  ألف ألف    
  دينار آويتي  دينار آويتي     
      

 563 669   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 1,556 1,602   ضريبة دعم العمالة الوطنية

 624 614    الزآاة
 2,717 2,629   الضريبة على الفروع والشرآات التابعة الخارجية

   ──────── ──────── 
   5,514 5,460 
   ════════ ════════ 
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   ربحية السهم  -4

  . الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  بنكالخاص بمساهمي اليتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح الفترة 
  

 الفترةرجح لعدد األسهم القائمة خالل على المتوسط الم بنكالخاص بمساهمي ال الفترةيتم احتساب ربحية السهم المخففة بتقسيم ربح 
إن ربحية السهم . األسهم المخففة المحتملة إلى أسهم عادية آافةزائدًا المتوسط المرجح لعدد األسهم التي سيتم إصدارها عند تحويل 

  .جلةالمخففة الناتجة عن إصدار خيارات أسهم الموظفين ال ينتج عنها أي تغييرات من ربحية السهم األساسية المس
 

 
  أشهر المنتهية في ثالثةال

  مارس 31
     2013  2012  

     
  ألف

  دينار آويتي 
  ألف

  دينار آويتي 
     

 81,035 81,328   الربح الخاص بمساهمي البنك
 

  ═════════ ═════════ 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل

 4,538,029 4,488,407  )ألف(بعد أسهم الخزينة الفترة بالصافي 
 

  ═════════ ═════════ 
 فلس 18 فلس 18   ربحية السهم األساسية والمخففة

 

  ═════════ ═════════ 
  

  .2013 في المنحة المصدرةلتشمل أسهم  2012 مارس 31المنتهية في  للفترةحية السهم األساسية تم تعديل احتساب رب
  
  حقوق المساهمين  - 5

  
: 2012ديسمبر  31(سهمًا  4,571,172,506يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من  .أ 

 .فلس لكل سهم 100بقيمة ) ًاسهم 4,353,497,625: 2012 مارس 31سهمًا و 4,353,497,625
 

  أسهم الخزينة .ب 
    )مدققة(  

 
  مارس31

2013
  ديسمبر 31

2012 
  مارس 31

2012 
   

 30,968,287 80,527,958 82,493,620  عدد أسهم الخزينة
 %0.7 %1.8 %1.8 أسهم الخزينة آنسبة من إجمالي األسهم قيد اإلصدار

 30,924 79,171 77,241 )ألف دينار آويتي(تكلفة أسهم الخزينة 
 33,446 77,307 74,244 )ألف دينار آويتي(القيمة السوقية ألسهم الخزينة

  
  توزيعات األرباح وأسهم المنحة .ج 

  
%) 10: 2011(% 5أسهم منحة بنسبة توزيع على  2013 مارس 9في  ةللمساهمين المنعقد السنوية الجمعية العمومية وافقت

لقد تم دفع توزيعات  .2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في  )فلس للسهم 40: 2011(للسهم  لسًاف 30 بقيمةوتوزيعات أرباح نقدية 
) سهما 395,772,511: 2011(سهمًا  217,674,881إلى زيادة عدد األسهم بعدد  ت أسهم المنحةوقد أد، الحقًا األرباح النقدية 

  .)ألف دينار آويتي 39,577: 2011( ألف دينار آويتي 21,768رأس المال بمبلغ  في وزيادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل القطاعات  - 6
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وتقسم المجموعة أعمالها . بصورة أساسية محلي ودوليوالقطاع الجغرافي، حسب  من حيث المبدأتنظم المجموعة وتدير عملياتها 
 يةاالستثمار واألعمال المصرفيةت والخدمات المصرفية للشرآا والخاصة في القطاع المحلي إلى الخدمات المصرفية االستهالآية

تعالج . يتم تصنيف آافة العمليات خارج الكويت آقطاع دولي. ومرآز المجموعةالمصرفية اإلسالمية  والخدماتوإدارة األصول 
  .اإلدارة عمليات هذه القطاعات بشكل منفصل ألغراض اتخاذ القرار وتوزيع الموارد وتقييم األداء

  

  والخاصة هالآيةالخدمات المصرفية االست
تتضمن مجموعة المنتجات القروض . والخدمات لألفراديقدم قطاع الخدمات المصرفية االستهالآية مجموعة متنوعة من المنتجات 

قطاع الخدمات  يقدمآما . لفروعالمتعلقة با االستهالآية والبطاقات االئتمانية والودائع وتحويل العمالت األجنبية والخدمات األخرى
ذوي المالءة المبتكرة حسب طلب العميل إلى العمالء األفراد والمؤسسات  مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية ة الخاصةالمصرفي
  .مرتفعةالمالية ال

  

  
  الخدمات المصرفية للشرآات

ض والودائع والشرآات بما في ذلك اإلقرا أصحاب األعماليقدم قطاع الخدمات المصرفية للشرآات منتجات وخدمات شاملة للعمالء 
  .والتمويل التجاري وتحويل العمالت األجنبية والخدمات االستشارية

  
  األصول الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة

تتضمن أنشطة إدارة . مجموعة آاملة الستشارات السوق الرأسمالي والخدمات التنفيذية يةالستثمارايقدم قطاع الخدمات المصرفية 
  .دارة األصول وأنشطة األمانة والوساطة واألبحاثاألصول إدارة الثروات وإ

  
  المصرفية اإلسالمية الخدمات

  ..ك.م.تمثل المعامالت المصرفية اإلسالمية نتائج أنشطة الشرآة المصرفية اإلسالمية التابعة للمجموعة، بنك بوبيان ش
  

  مرآز المجموعة
واألنشطة المعروفة األخرى لمحددة األخرى في الكويت وأنشطة المجموعة ايتضمن مرآز المجموعة الخزينة واالستثمارات 

تقدم الخزينة مجموعة آاملة لخدمات الخزينة والمنتجات لعمالئها، وهي مسئولة عن إدارة مخاطر السيولة ومخاطر . للمجموعة
  .اعاتويتضمن مرآز المجموعة أي أنشطة أخرى فيما يتعلق بتسعير التحويالت والتوزيعات بين القط. السوق للبنك

  

  الدولي
  .خارج الكويتوالشرآات الزميلة آافة الفروع والشرآات التابعة  الدولييضم 
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  )تتمة( تحليل القطاعات  - 6
  

  :وإجمالي الموجودات المتعلقة بقطاعات األعمال للمجموعةالتشغيل وربح الفترة يبين الجدول التالي معلومات صافي إيرادات 
  
  2013مارس  31 

 

الخدمات
فية المصر

االستهالآية 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفية 
 للشرآات

الخدمات
المصرفية 

االستثمارية 
 وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفية 
  اإلسالمية

مرآز 
  المجموع   الدولي  ةالمجموع

  ألف  ألف  ألف  ألف ألف ألف ألف 
  ار آويتيدين  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي 

         الثالثة أشهر
        

 147,254 32,582 48,69437,9274,71115,3368,004 إيرادات التشغيلصافي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 82,459 17,425 (1,623)31,02530,5452,0163,071 الفترة  )خسارة( ربح
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 18,054,893 6,082,380 2,600,018 1,907,553 61,858 4,217,234 3,185,850  إجمالي الموجودات
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  
  2012 مارس 31                                                

 

الخدمات
المصرفية 

االستهالآية 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفية 
 للشرآات

الخدمات
المصرفية 

االستثمارية 
 وإدارة األصول

  مرآز 
  المجموع   الدولي  المجموعة

  ألف  ألف  ألف ألف ألف ألف 
  دينار آويتي  يتيدينار آو  دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي 

     الثالثة أشهر
    

 133,721 29,759 46,00542,0507,0418,866 إيرادات التشغيلصافي 
 

════════════════════════════════════ ══════════════════ 
 81,296 16,463 (891)28,66332,8804,181  الفترة) خسارة(ربح 

  

════════════════════════════════════ ══════════════════ 
 14,393,992 5,268,365 2,923,8024,310,80160,7831,830,241  إجمالي الموجودات

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

  طارئة والتزامات ارتباطات  - 7
  

 
    )مدققة(    

   مارس 31  ديسمبر 31   مارس 31  
  2013  2012  2012  
  ألف  ألف  ألف  
  دينار آويتي   دينار آويتي   دينار آويتي  
      

     :نيابة عن العمالء مقابل التزامات مماثلة من قبلهم التزامات
 102,856 85,689 59,839  حواالت مقبولة
 268,908 307,416 319,876  خطابات اعتماد

 1,736,618 2,067,690 2,067,493  آفاالت
 ───────── ───────── ───────── 
 2,447,208 2,460,795 2,108,382 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  
ألف  318,110: 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  348,938إن االلتزامات غير القابلة لإللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية تبلغ 

يتضمن هذا البند التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية غير قابلة ). ف دينار آويتيأل 223,171: 2012 مارس 31دينار آويتي و 
  . لإللغاء على مدى فترة التسهيالت أو يتم إلغائها فقط استجابة لتغير مادي أو جوهري عكسي
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  )تتمة( طارئة والتزامات ارتباطات  - 7
  
نعكس في بيان المرآز تلم  اومع أنه ئتمان متنوعة غير مباشرة،تزامات اال لمخاطرضمن المسار الطبيعي للنشاط المجموعة تعرض ت

  . وإجراءات المراقبة وإلى اإلشراف الماليالعادية خضع لمعايير منح االئتمان ت اإال أنهالمجمع المرحلي المكثف  المالي
    

 تنتهيااللتزامات سوف  ثير من هذهإن هذه االلتزامات االئتمانية ال تمثل بالضرورة احتياجات نقدية مستقبلية، نظرًا ألن الك
إن وجدت، والتي ربما تنتج من تلك االلتزامات ال يتوقع أن  إن خسائر االئتمان،. يتم تمويلهادون أن  يتم إنهاء عقودهاصالحيتها أو 

 .جوهريةتكون 
  

  العمالت األجنبية اآلجلة ترجمةمبادالت أسعار الفائدة وعقود   - 8
  

أسعار ووعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة هي أدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع إلى أسعار الفائدة  إن مبادالت أسعار الفائدة
األصلية فقط المبالغ التي يطبق عليها نسبة أو سعرًا لتحديد مبالغ التدفقات  االسميةتمثل المبالغ . صرف العمالت األجنبية على التوالي

   .ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملين المتعلقين بمخاطر السوق أو االئتمان التي تتسم بها تلك األدواتالنقدية التي سيتم تبادلها، وهي 
  
إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة ولتقديم حلول  أسعار الفائدة مبادالتفي المجموعة تعامل ت

وآذلك تتعامل المجموعة في عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء وإلدارة مراآز . إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء
  . العمالت األجنبية والتدفقات النقدية لديها

  
تظهر مبادالت أسعار الفائدة المستخدمة لتغطية التغيير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والمؤهلة آأدوات تغطية 

تدرج مبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية . جموعة آمبادالت أسعار فائدة محتفظ بها آتغطية للقيمة العادلةفعالة للم
يتم تغطية التعرض للمخاطر . اآلجلة األخرى للعمالء أو تستخدم لغرض التغطية ولكنها ال تفي بالمعايير المؤهلة لمحاسبة التغطية

ر الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء من خالل الدخول في معامالت مماثلة مع أطراف على حساب مبادالت أسعا
  .مقابلة أو من خالل المعامالت األخرى لتقليل المخاطر

  

ضافة إلى القيمة العمالت األجنبية اآلجلة المدرجة في السجالت المالية باإل عقود ترجمةإن القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة و
  : االسمية لها هي آما يلي

  
  2012 مارس 31 2012ديسمبر  31) مدققة(  2013مارس  31

 

                   
 القيمة العادلة
 الموجبة

 القيمة العادلة
 السالبة

 القيمة
 االسمية

 القيمة العادلة
 الموجبة

 القيمة العادلة
 السالبة

 القيمة
 االسمية

 القيمة العادلة
 الموجبة

 مة العادلةالقي
 السالبة

 القيمة
 االسمية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي 

                   

أسعار  مبادالت
محتفظ بها ( الفائدة

آتغطية للقيمة 
 163,336 15,129 88 136,480 14,348 38914,163247,38121  )العادلة
أسعار  مبادالت
 55,560 67 67    -    -    -   -   -   -  )أخرى( الفائدة

 عقود تحويل
العمالت األجنبية 

 861,505 2,819 5,549 895,735 3,082 8,6383,743910,46412,508  اآلجلة
 ─────────────────────────────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 9,02717,9061,157,84512,529 17,430 1,032,215 5,704 18,015 1,080,401 
 ══════════════════════════════════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
 13,774سالبة بمبلغ  2013مارس  31للقيمة العادلة آما في إن صافي القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة المحتفظ بها آتغطية 

ألف دينار  15,041سالبة بمبلغ : 2012مارس  31ألف دينار آويتي و  14,327سالبة بمبلغ : 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي 
ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  14,867بلغ الربح غير المحقق المقابل من اإليرادات الثابتة المغطاة للموجودات المالية ). آويتي
  ). ألف دينار آويتي 14,393: 2012مارس  31ألف دينار آويتي و  15,131: 2012



  مجموعة بنك الكويت الوطني 
  

  المجمعة  المرحلية المكثفةالمالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013مارس  31
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  عالقة ذاتمعامالت مع أطراف   - 9
  

إن . نوا عمالء للبنك وشرآاته التابعة ضمن دورة العمل الطبيعيةآا) يسيطرون عليها وشرآات زميلة للمجموعةفي البنك وشرآات  التنفيذيين موظفينالأعضاء مجلس اإلدارة و(إن أطرافًا معينة ذات عالقة 
مخاطر بما يزيد عن أطراف غير ذات عالقة ولم تتضمن تلك المعامالت قد تمت وحددت لها أسعار فائدة وضمانات بنفس الشروط األساسية السائدة في تلك األوقات بالنسبة لعمليات مماثلة لها مع  مثل

  .المعتاد المعدل
  
  .فإن تلك القروض تؤمن بالحصول على ضمانات ملموسة العالقة بهم، ذاتإلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف الممنوحة قًا لتعليمات البنك المرآزي المتعلقة بالقروض وف
  

  :هي آما يلير المالية آما في تاريخ التقاريالشرآات الزميلة األرصدة لدى ووموظفي البنك التنفيذيين حصص أعضاء مجلس اإلدارة إن تفاصيل 
   

 
  عدد أعضاء مجلس اإلدارة
     العالقةذاتعدد األطراف   أو الموظفين التنفيذيين

  مارس 31  ديسمبر 31  مارس 31   مارس31 ديسمبر31 مارس31  مارس 31 ديسمبر31 مارس31 

 2013 2012 2012  2013 2012 2012   2013  
2012 

  2012  )مدققة(
  لفأ  ألف  ألف          
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي          

 أعضاء مجلس اإلدارة
      وأطراف ذات عالقة

 233,486 204,469 195,135 131215 343 )مضمونة(قروض
 15,336 13,446 18,928 121214 111 طارئةالتزامات

 37  28 87 222 788 بطاقات ائتمان
 24,030 22,726 22,580 121415 999 ودائع

 413,381 362,293 365,616 151517 444 تسهيالت ائتمانيةضمانات مقابل
 2,370 7,607 1,661      إيرادات فوائد وأتعاب

 285 360 19      مصروفات فوائد
       

         موظفون تنفيذيون
-   - 998قروض   -   517 460 791 
-   - 221 طارئةالتزامات   -    6 6 6 

-   - 554 بطاقات ائتمان   -    29 6 2 
-   - 161615 ودائع   -    1,438 1,405 995 

 5 2 2     إيرادات فوائد وأتعاب
 1 17 3     مصروفات فوائد

      

        شرآات زميلة
 110,345 195,268 184,656     إيداعات

 59,504 544 1,589     حواالت مقبولة



  مجموعة بنك الكويت الوطني 
 

  المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013مارس  31
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  مدفوعات لإلدارة العليا  - 10
  

 :تتكون المدفوعات لإلدارة العليا ومنها المدراء التنفيذيين مما يلي
  

   
  أشهر المنتهية في ثالثةال

  مارس 31

    

2013 
 ألف

 دينار آويتي

2012 
 ألف
آويتي دينار  

      
 2,769 3,082    رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 190 400    مكافآت نهاية الخدمة 
 281 118    المدفوعات باألسهم

    ───────── ───────── 

    3,600 3,240 
    ═════════ ═════════ 

  
  

 


