
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 )غير مدققة(

 
 2020 يونيو 30









 

 هلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة البنك األ
 

 

 

 

 .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف الدخلبيان 

 2020 يونيو 30 للفترة المنتهية في

  

 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو  30 
 
 

 الستة أشهر المنتهية في

 يونيو  30 

  

2020 2019 2020 2019 

  

 ألف ألف ألف ألف

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح 
      

 121,421 106,397 61,251 49,494  إيرادات فوائد 

 (57,445) (55,250) (29,533) (25,598)  مصروفات فوائد

  

────── ────── ────── ────── 

 63,976 51,147 31,718 23,896  صافي إيرادات الفوائد

      

 16,672 12,190 8,382 4,419  صافي إيرادات أتعاب وعموالت

 2,272 4,500 977 1,306  صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

صافي )خسائر( أرباح استثمارات في 

 1,014 (1,334) 358 (1,228)  أوراق مالية 

 1,179 1,033 489 64  إيرادات توزيعات أرباح

 1,469 1,160 848 316  ة زميلة  نتائج شرك حصة في

 469 398 303 166  إيرادات تشغيل أخرى 

 

 ────── ────── ────── ────── 

 87,051 69,094 43,075 28,939  إيرادات التشغيل

 

 ────── ────── ────── ────── 

      

 (18,817) (16,947) (9,789) (7,476)  مصروفات موظفين

 (11,236)  (12,162) (5,234)  (5,032)  يل أخرى مصروفات تشغ

 (3,342)  (3,541) (1,661)  (1,778)  استهالك وإطفاء

 

 ────── ────── ────── ────── 

 (33,395) (32,650) (16,684) (14,286)  مصروفات التشغيل

 

 ────── ────── ────── ────── 

 53,656 36,444 26,391 14,653  ربح التشغيل للفترة 

      

 (28,488) (37,849) (14,980) (23,987) 8 مخصص/ خسائر االنخفاض في القيمة 

  

────── ────── ────── ────── 

 25,168 (1,405) 11,411 (9,334)  لفترة قبل الضرائبا)خسارة( ربح 

 (2,517) (3,137) (1,199) (1,308) 9 الضرائب 

 

 ────── ────── ────── ────── 

 22,651 (4,542) 10,212 (10,642)  ربح الفترة  رة()خسا فيصا
  

════════ ════════ ════════ ════════ 

      الخاص بـ:

 22,571 (4,648) 10,168 (10,693)  مساهمي البنك

 80 106 44 51  الحصص غير المسيطرة

  

────── ────── ────── ────── 

  (10,642) 10,212 (4,542) 22,651 
  

════════ ════════ ════════ ════════ 

      

)خسارة( ربحية السهم األساسية 

 فلس  12 فلس(  5)  فلس  6 فلس(  7)  10 والمخففة الخاصة بمساهمي البنك
  

════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 

 هلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة البنك األ
 

 

 

 

 .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 12إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 

 2020 ويوني 30المنتهية في للفترة 

 

 ثة أشهر المنتهية فيثالال

 يونيو  30 
 
 

 الستة أشهر المنتهية في

 يونيو  30 

 

2020 
 ألف

2019 
 ألف

2020 
 ألف

2019 
 ألف

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 22,651 (4,542) 10,212 (10,642) صافي )خسارة( ربح الفترة

 ────── ────── ────── ────── 

     

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل 
     المرحلي المكثف المجمع: 

أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 3,015 (836) 1,247 (1,325) تأثير صافي التغيرات في القيمة العادلة   -

 ────── ────── ────── ────── 

 (1,325) 1,247 (836) 3,015 

 ────── ────── ────── ────── 

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان 
     الدخل المرحلي المكثف المجمع:

أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 5,310 (412) 1,998 3,670 ة لعادللتغيرات في القيمة اتأثير صافي ا -

تحميل )رد( خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات  -

 9 (197) 33 (539) المالية األخرى   

 (704) 583 (308) 656 إعادة ادراج صافي الخسارة )الربح( من البيع  -

 ────── ────── ────── ────── 

 3,787 1,723 (26) 4,615 

     ويل عمالت أجنبية: تح

 1,927 1,805 1,498 115 حويل الناتجة من تحويل عمليات أجنبية ق التفرو -

 ────── ────── ────── ────── 

 3,902 3,221 1,779 6,542 

 ────── ────── ────── ────── 

     

 9,557 943 4,468 2,577 إيرادات شاملة أخرى للفترة 

 ────── ────── ────── ────── 

 32,208 (3,599) 14,680 (8,065) لشاملة للفترةات ايرادر( اإللخسائإجمالي )ا
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     الخاص بـ:

 32,061 (3,752) 14,600 (8,128) مساهمي البنك

 147 153  80 63  الحصص غير المسيطرة

 ────── ────── ────── ────── 

 (8,065) 14,680 (3,599) 32,208 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

   



 

 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة ت يكولا ليهألاك بنلا
 

 

 .ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمن هذه المعل اتشكل جزءً  12إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

   الخاصة بمساهمي البنك                                           

    االحتياطيات   

 

 رأس 
 المال 

 عالوة
إصدار  

 أسهم 

 أسهم 
 خزينة

 (7 إيضاح)

احتياطي 
 اجباري 

 احتياطي
 اختياري

احتياطي 
أسهم  
 خزينة

 (7 إيضاح)

احتياطيات  
اخرى  

 (7 إيضاح)

التغيرات  
المتراكمة  
في القيمة  

 العادلة 

 أرباح 
 مرحلة 

 إجمالي  
 المجموع  االحتياطيات 

أوراق  
رأسمالية  
مستدامة  
   1الشريحة 

الحصص  
غير 

 المسيطرة 

جموع  م
حقوق  
 الملكية 

 ألف  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 دينار كويتي 
               

 690,961  1,097 90,750  599,114 333,435  151,656  13,437  (2,808)   8,065  82,075  81,010  (5,135)  108,897  161,917 2020 يناير 1في الرصيد كما 

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

 (4,542) 106     - (4,648) (4,648) (4,648)     -     -     -     -     -     -     -       - ربح الفترة  )خسارة( صافي

 943 47     - 896 896     - (885) 1,781     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة  )خسائر( إيرادات

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

 (3,599) 153     - (3,752) (3,752) (4,648) (885) 1,781     -     -     -      -     -     - الشاملة للفترة )الخسائر( إجمالي اإليرادات 

 (11,241)     -     - (11,241) (11,241) (11,241)     -     -     -     -     -      -     -     - دفوعةتوزيعات أرباح م

 (13,576)     -     - (13,576) (13,576) (13,576)     -     -     -     -     -      -     -     - ( 2.1خسائر تعديل قروض االفراد )إيضاح 

لى األوراق الرأسمالية مدفوعات الفائدة ع

 (3,368)     -     - (3,368) (3,368) (3,368)     -     -     -     -     -      -     -     - 1المستدامة الشريحة 

تحويل نتيجة إلغاء االعتراف باستثمارات 

في أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     -     -     -     -      - (5,225) 5,225     -     -     -     -      -     -     - اإليرادات الشاملة األخرى

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

 659,177 1,250  90,750   567,177 301,498  113,598 17,777 (1,027)  8,065   82,075   81,010  (5,135)   108,897  161,917    2020يونيو  30الرصيد كما في 

 

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

 

 



 

 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة ت يكولا ليهاألك بنلا
 

 
 

 .ن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتشكل جزًءا م 12إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 )تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

   الخاصة بمساهمي البنك                                            

     االحتياطيات   

 

 رأس 
 ل ماال

 ةوعال
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 خزينة

 (7 إيضاح)

احتياطي 
 اجباري 

 احتياطي
 اختياري

احتياطي 
 أسهم خزينة

 (7 إيضاح)

احتياطيات  
اخرى  

 (7 يضاحإ)

التغيرات  
المتراكمة  
في القيمة  

 العادلة 

 أرباح 
 مرحلة 

 إجمالي  
 المجموع  االحتياطيات 

أوراق  
رأسمالية  
مستدامة  
   1الشريحة 

الحصص  
غير 

 ة المسيطر

ع  موجم
وق  حق

 الملكية 

 ألف  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 نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
               

 676,365 812 90,750 584,803 319,042 156,579 1,677 (5,828) 8,065 79,051 79,498 (5,053) 108,897 161,917   2019يناير  1الرصيد كما في 

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

 22,651 80     - 22,571 22,571 22,571     -     -     -     -     -     -     -     - صافي ربح الفترة 

 9,557 67     - 9,490 9,490     - 7,591 1,899     -     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للفترة 

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

 32,208 147     - 32,061 32,061 22,571 7,591 1,899     -     -     -     -     -     - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 (22,487)     -     - (22,487) (22,487) (22,487)     -     -     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح مدفوعة

راق الرأسمالية ئدة على األولفامدفوعات ا

 (3,316)     -     - (3,316) (3,316) (3,316)     -     -     -     -     -     -     -     - 1المستدامة الشريحة 

تحويل نتيجة بيع استثمارات في أسهم 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

     -     -     -     -     - 3 (3)     -     -     -     -     -     -     - األخرىالشاملة 

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

 682,770   959 90,750 591,061 325,300 153,350 9,265 (3,929) 8,065 79,051 79,498 (5,053) 108,897 161,917   2019يونيو  30الرصيد كما في 

 

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

 



 

 ة شركاته التابعي ش.م.ك.ع. وت يكولا ليهاألك بنلا
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

  2020 يونيو 30 للفترة المنتهية في

  

 المنتهية في  أشهر الستة
 ونيوي 30

 
 إيضاح

2020 
 ألف

2019 
 ألف

  
 دينار كويتي دينار كويتي

 أنشطة التشغيل  
 

  

 الضرائب ربح الفترة قبل )خسارة( صافي  
 

(1,405) 25,168 

 تعديالت لـ:
 

  

بيع أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  خسارة )ربح(   صافي 
 األخرى 

 
583 (704) 

 أرباح  توزيعات إيرادات 
 

(1,033) (1,179) 

 حصة في نتائج شركة زميلة   
 

(1,160) (1,469) 

 استهالك وإطفاء  
 

3,541 2,687 

 28,488 37,849 8 مخصص/ خسائر انخفاض في القيمة  

  
────── ────── 

 ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  
 

38,375 52,991 

  
  

 ومطلوبات التشغيلي موجودات التغيرات ف
 

  

 لدى البنوكئع ودا
 

(77,288) (70,821) 

 سندات خزانة حكومة دولة الكويت 
 

38,375 27,947 

 سندات بنك الكويت المركزي  
 

(1,447) (8,389) 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  
 

1,316 (238) 

 قروض وسلف  
 

(56,214) (131,037) 

 موجودات أخرى  
 

(7,843) (5,736) 

 المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 

(211,559) 129,544 

 ودائع العمالء
 

71,960 6,229 

 مطلوبات أخرى  
 

(3,216) 1,516 

 ضرائب مدفوعة 
 

(2,420) (3,029) 

  
────── ────── 

 شغيل صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الت 
 

(209,961) (1,023) 

  
────── ────── 

 أنشطة االستثمار  
 

  

 شراء استثمارات في أوراق مالية 
 

(89,565) (139,398) 

 متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 
 

96,501 157,479 

 صافي شراء مباني ومعدات 
 

(2,210) (2,434) 

 ة توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في شركة زميل
 

-     960 

 ح مستلمة رباإيرادات توزيعات أ
 

1,033 1,179 

  
────── ────── 

 ن أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدية الناتجة م
 

5,759 17,786 

  
────── ────── 

 أنشطة التمويل 
 

  

 1الشريحة   –فوائد مدفوعة على األوراق الرأسمالية المستدامة 
 

(3,368) (3,316) 

 مدفوعة أرباح  توزيعات
 

(11,241) (22,487) 

  
────── ────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 
 

(14,609) (25,803) 

  
────── ────── 

 فروق تحويل عمالت أجنبية 
 

  

  
4,380 4,244 

 صافي النقص في النقد والنقد المعادل 
 

────── ────── 

  
(214,431) (4,796) 

 يناير 1لنقد المعادل كما في د واالنق
 

  

  
786,071 630,668 

 يونيو   30النقد والنقد المعادل كما في  
 

────── ────── 

  
571,640 625,872 

 يتكون النقد والنقد المعادل من: 
 

══════ ══════ 

 النقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى 
 

68,346 55,924 

 ا( تتجاوز ثالثين يومً  ال ة استحقاق أصليةوك المركزية )فتر األرصدة لدى البن 
 

326,682 312,106 

 قاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما(ودائع لدى البنوك )فترة استح
 

176,612 257,842 

  
────── ────── 

  
571,640 625,872 

  
══════ ══════ 



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة ت يكولا ليهاألك بنلا
 

 

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاح

 2020و يوني 30
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  التأسيس والتسجيل 1
 

ومسجلة  1967مايو  23بتاريخ  تأسست في الكويت امةشركة مساهمة ع هو )"كالبن") ع..ك.إن البنك األهلي الكويتي ش.م

الصفاة، شارع أحمد الجابر، مدينة   ساحة للبنك هو  المسجلإن عنوان المكتب يت المركزي. كمصرف لدى بنك الكو

 .ومصر المتحدةبصورة أساسية في الكويت واإلمارات العربية  يقوم البنك باألنشطة المصرفيةالكويت. 
 

ليها معاً بـ "المجموعة"( للفترة المنتهية كثفة المجمعة للبنك وشركاته التابعة )يشار إالمالية المرحلية المات تم اعتماد المعلوم

 .2020  أغسطس 15من قبل مجلس إدارة البنك في  2020يونيو  30في 
 

 اإلعداد أساس  2
 

ً لمعيار للمجموعةفة المجمعة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكث (أ "التقرير المالي  34محاسبة الدولي ال وفقا
 . لبند )ب( أدناهباستثناء المبين في ا المرحلي"

 

عداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة  إإن السياسات المحاسبية المستخدمة في  (ب

التعديل على تعليمات بنك باستثناء  ،2019مبر ديس 31 عة السنوية للسنة المنتهية فيإعداد البيانات المالية المجمفي 

 ينة أدناه: الكويت المركزي المب
 

ً لتعليمات بنك الكويت المركزي  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  السنوية تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا

 س خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت قياولة الكويت. تتطلب هذه التعليمات المتعلقة بمؤسسات الخدمات المالية في د

و أالتزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي  9غ المحتسب طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية لمبلبناءا على ااالئتمانية 

 ً ات ، والتأثير الالحق على اإلفصاحعلىللمخصصات المطلوبة استناداً إلى تعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أ وفقا

رير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة األخرى للمعايير الدولية للتقا ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات

 الدولية )يشار إليها معاً بــ "المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي"(.
 

 ركزي بتمديد تعليماته التي تتطلب، قام بنك الكويت الم2020يونيو  30 ذلك، خالل الفترة المنتهية فيإلى  إضافة

تسجيل خسائر تعديل الموجودات المالية الناتجة من اإلعفاءات المتعلقة بتأجيل سداد القروض للعمالء نظرا للتأثير 

 اح أو الخسائر. في األرباح المرحلة بدال من األرب 19االقتصادي لكوفيد 
 

سبية السنوية التي تبدأ اعتبارا من ولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاى على المعايير الدخرإن التعديالت األ (ج

 األداء المالي للمجموعة.   أوالمركز  أولم يكن لها أي تأثيرمادي على السياسات المحاسبية  2020يناير  1
 

ات المطلوبة العداد بيانات مالية فصاحاإلولمعلومات ة امن كافلية المكثفة المجمعة ال تتضإن المعلومات المالية المرح (د

 السنوية فقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعةمجمعة كاملة و

 يونيو 30في أشهر المنتهية  الستة فترة نتائج  ذلك، فإنإلى  . إضافة 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31نة المالية المنتهية في النتائج التي يمكن توقعها للس عن بالضرورة تعبرال  2020
 

 حكامواألاستخدام التقديرات  2.1
 

  المجمعة المدققة السنوية للمجموعة مماثلة لتلك المرتبطة بالبيانات المالية لعدم التأكد من التقديرات  الرئيسية المصادرتعتبر 

كما هو على المجموعة  19-عن تفشي فيروس كوفيد باستثناء التأثير الناتج 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في في وا كم

 .مبين بالتفصيل أدناه
 

  19-كوفيدفيروس تأثير 

د ق 2020حة العالمية خالل شهر مارس ( الذي تم إعالنه كوباء من قبل منظمة الص19-إن انتشار فيروس كورونا )كوفيد

النقدية في المناطق المالية وأعلنت كافة المؤسسات إلى توقف األعمال واألنشطة االقتصادية على مستوى العالم. كما دى أ

من إجراءات الدعم لمواجهة التأثيرات العكسية  اً عدد - بما في ذلك دولة الكويت -الجغرافية التي تعمل بها المجموعة 

ء ينها تخفيض معدل الخصم وتأجيل سداد األقساط للعمالدة إجراءات من بك ع. يتضمن ذل19-كوفيدفيروس محتملة لال

مخاطر، وإصدار حزمة من التعليمات التحفيزية لتمويل القطاعات االقتصادية واألعمال  لاألفراد، والشركات التي تعرضت ل

المجموعة والتقديرات واألحكام   ياتم اإلدارة لتأثير الحائجة على عملالتجارية التي تأثرت سلبا. يبين هذا اإليضاح تقيي

 . 2020يونيو  30دير قيمة الموجودات والمطلوبات كما في رية التي طبقتها اإلدارة لتقالجوه



 

 م.ك.ع. وشركاته التابعة ي ش.ت يكولا ليهاألك بنلا
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10 

 

 أساس اإلعداد )تتمة(  2
 

 )تتمة( حكاماستخدام التقديرات واأل 2.1
 

 )تتمة( 19-كوفيدفيروس تأثير 
 

 االئتمان ( إدارة مخاطر 1
السنوية للمجموعة كما في حول البيانات المالية المجمعة  4.1ح رقم ئتمان المبينة في اإليضااال إضافة إلى إدارة مخاطر

، فقد اتخذت إدارة المجموعة عدد من التدابير إلدارة مخاطرها المرتبطة بالجائحة. 2019ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

ها، وتقدير التأثير على ئل التأثير المحتمل على عمالحو ناءا على أحدث المعلومات المتاحةويتضمن ذلك: إجراء تحليل ب

سيناريوهات االنكماش في الترجيحات المتعلقة بتعديالت على متغيرات االقتصاد الكلي، وتطبيق التعديل في القطاعات، وال

 تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

لى إدارة التأثيرات السلبية لتوقف لتقلبات دتهم عساعلم لعمالئهال سداد أقساط القروض وافقت إدارة المجموعة على تأجي

تم تسجيلها في األرباح التي كويتي  ألف دينار 13,576بمبلغ  لعمالئها األفراد خسائر تعديلإلى  ، ما أدىالتدفقات النقدية

جوهرية للتأكد مما  أحكامالمرحلة. وتواصل اإلدارة تقييم السلوكيات السابقة وتاريخ السداد للعمالء بصفة مستمرة. تم تطبيق 

 التي يواجهها العمالء مؤقتة او طويلة األجل بطبيعتها. إذا كانت مشكالت التدفقات النقدية والسيولة 
 

 ( إدارة مخاطر السيولة 2

نقطة ورفع معدالت السيولة ومتطلبات رأس  100في شهر مارس، قام بنك الكويت المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 

مقابل تكلفة التمويل  خفضإلى  أدى كثر من مبادلة االرتفاع في هوامش االئتمان ماأتخفيض معدالت الوثائق والمال، 

 هوامش اإلقراض. الضغط الناتج على 
 

على االحتفاظ بتغطية مناسبة للسيولة المجموعة بمحفظة سيولة مناسبة خالل تلك الفترة. تنص سياسة  مجموعةت الاحتفظ

ذا  إأثير محدود على أسعارها مع وجود ت أجزاء منهاالموجودات السائلة عالية الجودة والتي يمكن بيع ومحفظة كبيرة من 

 دعت الحاجة لذلك. 
 

السيولة بالمجموعة في اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة المدققة السنوية  تم اإلفصاح عن سياسة إدارة مخاطر

ولة ، قامت المجموعة بتقييم مستوى السي19-. ونتيجة لتفشي فيروس كوفيد2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

قة لتدفقاتها النقدية وتوقعاتها ودعمها لتغطية والمركز المالي لديها بما في ذلك العمليات الخارجية من خالل المراقبة الوثي

المجموعة في مراقبة مركز السيولة لديها  منتقاة وزيادة الودائع المحلية. وتستمر عمليات الصرف الالسيولة من خالل 

 .19-كوفيدفيروس ي والمخاطر الناتجة من أزمة تفش
 

 ( قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 3
كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  إذا، تستمر المجموعة في الرقابة الوثيقة لما 19-كوفيد فيروسنظرا لتأثير 

لحالي أم ال. إضافة إلى ذلك، تم السوق في السيناريو ا المشاركين فيلذي سيتم تحقيقه في المعامالت بين المالية تمثل السعر ا

ة بقياس القيمة العادلة في اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة  اإلفصاح عن معلومات حول سياسة المجموعة المتعلق

 . 2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 
 

 موجودات غير المالية  ( ال4
مة الدفترية للموجودات غير المالية كما في تاريخ هذه المعلومات لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري عكسي على القي

ة المكثفة المجمعة. وقد أخذت المجموعة في االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات الحالية في السوق لتحديد المالية المرحلي

ناءا على المعلومات الملحوظة المتاحة لة للموجودات غير المالية للمجموعة، والتي تمثل افضل تقدير لإلدارة بالمبالغ المسج

 في تاريخ المعلومات المالية. 
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 ت القطاعات  معلوما 3
 

عادةً   هذه القطاعات مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدر أعمالأنشطة  تعمل فيقطاعات إلى  يتم تنظيم المجموعة

قطاعات  فيما يلي توزيع الموارد وتقييم األداء. لغرض الرئيسي اتخاذ قرارات التشغيل مسؤولبصورة منتظمة من قبل 

   :لدى المجموعةالتشغيل 
 

   التجاريةالمصرفية   لعمااأل

والودائع والخدمات  يةاالئتمان التسهيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت -

 .الشركات والمؤسساتمن عمالئها إلى  دمةالمصرفية المتعلقة بها والمق

 عمالألوا  فرادلألالمصرفية  عمالاأل

 الخاصة المصرفية 

 وتتضمنعمالء الإلى  تشمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المقدمة -

 . والموجودات إدارة الثرواتوخدمات قروض وبطاقات االئتمان ال

 الخزينة واالستثمارات

العمالء وأنشطة إدارة  إلى  الخزينة المقدمةخدمات  هذا القطاع يشمل -

استثمار والمشتقات وأنشطة  السوق النقديالعمومية وتشمل  الموازنات

لتسعير تحويالت األموال فيما ناتج والتأثير الوإدارة الموجودات  الممتلكات

 بين القطاعات. 
 

 : يونيو 30 فيوكما  المنتهية في أشهر الستةلفترة  حول القطاعاتفيما يلي معلومات 
 

 

2020 
 المصرفية عمالاأل

 التجارية

 المصرفية عمالاأل
 عمالاألو فرادلأل

 الخاصةالمصرفية 

 الخزينة 

 المجموع واالستثمارات

 
 ألف 

 يتيدينار كو
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي
     

 51,147 2,871 21,394 26,882 صافي إيرادات فوائد 

 

────── ────── ────── ────── 

 69,094 7,274 25,855 35,965 إيرادات تشغيل 

 
────── ────── ────── ────── 

 15,073 6,451 9,022 (400) نتائج القطاع 

 (16,478)    وفات غير موزعة مصر 

 

   ────── 

 (1,405)    الفترة قبل الضرائب خسارة  

 

   ────── 

 4,615,276 1,197,463 714,171 2,703,642 موجودات القطاع 

 117,393    موجودات غير موزعة 

 
   ────── 

 4,732,669    إجمالي الموجودات 

 
   ────── 

 3,972,585 704,002 1,997,233 1,271,350 مطلوبات القطاع 

 100,907    مطلوبات غير موزعة 

 

   ────── 

 4,073,492    إجمالي المطلوبات 

 
   ────── 
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 معلومات القطاعات )تتمة( 3

 

 المصرفية عمالاأل
 التجارية

 المصرفية لعمااأل
 عمالواأل فرادلأل

 المصرفية الخاصة

 الخزينة 

 المجموع واالستثمارات

 

 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

2019     

 63,976 5,470 22,782 35,724 صافي إيرادات فوائد 

 

────── ────── ────── ────── 

 87,051 10,531 28,834 47,686 إيرادات تشغيل 

 

────── ────── ────── ────── 

 41,438 9,141 15,116 17,181 نتائج القطاع 

 (16,270)    مصروفات غير موزعة 

    

────── 

 25,168    ربح الفترة قبل الضرائب 

    

────── 

 4,625,263 1,357,033 671,697 2,596,533 ت القطاع موجودا

 109,118     موجودات غير موزعة 

    

────── 

 4,734,381    إجمالي الموجودات 

    

────── 

 3,953,023 1,163,772 1,775,211 1,014,040 ت القطاع مطلوبا 

 98,588    مطلوبات غير موزعة 

    

────── 

 4,051,611    إجمالي المطلوبات 

    

────── 
 

 المعلومات الجغرافية:

 يرادات التشغيلية للمجموعة وموجودات القطاع من العمليات الدولية: يوضح الجدول التالي اإل
 

  

 2020 2019 
  

 ألف ألف 
  

 دينار كويتي دينار كويتي 
     

 22,841 28,362   إيرادات تشغيل 
 1,059,083 1,280,576   موجودات القطاع 

 

 في أوراق مالية اتاستثمار 4
 

  )مدققة(  
 

 يونيو 30 رديسمب 31 يونيو  30
 

2020 2019 2019 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ويتيدينار ك

    

 246,388 259,548 252,554 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 28,900 29,477 33,515 التكلفة المطفأة

 12,456 13,140 11,824 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ────── ────── ────── 
 297,893 302,165 287,744 

 ══════ ══════ ══════ 
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 استثمارات في أوراق مالية )تتمة( 4
 

 الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة:  فيما يلي الجدول الهرمي للقيمة العادلة ل
 

 
 2020 يونيو 30

 كويتي ألف دينار
 

 )مدققة(     
 2019ديسمبر  31

 كويتي نارألف دي
 

 2019 يونيو 30
 كويتي ألف دينار

         

 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح او 
 الخسائر 

القيمة العادلة 
من خالل 
اإليرادات 
الشاملة 
 األخرى 

 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح او 
 الخسائر 

لقيمة العادلة ا
من خالل 
اإليرادات 

الشاملة 
 األخرى

 

القيمة العادلة 
خالل من 

األرباح او 
 الخسائر 

القيمة العادلة 
من خالل 
اإليرادات 

الشاملة 
 األخرى

   : 1مستوى ال
 

  
 

  

 3,631    -  4,462     -  6,059     - األسهم 

         أوراق الدين المالية 

 69,544    -  70,100     -  88,140     - حكومية  -

 52,405    -  38,086     -  35,167     - غير حكومية  -

         

         : 2المستوى 

         أوراق الدين المالية 

 53,543 53  80,757 147  59,382 488 حكومية  -

 41,892    -  41,891     -  41,891     - غير حكومية  -

    - 12,403      - 12,993      - 11,336 افظ مدارة صناديق ومح

         

         : 3توى المس

 25,373    -  24,252     -  21,915     - األسهم 

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

 11,824 252,554  13,140 259,548  12,456 246,388 

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

 . دفتريةفة المطفأة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الإن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكل
 

مركز المالي المرحلي المكثف المجمع او بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع إن التأثير على بيان ال

العادلة لألوراق   المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة متغيرات في% 5تغير بنسبة اليعتبر غير مادي في حالة 

 . 3والمستوى  2المالية المصنفة ضمن المستوى 
 

 راف ذات عالقة معامالت مع أط 5
 

عليا تتمثل هذه المعامالت في تلك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة )أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ال

أو يستطيعون أن يمارسوا  ن المالكين الرئيسيين لهايمثلوعائالتهم من الدرجة األولى والشركات التي  أفرادللمجموعة و

لمجموعة( والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفترة. يتم الموافقة على شروط هذه لالزميلة  عليها تأثيراً ملموسا والشركة

 وعة. المعامالت من قبل إدارة المجم
 

ئع لدى المجموعة وتسهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من كان لدى هؤالء األطراف ذات عالقة ودا ،الطبيعي عمالفي سياق األ

 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما يلي:  درجةالمقبل المجموعة. إن األرصدة 
 

  

 )مدققة(

  

   يونيو 30
2020 

 ديسمبر 31
2019 

  يويون 30
2019 

  

 ألف ألف ألف

  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
     

 24,573 23,746 22,072  قروض وسلف 

 46,606 47,546 53,501  ودائع عمالء 

 2,503 2,362 2,362  تثمارات في أوراق ماليةاس

 627 628 197  محافظ مدارة

 11,890 11,896 12,518  التزامات ومطلوبات محتملة 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( 5
 

 ات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي. مكفولة بضمانطراف ذات عالقة أإلى  والسلفالقروض  إن
 

كويتي( ومبلغ  ألف دينار 543 :2019 يونيو 30كويتي ) ألف دينار 403 دات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغتتضمن إيرا

 مع أطراف ذات عالقة. معامالت الكويتي( على التوالي، من   ألف دينار 550: 2019 يونيو 30ي )كويت ألف دينار 618
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

 ي كما يلي:إن مكافأة اإلدارة العليا ه

 الثالثة أشهر المنتهية في  
  يونيو    30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في 
  يونيو    30

 

2020 2019 2020 2019 
 

 ألف ألف لفأ ألف
 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
     

 1,762 1,457 840 638 رواتب ومزايا أخرى 

 105 71 61 25 مكافأة نهاية الخدمة 
 ────── ────── ────── ────── 
 

 
 663 901 1,528 1,867 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 متوسطة األجل  أوراق 6
 

مليار دوالر امريكي. بموجب  1.5قيمة بيورو متوسطة األجل ريج اس  أوراق، قام البنك بتطبيق برنامج 2017نة خالل س

مليون دوالر  500الدرجة األولى غير مكفولة بضمان )"السندات"( بمبلغ  هذا البرنامج، نجح البنك في إصدار سندات من

. إن السندات مدرجة في بورصة أيرلندا وتحمل كوبون ثابت 2022أمريكي لمدة خمس سنوات وتستحق السداد في أبريل 

 سنوياً تستحق على أساس نصف سنوي.٪ 3.50بنسبة 
 

 حقوق الملكية  7
 

توزيعات أرباح صدار إعلى  2020 أبريل 14لجمعية العمومية السنوية المنعقد في وافق المساهمون في اجتماع ا (أ

 بقيمة توزيعات أرباح نقدية :2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ففلس لكل سهم  7 بقيمةنقدية 

 ة. أسهم الخزينة أي توزيعات أرباح نقدي ال تستحقدفعها الحقا.  تموالتي  (س لكل سهمفل 14
 

 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة: (ب

  )مدققة(  

 
   يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 
    

المحتفظ بها  عدد األسهم   13,257,489 13,257,489 12,953,609 
 

═══════ ═══════ ═══════ 

 %0.80 %0.82 %0.82 نسبة األسهم المحتفظ بها
 

═══════ ═══════ ═══════ 

كويتي(  ألف دينارالقيمة السوقية )   2,347 3,394 4,042 
 

═══════ ═══════ ═══════ 

)فلس(المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم    177 303 310 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

لفة أسهم الخزينة تك بما يعادلذلك، فإن المبلغ إلى  حتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع. إضافةإن الرصيد في حساب ا

 أسهم الخزينة.ب االحتفاظفترة  ارمد غير متاح للتوزيع من االحتياطي العام على 



 

 م.ك.ع. وشركاته التابعة ي ش.ت يكولا ليهاألك بنلا
 

 )غير مدققة(جمعة المالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتات حول إيضاح

 2020 يونيو 30
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 حقوق الملكية )تتمة( 7
 

 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى: (ج

 

 

 احتياطي إعادة 
 راتتقييم عقا

 احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 احتياطي برنامج 
  مزايا الموظفين

 إجمالي 
 تياطيات االح

 األخرى

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

 (5,828) (131) (13,788) 8,091 2019يناير   1في  
     

 1,899 (10) 1,870 39 شاملة أخرى للفترة)خسائر(  إيرادات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (3,929) (141) (11,918) 8,130 2019يونيو   30كما في 

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

 (2,808)  (201)  (10,909)  8,302  2020يناير  1في 

     

 1,781  (2)  1,762  21  إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,027)  (203)  (9,147)  8,323  2020يونيو  30 كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  1الشريحة  -المستدامة الرأسمالية األوراق  (د

بازل تعليمات بما يتفق مع  1الشريحة -اإلضافية المستدامة  الرأسماليةاألوراق  بإصدار 2018 مبرسبت 26قام البنك بتاريخ 

III  إن هذه األوراق المالية مستدامة  كحقوق ملكيةي ويتم تصنيفها مليون دوالر أمريك 300)"األوراق المالية"( بمبلغ .

سبتمبر  26ار البنك في أو بعد تاريخ االستدعاء األول في ومساندة وغير مكفولة بضمان ويمكن استردادها بناًء على اختي

م إعادة تحديد تلك % حتى تاريخ االستدعاء األول وسوف يت7.25كوبون بنسبة  سعر هذه األوراق المالية .  تحمل2023

الستحقاق خمس سنوات. وسوف يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوي بعد افترة زمنية فاصلة بمدة النسبة بعد ذلك على مدى 

 . حقوق الملكيةمن  كاقتطاعويتم معاملتها 
 

 االنخفاض في القيمة مخصص / خسائر  8

 

 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو  30
 
 

 ة فيالستة أشهر المنتهي

 يونيو  30

 2020 2019 2020 2019 

 

 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
     

ص المحمل لخسائر االئتمان على  المخص 

 28,317 37,835 14,989 24,327 التسهيالت االئتمانية 

االئتمان المتوقعة على   )اإلفراج عن( خسائر 

 171 14 (9) (340) خرىالموجودات المالية األ 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 23,987 14,980 37,849 28,488 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

التزاماً  9المحددة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية كانت قيمة

 136,001 2019ديسمبر  31) 2020 يونيو 30كويتي كما في  ألف دينار 216,481 بمبلغالمركزي  تعليمات بنك الكويتب

كويتي  دينارألف  32,392 قيمة أقل بمبلغ ، والتي تمثل(كويتي ألف دينار 164,016: 2019يونيو  30وكويتي،  ألف دينار

 من (كويتي ألف دينار 69,119 بمبلغ وي، كويت ألف دينار 77,166: اقل بمبلغ 2019يونيو  30و  2019ديسمبر  31)

ديسمبر  31) ك الكويت المركزيكويتي لخسائر االئتمان وفقا لتعليمات بن ألف دينار 248,873 بمبلغالمحتسب  المخصص

  . كويتي( ألف دينار 233,135: 2019نيو يو 30وكويتي،  ألف دينار 213,167: 2019



 

 م.ك.ع. وشركاته التابعة ي ش.ت يكولا ليهاألك بنلا
 

 )غير مدققة(جمعة المالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتات حول إيضاح

 2020 يونيو 30
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 الضرائب  9

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو  30 

 
 

 الستة أشهر المنتهية في
 يونيو  30 

 2020 2019 2020 2019 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف 
 كويتي دينار

 ألف
 دينار كويتي 

     

 213     - 96 (64) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 592     - 267 (160) ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 237     - 107 (64) الزكاة
 1,475 3,137 729 1,596 ضرائب على فروع أجنبية 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,308 1,199 3,137 2,517 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 الخاصة بمساهمي البنك ة والمخففةربحية السهم األساسي 10
 

لعدد على المتوسط المرجح الخاص بمساهمي البنك صافي ربح الفترة  سمةبقوالمخففة يتم احتساب ربحية السهم األساسية 
 :األسهم القائمة خالل الفترة

 

 

 المنتهية فيلثالثة أشهر ا
 يونيو  30

 
 

 الستة أشهر المنتهية في
 يونيو  30

 2020 2019 2020 2019 
     

صافي )خسارة( ربح الفترة الخاص  

 22,571 (4,648) 10,168 (10,693) كويتي(  ألف دينار بمساهمي البنك ) 

ناقصاً: مدفوعات الفائدة على األوراق  

 ار ألف دين ) 1ة  الرأسمالية المستدامة الشريح 

 (3,316) (3,368)     -     - كويتي(

 

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

صافي )خسارة( ربح الفترة المعدل الخاص  

 19,255 (8,016) 10,168 (10,693) كويتي(  ألف دينار بمساهمي البنك ) 

     

المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة 

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

 
    

 (12,953,609) (13,257,489) (12,953,609) (13,257,489) الخزينة   ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم 

 

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

المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم 

 1,606,212,625 1,605,908,745 1,606,212,625 1,605,908,745 القائمة خالل الفترة
 

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

)خسارة( ربحية السهم األساسية والمخففة 

 فلس 12 فلس( 5) لسف 6 فلس( 7) الخاصة بمساهمي البنك
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

  لةمحتممطلوبات التزامات و     11
 

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

  

   يونيو 30
2020 

 ديسمبر 31
2019 

  يونيو 30
2019 

 ألف ألف ألف  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
     

 40,580 59,599 37,512  قبوالت مصرفية
 179,203 126,169 109,595  خطابات اعتماد

اناتضم    819,131 831,353 815,709 
  ─────── ─────── ─────── 
  966,238 1,017,121 1,035,492 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ديسمبر  31كويتي ) ألف دينار 300,369ي بإجمالي مبلغ ريخ بيان المركز المال االئتمان في تا بمنحلتزامات اال مجموع كان
 كويتي(. ألف دينار 223,821 :2019 يونيو 30ي وكويت ف دينارأل 296,802 :2019



 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة ت يكولا ليهاألك بنلا
 

 

 ة المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(علومات الماليات حول المإيضاح

 2020يونيو  30
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  أدوات مشتقة 12
 

 كما يلي:  هي مع القيمة العادلة قائمةالمشتقة الدوات أو التعاقدية لأل  المبالغ االسميةإن 
 

  ()مدققة  

 

   يونيو 30
2020  

  ديسمبر 31
2019  

  يونيو 30
2019 

 المطلوبات موجوداتال 
المبالغ 

 المطلوبات اتموجودال اقديةالتع
المبالغ 

 المطلوبات موجوداتال التعاقدية
المبالغ 

 التعاقدية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف لفأ ألف ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
          

          :وطللتحمحتفظ بها 

          القيمة العادلة  تحوطعمليات 

 59,842 243 284 51,639 301 250 6,926 239     - مبادالت أسعار الفائدة

          

          محتفظ بها للمتاجرة:

 134,564 53 276 203,935 322 833 67,542 305 36 يل عمالت أجنبية آجلة عقود تحو
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 36 544 74,468 1,083 623 255,574 560 296 194,406 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 .2مستوى ن المعروضة في السوق ويتم تصنيفها ضمالت مدخالالجميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس  تم تقييم

 

 

 


	Arabic FS ABK Q2 15 Aug 2020 V2
	Audit reports - June Arabic
	Signed BS page 30 June 20 A



