
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التابعة شركاتهو بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.

 دولة الكويت

 

 المجمعة المكثفةالمعلومات الماليـة المرحلية 

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30

 

 

 

 



 وشركاته التابعة الدولي ش.م.ك.ع.بنك الكويت 
 دولة الكويـت

 

 المحتويات

 صفحة 

 المجمعة المكثفة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةمراقبي الحسابات المستقلين حول تقرير 

 

1 

 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

2 

 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

3 

 المكثف المجمع )غير مدقق(بيان المركز المالي المرحلي 

 

4 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

5 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

6 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
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 وشركاته التابعة ش.م.ك.ع.بنك الكويت الدولي 
 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2019 يونيو 30فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2 

 ألف دينار كويتي    

 أشهر المنتهية في الستة  في الثالثة أشهر المنتهية  

 إيضاح 

 يونيو 30

2019 

 يونيو 30

2018 

 يونيو 30 

2019 

 يونيو 30

2018 

       

 42,500 49,600  21,963 25,035  إيرادات تمويل 

 (15,365) (23,232)  (8,384) (12,092) 3 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 27,135 26,368  13,579 12,943  صافي إيرادات التمويل

       

 5,251 5,357  2,707 2,866  إيرادات أتعا  وعموالت

 418 485  (85) 293  صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 1,514 2,527  907 1,758  إيرادات استثمارات

 218 321  113 177  إيرادات أخرى
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 34,536 35,058  17,221 18,037  مجموع إيرادات التشغيل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

       

 (8,950) (9,725)  (4,579) (4,946)  تكاليف موظفين

 (6,679) (6,795)  (4,137) (4,200)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (1,093) (1,802)  (553) (907)  استهالك
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 (16,722) (18,322)  (9,269) (10,053)  مجموع مصروفات التشغيل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

       

 17,814 16,736  7,952 7,984  الربح من العمليات قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

       

 (5,240) (6,562)  (3,469) (4,389) 4 انخفاض القيمةالمخصصات وخسائر 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 12,574 10,174  4,483 3,595  الربح الناتج من العمليات
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

       

       مخصص لـ:

 (115) (94)  (41) (33)  يحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم

 (318) (247)  (113) (81)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (123) (99)  (43) (31)  الزكاة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 12,018 9,734  4,286 3,450  ربح الفترة
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

       العائد إلى:

 11,967 9,606  4,267 3,394  مساهمي البنك 

 51 128  19 56  الحصص غير المسيطرة 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

  3,450 4,286  9,734 12,018 
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

 فلس 12.32  فلس 9.89  فلس 4.39  فلس 3.49  5 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 



 وشركاته التابعة .ع.ش.م.كبنك الكويت الدولي 
 (مدقق)غير  المجمعالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي المكثف  بيان

 2019 يونيو 30فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

3 

 دينار كويتيألف    

 أشهر المنتهية في الستة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30

2019 

 يونيو 30

2018 

 يونيو 30 

2019 

 يونيو 30

2018 

      

 12,018 9,734  4,286 3,450 ربح الفترة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

      :الشامل اآلخرالدخل 

      تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع إعادة يمكنبنود 

 (300) 987  185 363 آلخرا الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمةفي القيمة العادلة ألدوات دين  التغير -

 - (90)  - (90) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية -
      

      بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع الىلن يتم تصنيفها  بنود

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ملكية الستثمارات العادلة القيمة في التغير -

 1,205 850  617 900 الشامل اآلخر
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 905 1,747  802 1,173 الدخل الشامل اآلخر للفترة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 12,923 11,481  5,088 4,623 مجموع الدخل الشامل للفترة
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

      

      العائد إلى:

 12,874 11,353  5,069 4,567 مساهمي البنك 

 49 128  19 56 الحصص غير المسيطرة 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 12,923 11,481  5,088 4,623 مجموع الدخل الشامل للفترة
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 





 وشركاته التابعة .ع.م.كبنك الكويت الدولي ش.
 (مدقق)غير  المجمعفي حقوق الملكية المرحلي المكثف  التغيراتبيان 

 2019 يونيو 30فترة المنتهية في ال

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

5 

 ألف دينار كويتي  

الصكوك  مساهمي البنكالى  ةلعائدحقوق الملكية ا  

الدائمة 

 1الشريحة 

 الحصص

غير 

 المسيطرة

 حقوق

  احتياطيات أخرى    الملكية

 

 رأس 

 المال

 عالوة

 إصدار 

 أسهم

 أسهم 

 نةيخز

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 اختياري

احتياطي 

 أسهم

 خزينة

 أرباح

 محتفظ

 بها

احتياطي 

 القيمة

 العادلة

 فائض

 إعادة

 تقييم

احتياطي 

ترجمة 

عمالت 

 أجنبية

مجموع 

االحتياطيات 

 األخرى

 المجموع

                

 276,604 3,414 - 273,190 165,212 - 14,937 15,763 61,967 4,846 30,808 36,891 (45,234) 49,480 103,732  2019يناير  1الرصيد كما في 

  16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (33) - - (33) (33) - - - (33) - - - - - - (2.2)إيضاح  2019يناير  1كما في 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 276,571 3,414 - 273,157 165,179 - 14,937 15,763 61,934 4,846 30,808 36,891 (45,234) 49,480 103,732 )المعدل( 2019يناير  1الرصيد كما في 

 9,734 128 - 9,606 9,606 - - - 9,606 - - - - - - ربح الفترة 

 1,747 - - 1,747 1,747 (90) - 1,837 - - - - - - - (األخرى)الخسارة الشاملة  /الدخل الشامل اآلخر
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 11,481 128 - 11,353 11,353 (90) - 1,837 9,606 - - - - - - (األخرى)الخسارة الشاملة  /مجموع الدخل الشامل

 (10,271) - - (10,271) (10,271) - - - (10,271) - - - - - - (8إيضاح أرباح ) توزيعات

 - - - - (4,149) - - - (4,149) - - - - - 4,149 (8إيضاح إصدار أسهم منحة )

 91,035 - 91,035 - - - - - - - - - - - - (14)إيضاح  1إصدار صكوك الدائمة الشريحة 

 (756) - - (756) (756) - - - (756) - - - - - - 1صكوك الدائمة الشريحة  إصدار تكاليف
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 368,060 3,542 91,035 273,483 161,356 (90) 14,937 17,600 56,364 4,846 30,808 36,891 (45,234) 49,480 107,881 2019 يونيو 30الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
                

 263,891 3,324 - 260,567 152,589 - 15,530 14,077 54,907 4,846 28,573 34,656 (45,234) 49,480 103,732  2018يناير  1الرصيد كما في 

 9المالية أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 (55) - - (55) (55) - - 680 (735) - - - - - -  2018يناير  1كما في 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 263,836 3,324 - 260,512 152,534 - 15,530 14,757 54,172 4,846 28,573 34,656 (45,234) 49,480 103,732 )المعدل( 2018يناير  1الرصيد كما في 

 12,018 51 - 11,967 11,967 - - - 11,967 - - - - - - ربح الفترة 

 905 (2) - 907 907 - - 907 - - - - - - - (األخرى)الخسارة الشاملة  دخل الشامل اآلخر/ال
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 12,923 49 - 12,874 12,874 - - 907 11,967 - - - - - - مجموع الدخل الشامل

 (9,337) - - (9,337) (9,337) - - - (9,337) - - - - - - (8إيضاح أرباح ) توزيعات
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 267,422 3,373 - 264,049 156,071 - 15,530 15,664 56,802 4,846 28,573 34,656 (45,234) 49,480 103,732 2018 يونيو 30الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



 وشركاته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 (مدقق)غير  المجمعالنقدية المرحلي المكثف  التدفقات بيان

 2019 يونيو 30فترة المنتهية في ال
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ر كويتيادين ألف  

 أشهر المنتهية في الستة  

 إيضاح 

 يونيو 30

2019  

 يونيو 30

2018 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 12,018  9,734  ربح الفترة

     تسويات لـ: 

 (418)  (485)  صرف العمالت األجنبية منصافي الربح الناتج 

 (767)  (533)  إيرادات توزيعات

 -  152  مالية أوراق في استثماراتبيع  من محققة خسائر

 302  (1,049)  لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتغير في القيمة العادلة 

 -  (9)  زميلة شركة نتائجحصة في 

 (1,049)  (1,088)  إيرادات تأجير ناتجة من عقارات استثمارية

 1,093  1,802  استهالك

 5,240  6,562 4 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

  15,086  16,419 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 64,147  (29,022)  المستحق من بنوك

 (222,437)  (119,634)  مدينو تمويل

 269  (5,564)  أخرىموجودات 

 80,512  (14,892)  المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

 86,798  107,772  حسابات المودعين

 (5,154)  (7,253)  مطلوبات أخرى
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 20,554  (53,507)  األنشطة التشغيليةالناتج من )المستخدم في(/  النقدصافي 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (36,231)  (42,284)  أوراق ماليةشراء استثمارات في 

 31,622  61,192  أوراق ماليةالمحصل من بيع / استرداد استثمارات في 

 (2,007)  (2,665)  شراء ممتلكات ومعدات

 767  533  إيرادات توزيعات مستلمة

 1,049  1,088  إيرادات تأجير مستلمة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 (4,800)  17,864  األنشطة االستثمارية)المستخدم في( / لناتج منا صافي النقد
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  91,035  1إصدار الصكوك الدائمة الشريحة من  المحصل

 -  (756)  1تكاليف إصدار الصكوك الدائمة الشريحة 

 (9,050)  (9,907)  توزيعات مدفوعة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

  (9,050)  80,372  األنشطة التمويلية (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

 6,704  44,729  الزيادة في النقد والنقد المعادل صافي

 -  (90)  أجنبية عمالت ترجمةمن  ثراأل

 50,516  96,208  والنقد المعادل في بداية الفترةالنقد 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 57,220  140,847 9 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
  ═══════  ═══════ 

 

 



 وشركاته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير 

 2019 يونيو 30
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 التأسيس واألنشطة األساسية .1

، كبنك متخصص وتم 1973مايو  13عامة تأسست في الكويت في  كويتية )"البنك"( هو شركة مساهمة ع.ش.م.ك.بنك الكويت الدولي 

 الكويت. بورصةإن أسهم البنك مدرجة لدى المركزي.  الكويت تسجيله لدى بنك

 

يوليو  1السمحاء وذلك اعتباراً من ، أصدر بنك الكويت المركزي رخصة للبنك للعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية 2007في يونيو 

، ومنذ ذلك التاريخ فإن جميع أنشطة البنك يتم ممارستها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء كما يتم إقرارها من قبل هيئة 2007

 الرقابة الشرعية في البنك.

 

 أجير العقارات وأنشطة تجارية أخرى. يتم القيام باألنشطةإن النشاط الرئيسي للبنك هو تقديم الخدمات البنكية اإلسالمية، شراء وبيع وت

 التجارية على أساس شراء البضائع المختلفة وبيعها بالمرابحة بهامش ربح متفق عليه ويتم سدادها نقداً أو على أقساط.

 

 ، الكويت.13089 الصفاة ،22822.   . ،المشترك مجمع البنوك –ك في البرج الغربي يقع المركز الرئيسي للبن

 

كة رتاج شر)سابقاً تعرف ب ("الدولي للتكافل"للتأمين التكافلي ش.م.ك.م ) الدوليمن رأس المال المصدر لشركة  %73.6 نسبة يمتلك البنك

، وأيضاً ةيفي مجال تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإلسالمالدولي للتكافل الكويت. تعمل شركة  (،للتأمين التكافلي ش.م.ك.م

المحدودة، تأسست كشركة ألغراض خاصة وذات  1من رأس المال المصدر لشركة صكوك كي أي بي الشريحة  %100نسبة يمتلك البنك 

 مسؤولية محدودة في جزر الكايمن.

 

للفترة  بـ "المجموعة"( ليهم معاً إالتابعة )يشار  شركاتهالموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك و تتم

دارة إمجلس وفقاً لقرار  2019يوليو  29نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في تاريخ من قبل  2019 يونيو 30المنتهية في 

 .2019 يوليو 9في الصادر البنك 

 والسياسات المحاسبية الهامة عدادس اإلاأس .2

 أساس اإلعداد 2.1

"التقارير المالية المرحلية". إن  34أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ة لمالياالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات 

 معيار الدولي للتقاريرال، باستثناء التغييرات المبينة أدناه التي نشأت من تطبيق 2018ديسمبر  31السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

 .2019يناير  1" بدءاً من االيجارات" 16المالية رقم 

 

الصادرة عن بنك  لمؤسسات الخدمات الماليةاوفقاً لتعليمات  2018ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

احتسا  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية وفقاً  . وتتطلب هذه التعليمات تطبيقالكويت المركزي في دولة الكويت

ات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصص 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

والتأثير الناتج على االفصاحات ذات الصلة، وتطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى الصادرة عن  ؛أيهما أكبر

بنك الكويت  متطلبات من أقل االئتمانية لتسهيالتلاالئتمانية المتوقعة  لخسائرا إن، 2019 يونيو 30. كما في مجلس معايير المحاسبة الدولية

، بعد المخصصات اإلضافية والتحصيل، كما في تاريخ التصريح بإصدار المعلومات القيمة في االنخفاض بمخصصات الخاصةالمركزي 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.

 

عدة وفقاً مإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية المجمعة ال

. باإلضافة إلى 2018ديسمبر  31للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في 

 .2019ديسمبر  31 في التي تنتهيذلك، فإن نتائج الفترات المرحلية ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية 

 

مع تقريب  لتكافلل الدولي وشركة للبنكتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية 

غير ذلك. كافة القيم إلى أقر  ألف دينار كويتي، ما لم يذكر



 وشركاته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير 

 2019 يونيو 30
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 (تتمةأساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ) .2

 واإلفصاحات السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  2.2

 "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية تطبيق 

. 2019يناير  1تاريخ التطبيق المبدئي في على أن يكون  2016في يناير  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والتفسير الصادر من لجنة تفسيرات التقارير المالية  17محل معيار المحاسبة الدولي رقم  16ويحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مبادئ االعتراف باإليجارات  16لمالية رقم . ويبين المعيار الدولي للتقارير ا27ورقم  15وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  4الدولية رقم 

 وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. وقامت المجموعة كمستأجر بتطبيق السياسة المحاسبية التالية فيما يتعلق بإيجاراتها:

 

ل محدد صتقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجاراً. ويعتبر العقد إيجاراً إذا قام بنقل حق السيطرة على استخدام أ

إليجار. ا والتزام إيجاري في تاريخ بدءحق االستخدام لفترة زمنية لقاء مقابل. وإذا تم تحديد العقد كإيجار، تقوم المجموعة باالعتراف بأصل 

مبدئياً بالتكلفة والتي تشتمل على المبلغ المبدئي لاللتزام اإليجاري معدالً ألي دفعات إيجارية تمت في أو  حق االستخدامويتم قياس أصل 

قسط ة الالحقاً باستخدام طريق حق االستخدامأصل  استهالكقبل تاريخ اإليجار باإلضافة إلى أي تكاليف مبدئية مباشرة تم تكبدها. ويتم 

. دورياً بمقدار خسائر انخفاض القيمة إن وجدت حق االستخدامالثابت على مدار فترة اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض قيمة أصل 

تراض القاكما يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية للدفعات اإليجارية غير المدفوعة في تاريخ البدء مخصومة باستخدام معدل فائدة 

 الفعلي. العائدالمتدرج للمجموعة. ثم يتم قياس االلتزام اإليجاري الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق معدل 

 

 16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لي لم يتم إعادة إدراج معلومات رجعي وبالتا بأثرباستخدام طريقة التعديل  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 تالمقارنة. ويتم احتسا  موجودات حق االستخدام من بداية عقد التأجير ويتم استهالكها حتى تاريخ المعلومات المالية ويتم احتسا  مطلوبا

صيد رالمبدئي للمعيار كتعديل على العقد التأجير المستقبلي ويتم إدراج التأثير المتراكم للتطبيق  تأجير بالقيمة الحالية لمدفوعاتعقد ال

" أخرى موجوداتتحت بند " االستخدام حق موجوداتوتقوم المجموعة بعرض  في تاريخ التطبيق المبدئي. االفتتاحي لألرباح المرحلة

 المجمع. المكثف بينما يتم عرض المطلوبات اإليجارية تحت بند "مطلوبات أخرى" في بيان المركز المالي المرحلي

 

 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين .3

. 2019 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةقدرت إدارة البنك التوزيعات للمودعين والربح الخا  بمساهمي البنك استناداً إلى نتائج فترة 

أشهر قد تختلف عن المبالغ المدرجة في بيان الربح أو الخسارة  ستةالودائع التي تزيد عن  إن التوزيعات الفعلية للمودعين فيما يخص

المرحلي المكثف المجمع. إن الربح الفعلي الذي سيتم توزيعه على المودعين سوف يتم تحديده من قبل مجلس إدارة البنك وفقاً للنظام 

 .2019ديسمبر  31 في التي تنتهيالمالية األساسي للبنك، استناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة 

 

 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة  .4

 ألف دينار كويتي 

 أشهر المنتهية في الستة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30

2019 

 يونيو 30
2018 

 يونيو 30 

2019 
 يونيو 30
2018 

      
 6,575 5,158  3,836 3,607 مدينو تمويل

 (21) 20  2 25 مالية أخرى لموجودات متوقعة يةائتمان خسائر

 12 53  14 31 صكوك في الستثمارات متوقعة يةائتمان خسائر

 (383) (159)  (66) (25) تسهيالت ائتمانية غير نقدية في  قيمةالانخفاض  رد

 (943) (668)  (317) (199) ضرورة له يعد لم مخصص
 - 2,158  - 950 خسائر انخفاض القيمة أخرى

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 4,389 3,469  6,562 5,240 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة .5

خالل الفترة،  ائمةالقتحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح الفترة العائد لمساهمي البنك علـى المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ناقصاً أسهم الخزينة كما يلي:

  

 أشهر المنتهية في الستة  المنتهية فيالثالثة أشهر  

 
 يونيو 30

2019 

 يونيو 30
2018  

 يونيو 30

2019 
 يونيو 30
2018 

      
 11,967 9,606  4,267 3,394 ربح الفترة العائد لمساهمي البنك )ألف دينار كويتي(

 ══════ ══════  ═══════ ═══════ 

 971,037 971,037  971,037 971,037 م()ألف سهبعد استبعاد أسهم الخزينة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 ══════ ══════  ═══════ ═══════ 

 فلس 12.32 لسف 9.89  فلس 4.39 لسف 3.49 ربحية السهم األساسية والمخففة
 ══════ ══════  ═══════ ═══════ 

 .(8يضاح إ). 2018الحالية والمقارنة لكي تعكس تأثير توزيعات أسهم المنحة لسنة  اتتم تعديل ربحية السهم األساسية والمخففة للفتر

 المستحق من بنوك .6

 لف دينار كويتيأ 

 يونيو 30 

2019 

ديسمبر  31

2018 

 )مدققة(

 يونيو 30

2018 

    
 257,719 223,240 220,861 وديون حكومية معامالت توّرق مع بنك الكويت المركزي

 42,386 54,623 105,070 يوم أو أقل( 90)تستحق تعاقدياً خالل  لدى بنوكتمويل مرابحات 

 49,969 37,815 69,207 يوم( 90)تستحق تعاقدياً بعد أكثر من  تمويل مرابحات لدى بنوك
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 395,138 315,678 350,074 

 (4) (5) (15) المتوقعة يةخسائر االئتمانالناقصاً: 
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 395,123 315,673 350,070 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 بنوك ومؤسسات ماليةلل المستحق .7

 لف دينار كويتيأ 

 يونيو 30 

2019 

ديسمبر  31

2018 

 )مدققة(

 يونيو 30

2018 

    
 71,501 85,176 150,196 )أ( مرابحات مستحقة إلى البنوك

 394,105 422,098 329,244 مرابحات مستحقة إلى مؤسسات مالية 

 9,344 10,263 23,205 حسابات جارية وتحت الطلب
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
 502,645 517,537 474,950 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 76مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل مبلغ  250مشترك غير مضمون بمبلغ  على تمويل مرابحة حصل البنك، 2018خالل العام  (أ

 .مليون دينار كويتي( لفترة ثالث سنوات

 للمساهمين العامة الجمعية .8

 ةالسن عنلمساهمي البنك العادية وغير العادية  العامةالجمعية  يالموافقة على توزيعات أرباح في اجتماع تتم، 2019مارس  28 في

 :التالي النحو على 2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية

ألف دينار  9,337لكل سهم بمبلغ  فلس 10: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 10,271فلس لكل سهم بمبلغ  11بقيمة نقدية  توزيعات (أ

 و ؛لخزينةأسهم ا استبعاد بعدلها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية  المستحقين للمساهمين كويتي(

 عامةال الجمعية من المعتمد الزمني الجدول في المبين الوجه على لها المستحقين للمساهمين (شيء ال :2017 ديسمبر 31) %4 منحة أسهم ( 

 .العادية
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 )تتمة( جمعية العامة للمساهمينال .8

: ال شيء( وزيادة 2017ديسمبر  31سهم ) 41,493,066إلى زيادة عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل بعدد وقد أدت أسهم المنحة 

 : ال شيء(.2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 4,149في رأس المال بمبلغ 

 وكللبن المال رأس كفاية معيار ومتطلباتوافقت الجمعية العامة للمساهمين على إصدار صكوك وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية  كما

 .(14)إيضاح  شروطها وأحكامها بوضعمع تفويض مجلس اإلدارة وفقاً إلى تعليمات بنك الكويت المركزي ( 3اإلسالمية )بازل 

 النقد والنقد المعادل .9

 ألف دينار كويتي 

 يونيو 30 

2019 

ديسمبر  31

2018 

 )مدققة(

 يونيو 30

2018 

    
 14,834 41,585 35,777 البنوكالنقد واألرصدة لدى 

 42,386 54,623 105,070 يوم أو أقل( 90)تستحق تعاقدياً خالل  تمويل مرابحات لدى بنوك
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 140,847 96,208 57,220 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 ذات صلة أطرافالمعامالت مع  .10

الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين  ةتتم هذه المعامالت مع بعض األطراف ذات الصلة )المساهمين الرئيسيين والشرك

بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والشركات التي يمتلكون فيها حصص جوهرية أو التي تمكنهم من مزاولة تأثير جوهري عليها( الذين 

ا مع المجموعة كعمالء ضمن النشاط الطبيعي لألعمال. إن مثل تلك المعامالت قد تمت على أساس نفس الشروط األساسية، والتي تعاملو

تتضمن معدالت الربح المطبقة في الوقت نفسه على معامالت مماثلة مع أطراف غير ذات صلة ولم تتضمن أكثر من القدر الطبيعي من 

 التابعة وبالتالي ال يتم اإلفصاح عنها. اتلمعامالت مع الشركالمخاطر. يتم استبعاد كافة ا

 فيما يلي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة والمتضمنة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة:

 ألف دينار كويتي 

 المجموع    

 

 المساهمين

 رئيسيينال

وأطراف أخرى 

 زميلة ةشرك ذات عالقة

 أعضاء

مجلس اإلدارة 

 واإلدارة العليا

 يونيو 30

2019 

ديسمبر  31

2018 

 )مدققة(

 يونيو 30

2018 

       األرصدة

 156,840 164,715 163,443 47,150 - 116,293 مدينو تمويل

 62 74 70 70 - - بطاقات إئتمانية

 16,501 17,131 16,672 4,092 7 12,573 ودائع

 42,600 39,034 37,585 3,612 - 33,973 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 158,973 168,647 169,234 66,765 - 102,469 ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية
       

       المعامالت

 3,579 7,300 3,796 914 - 2,882 ايرادات تمويل 

 89 183 110 10 - 100 للمودعين المقدرة توزيعاتال

 260 436 244 244 - - أخرى
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 )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات صلة .10

 يونيو 30 

2019 

 2018 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 يونيو 30 

2018 

 

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

ينار ألف د

  كويتي

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

 ينارألف د

  كويتي

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

 ينارألف د

 كويتي
            

            عضاء مجلس اإلدارةأ

 40,849  6  41,613  5  46,961  6 مدينو تمويل 

 -  -  -  -  -  - بطاقات إئتمانية

 1,358  8  312  8  2,868  9 ودائع

 1,981  4  2,306  4  3,539  3 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 62,241  5  62,227  4  66,765  5 ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية
            

            العليااإلدارة 

 39  6  186  6  189  7 مدينو تمويل 

 62  16  74  17  70  17 بطاقات إئتمانية

 735  20  986  20  1,224  19 ودائع

 69  16  73  19  73  17 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 39  8  29  7  -  - ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية
 

 :مزايا موظفي اإلدارة العليا

 ألف دينار كويتي   

 أشهر المنتهية في الستة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30

2019 

 يونيو 30

2018 

 يونيو 30 

2019 

 يونيو 30

2018 
      
 886 1,162  451 578 قصيرة األجل مزايا

 60 77  31 39 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

  االلتزامات والمطلوبات المحتملة .11

 ألف دينار كويتي 

  يونيو 30 

2019 

ديسمبر  31

2018 

 )مدققة(

 يونيو 30

2018 

    
 17,142 17,181 14,546 قبوالت

 14,836 9,941 8,688 مستنديهاعتمادات 

 278,542 263,281 249,866 خطابات ضمان
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 273,100 290,403 310,520 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

ألف دينار  165,275: 2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 188,937قابلة لإللغاء بمبلغ  نقدية لدى المجموعة التزامات بمنح تسهيالت

 ألف دينار كويتي(. 194,988: 2018 يونيو 30كويتي، 
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 المعلومات القطاعية األساسية .12

 تيتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية استناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي وذلك الستخدامها في القرارا

االستراتيجية. إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة هذه القطاعات بشكل منفصل 

 حيث إنه لدى كل منها طبيعة مختلفة من حيث المنتجات والخدمات وفئات العمالء وكذلك االستراتيجيات التسويقية.
 

 شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي:إن قطاعات األعمال تستوفي 
 

على مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات االستثمارية للشركات،  يشتمل :   قطاع الخدمات المصرفية التجارية والدولية

كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت 

 الوكاالت.

 ،يشتمل على مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات االستثمارية لألفراد : قطاع الخدمات المصرفية لألفراد

 ابحات التمويلية للسلع وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.كما يقدم المر

 قطاع الخزينة وإدارة األموال

 والخدمات المصرفية للمؤسسات

شتمل على إدارة السيولة والبنوك المراسلة والمقاصة والمرابحات االستثمارية ي :

 الودائع مع البنوك والمؤسسات المالية. ومبادالت
   

زميلة واستثمارات أخرى، متضمنة العقارات  ةتشتمل على استثمار في شرك : االستثمارإدارة قطاع 

 االستثمارية.

تشمل على كل ما لم يذكر ضمن القطاعات الموضحة أعاله باإلضافة الى البنود  : أخرى

 التابعة. اتالشركجميع المتعلقة ب
 

 اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم األداء.تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات األعمال بشكل منفصل لغرض 
 

 ل اإلدارة ونظام إعداد التقارير.إيرادات ونتائج القطاع من خالقياس بقياس أداء قطاعات األعمال من خالل المجموعة قوم ت
 

 الخاصة بالقطاع.تتكون موجودات القطاع بشكل أساسي من جميع الموجودات وتتكون مطلوبات القطاع من جميع المطلوبات 
 

يبين الجدول التالي معلومات عن اإليرادات التشغيلية ونتائج الفترة ومجموع الموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات المجموعة التي 

 يتم إعداد تقارير حولها.

 لف دينار كويتيأ 
 

الخدمات 
المصرفية 
التجارية 
 والدولية

الخدمات 
المصرفية 
 لألفراد

الخزينة إدارة 
 إدارة األموالو

والخدمات 
المصرفية 
 للمؤسسات

إدارة 
 المجمــوع أخرى االستثمار

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

       2019 يونيو 30

 35,058  1,600  3,106  (6,479)  1,667 35,164 تشغيل القطاع /)خسائر( إيرادات

 9,734 (2,499)  188  (959)  (2,166) 15,170 نتائج القطاع

 2,347,586  40,867  146,066  420,118  265,589 1,474,946 موجودات القطاع

 1,979,526 42,271 -  820,606  798,000  318,649 مطلوبات القطاع
       

       )مدققة( 2018 ديسمبر 31

 2,168,595 34,436 134,959 350,544 251,732 1,396,924 موجودات القطاع

 1,891,991 48,824 - 781,116 737,784 324,267 مطلوبات القطاع
       

       2018 يونيو 30

 34,536 1,351 1,825 (3,520) 3,677 31,203 تشغيل القطاع إيرادات /)خسائر(

 12,018 (3,514) (394) 957 521 14,448 نتائج القطاع

 2,081,213 40,818 130,353 346,114 240,770 1,323,158 موجودات القطاع

 1,813,791 43,341 - 867,744 614,948 287,758 مطلوبات القطاع

 دولة الكويت فقط. منتعمل المجموعة 
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 لألدوات المالية القيمة العادلة .13

ما في مشاركين في السوق كتعرف القيمة العادلة على أنها السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو سداده لنقل التزام في معاملة منظمة بين 

 تاريخ القياس.
 

 التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة: الهرمي تستخدم المجموعة التسلسل
 

اثلة والتي يكون تعتبر المدخالت هي األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المم : 1المستوى 

 دخولها متاحاً للمنشأة كما في تاريخ القياس؛ 

، ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير 1تعتبر المدخالت، بخالف األسعار المعلنة والمتضمنة في المستوى  : 2المستوى 

  مباشر؛ و

 تعتبر المدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام. : 3المستوى 
 

 بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: المدرجةاألدوات المالية يبين الجدول التالي تحليل 

 لف دينار كويتيأ 

 مجموعال 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2019 يونيو 30

     في أوراق ماليةاستثمارات 

     الربح أو الخسارة:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 13,052 - - 13,052 أوراق مالية مسعرة

     
     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 28,358 28,358 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 48,336 - - 48,336 صكوكاستثمارات في 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 61,388 - 28,358 89,746 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     )مدققة( 2018ديسمبر  31
     في أوراق ماليةاستثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 12,627 - - 12,627 أوراق مالية مسعرة 

     
     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 27,504 27,504 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 65,844 - - 65,844 صكوكاستثمارات في 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 78,471 - 27,504 105,975 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     2018 يونيو 30
     في أوراق ماليةاستثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 13,232 - - 13,232 أوراق مالية مسعرة 

     
     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 27,574 27,574 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 48,234 502 - 47,732 صكوكاستثمارات في 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 60,964 - 28,076 89,040 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

، لم يكن هناك تحويالت بين 2019 يونيو 30لم يحدث أي تغيير في أساليب التقييم مقارنة بالفترات السابقة. خالل الفترة المنتهية في 

 المستويات.

 

 



 وشركاته التابعة بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2019 يونيو 30

 

14 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .13

 خالل الفترة: 3يبين الجدول التالي حركة األدوات المالية المدرجة ضمن المستوى 

 ألف دينار كويتي 

 

الرصيد في 

 يناير 1

التغير في 

 القيمة العادلة

انخفاض 

 القيمة

إضافات/ 

 بيع/ استرداد تحويالت

 علىالحركة 

 سعر

 الصرف

الرصيد في 

 يونيو 30

        2019 يونيو 30
موجودات مالية بالقيمة العادلة 
        من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 28,358 4 - - - 850 27,504 أوراق مالية غير مسعرة

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 27,504 850 - - - 4 28,358 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

        
        2018 يونيو 30

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
        من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 27,574 8 - 8 - 1,205 26,353 أوراق مالية غير مسعرة

 502 - (232) - - - 734 صكوكاستثمارات في 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 27,087 1,205 - 8 (232) 8 28,076 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1الصكوك الدائمة الشريحة  .14

 300" من رأس المال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بمبلغ 1بإصدار "صكوك الشريحة  لُمصدر"(ا)" ، قام البنك2019يونيو  10في 

من رأس المال هي أوراق مالية مستدامة ليس لها تاريخ استرداد محدد، وتشكل التزامات  1مليون دوالر أمريكي. إن صكوك الشريحة 

 1ألحكام وشروط عقد المضاربة. تم إدراج صكوك الشريحة للبنك وفقاً ثانوية مباشرة وغير مضمونة )ذات أولوية على رأس المال فقط( 

(. هذه الصكوك يمكن استدعاؤها من قبل البنك بعد فترة خمس سنوات تنتهي في دوبلين نكستيورو من رأس المال في بورصة إيرلندا )

موافقات و ق لذلك التاريخ وفقاً للشروط المحددة للسداد)"تاريخ االستدعاء األول"( أو أي تاريخ لدفع توزيعات األرباح الح 2024يونيو  10

 .الجهات الرقابية المسبقة

( على أساس غير مقيد "مضار "ة مع البنك )بمن رأس المال عن طريق عقد المضار 1يتم استثمار صافي المحصل من صكوك الشريحة 

من رأس المال معدل ربح بنسبة  1ومشترك في األنشطة العامة للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام. تحمل صكوك الشريحة 

معدل لسنوياً يدفع في نهاية كل نصف سنة حتى تاريخ االستدعاء األول. وبعد ذلك، يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع بناًء على ا 5.625%

 سنوياً. %3.6زائد هامش ربح بنسبة  "Years US Treasury 5لخمس سنوات "من سندات الخزانة األمريكية السائد 

 لمضاربةايجوز للُمصدر طبقاً لرغبته الخاصة، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح المضاربة المتوقعة، وفي تلك الحالة، ال تتراكم أرباح 

 حادث تعثر. تشكلولن 


