










 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 المحتويات
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 وشركاته التابعة بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.
 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(بيان الربح أو الخسارة 

 2021 مارس 31فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2 

 ألف دينار كويتي  

 الثالثة أ هر المنتهية في  

 إيضاح 

 مارس 31

2021 

 مارس 31

2020 

    

 25,454 19,149  إيرادات تمويل 

 (13,472) (7,423) 3 تكاليف التمويل والتو يعات المقدرة للمودعين
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 11,982 11,726  صافي إيرادات التمويل

    

 2,370 2,792  إيرادات أتعا  وعموالت

 269 205  الناتج من صرف العمالت األجنبيةصافي الربح 

 (384) 1,186  ا تثمارات)خسائر(  /إيرادات

 100 270  إيرادات أخرى
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 14,337 16,179  مجموع إيرادات التشغيل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
    

 (5,139) (5,315)  تكاليف موظفين

 (2,738) (2,854)  م اريف عمومية وإدارية 

 (1,028) (1,083)  ا تهالك
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 (8,905) (9,252)  مجموع مصروفات التشغيل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
    

 5,432 6,927  الربح من العمليات قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

    

 (2,555) (5,791) 4 المخ  ات وخسائر انخفاض القيمة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 2,877 1,136  الربح الناتج من العمليات
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
    

    مخصص لـ:

 (26) (9)  يح ة مؤ سة الكويت للتقدم العلم

 (76) (24)   ريبة دعم العمالة الوطنية

 (30) (4)  الزكاة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 2,745 1,099  ربح الفترة
  ══════ ══════ 

    

    العائد إلى:

 2,759 1,011  مسا مي البنك 

 (14) 88  الح ص غير المسيطرة 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
  1,099 2,745 
  ══════ ══════ 

    

 فل  2.71 فلس 0.99 5 ربحية السهم األ ا ية والمخففة العائدة إلى مسا مي البنك
  ══════ ══════ 

 

 

 



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

 2021 مارس 31فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

3 

 ألف دينار كويتي 

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس 31

2021 

 مارس 31

2020 

   

 2,745 1,099 ربح الفترة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

   :)الخسارة الشاملة األخرى( /الدخل الشامل اآلخر

   ت نيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع إعادة يمكنبنود 

 (3,929) (724) اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة لل كوكفي القيمة العادلة  التغير -

 1,650 (255) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية -
   

   بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع الىلن يتم ت نيفها  بنود

 (4,421) 2,880 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ملكية ال تثمارات العادلة القيمة في التغير -
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 (6,700) 1,901 للفترة)الخسارة الشاملة األخرى(  /الشامل اآلخرالدخل 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 (3,955) 3,000 للفترة)الخسارة الشاملة(  /مجموع الدخل الشامل
 ══════ ══════ 
   

   العائد إلى:

 (3,941) 2,911 مسا مي البنك 

 (14) 89 الح ص غير المسيطرة 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 (3,955) 3,000 للفترة)الخسارة الشاملة(  /مجموع الدخل الشامل
 ══════ ══════ 
 

 

 

 

 

 



 وشركاته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
 المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( بيان

  2021 مارس 31كما في 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

4 

 
 ألف دينار كويتي  

 إيضاح 

  مارس 31

2021 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

  مارس 31

2020 

     الموجودات

 86,519 111,059 161,953  النقد واألرصدة لدى البنوك

 403,325 420,309 344,515 6 المستحق من بنوك

 1,920,536 1,979,004 1,993,718 7 مدينو تمويل

 178,629 184,362 201,280 15 في أوراق ماليةا تثمار 

 1,545 1,543 1,601   ميلة ةا تثمار في  رك

 58,164 53,824 53,772  عقارات ا تثمارية

 18,045 19,281 20,818  موجودات أخرى

 30,849 32,213 33,018  ممتلكات ومعدات
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 2,697,612 2,801,595 2,810,675  الموجودات مجموع
  ═══════ ═══════ ═══════ 

     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات 

 717,838 671,386 588,066 8 المستحق للبنوك ومؤ سات مالية

 1,566,452 1,644,803 1,731,831  حسابات المودعين

 - 90,403 90,337 9 صكوك م درة

 48,659 42,684 45,122  مطلوبات أخرى
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 2,332,949 2,449,276 2,455,356  مجموع المطلوبات
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  
     

     حقوق الملكية

 107,881 113,275 113,275  رأس المال

 49,480 49,480 49,480  عالوة إصدار أ هم

 (45,234) (45,234) (45,234)  أ هم خزينة

 157,925 140,182 143,093  احتياطيات أخرى
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 270,052 257,703 260,614  العائد إلى مساهمي البنك

 91,035 91,035 91,035 16 1ال كوك الدائمة الشريحة 

 3,576 3,581 3,670  الح ص غير المسيطرة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 364,663 352,319 355,319  مجموع حقوق الملكية
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 2,697,612 2,801,595 2,810,675  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 

 

 الشيخ/ محمد جراح ال باح

 رئيس مجلس اإلدارة

 رائد جواد بوخمسين   

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 

 

 



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

 2021 مارس 31فترة المنتهية في ال

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

5 

 ألف دينار كويتي  

ال كوك  مساهمي البنكالى  ةلعائدحقوق الملكية ا  

الدائمة 

 1الشريحة 

 الح ص

غير 

 المسيطرة

 حقوق

  احتياطيات أخرى    الملكية

 

 رأس 

 المال

 عالوة

 إصدار 

 أ هم

 أ هم 

 نةيخز

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 اختياري

احتياطي 

 أ هم

 خزينة

 أرباح

 محتفظ

 بها

احتياطي 

 القيمة

 العادلة

 فائض

 إعادة

 تقييم

احتياطي 

ترجمة 

عمالت 

 أجنبية

مجمو  

االحتياطيات 

 األخرى

 المجمو 

                

 352,319 3,581 91,035 257,703 140,182 (60) 14,037 16,900 33,068 4,846 32,654 38,737 (45,234) 49,480 113,275  2021يناير  1الرصيد كما في 

 1,099 88 - 1,011 1,011 - - - 1,011 - - - - - - ربح الفترة 

 1,901 1 - 1,900 1,900 (255) - 2,155 - - - - - - - الشاملة األخرى()الخسارة  /الدخل الشامل اآلخر
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 3,000 89 - 2,911 2,911 (255) - 2,155 1,011 - - - - - - )الخسارة الشاملة( /مجمو  الدخل الشامل
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 355,319 3,670 91,035 260,614 143,093 (315) 14,037 19,055 34,079 4,846 32,654 38,737 (45,234) 49,480 113,275 2021 مارس 31الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
                

 375,415 3,590 91,035 280,790 168,663 (120) 14,581 19,782 58,185 4,846 32,653 38,736 (45,234) 49,480 107,881 2020يناير  1الرصيد كما في 

 2,745 (14) - 2,759 2,759 - - - 2,759 - - - - - - ربح الفترة 

 (6,700) - - (6,700) (6,700) 1,650 - (8,350) - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر)الخسارة الشاملة األخرى(/ 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 (3,955) (14) - (3,941) (3,941) 1,650 - (8,350) 2,759 - - - - - - )الخسارة الشاملة( /مجمو  الدخل الشامل

المحول نتيجة ا تبعاد ا تثمارات بالقيمة العادلة 

 - - - - - - - 530 (530) - - - - - - من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (6,797) - - (6,797) (6,797) - - - (6,797) - - - - - - (10إيضاح أرباح ) تو يعات
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 364,663 3,576 91,035 270,052 157,925 1,530 14,581 11,962 53,617 4,846 32,653 38,736 (45,234) 49,480 107,881 2020 مارس 31الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ر كويتيادين ألف  

 أ هر المنتهية في الثالثة  

 إيضاح 

 مارس 31

2021  

 مارس 31

2020 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 2,745  1,099  ربح الفترة

     تسويات لـ: 

 (269)  (205)  صرف العمالت األجنبية منصافي الربح الناتج 

 (107)  (541)  إيرادات تو يعات

 247  (304)  مالية أوراق في ا تثماراتبيع  من محققة خسائر)أرباح(/ 

 495  (97)  أو الخسارةلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح التغير في القيمة العادلة 

 (7)  (58)   ميلة  ركة نتائجح ة في 

 (244)  (186)  إيرادات تأجير ناتجة من عقارات ا تثمارية

 1,028  1,083  ا تهالك

 2,555  5,791 4 المخ  ات وخسائر انخفاض القيمة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

  6,582  6,443 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (1,445)  (37)  المستحق من بنوك

 (57,290)  (20,484)  مدينو تمويل

 (2,743)  (1,841)  موجودات أخرى

 (77,288)  (83,320)  المستحق للبنوك ومؤ سات مالية 

 96,878  87,028  حسابات المودعين

 (5,166)  2,566  مطلوبات أخرى
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 (40,611)  (9,506)  األنشطة التشغيلية المستخدم في النقدصافي 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (49,903)  (46,636)  أوراق مالية راء ا تثمارات في 

 41,818  32,360  أوراق ماليةالمح ل من بيع / ا ترداد ا تثمارات في 

 (475)  (1,584)   راء ممتلكات ومعدات

 107  541  إيرادات تو يعات مستلمة

 244  186  إيرادات تأجير مستلمة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 (8,209)  (15,133)  األنشطة اال تثمارية فيالمستخدم  صافي النقد
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (20)  (48)  تو يعات مدفوعة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

  (20)  (48)  النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

 (48,840)  (24,687)  في النقد والنقد المعادل النقص صافي

 1,650  (255)  أجنبية عمالت ترجمةمن  ثراأل

 329,993  429,051  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 282,803  404,109 11 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
  ═══════  ═══════ 

 

 



 وشركاته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
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 التأسيس واألنشطة األساسية .1

  كبنك متخ ص وتم 1973مايو  13تأ ست في الكويت في عامة  كويتية )"البنك"(  و  ركة مسا مة  .بنك الكويت الدولي  .م.ك.

 الكويت. بورصةإن أ هم البنك مدرجة لدى المركزي.  الكويت تسجيله لدى بنك

يوليو  1  أصدر بنك الكويت المركزي رخ ة للبنك للعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإل المية السمحاء وذلك اعتباراً من 2007في يونيو 

ً ألحكام الشريعة اإل المية السمحاء كما يتم إقرار ا من قبل  يئة   ومنذ ذلك التا2007 ريخ فإن جميع أنشطة البنك يتم ممار تها وفقا

 الرقابة الشرعية في البنك.

 إن النشاط الرئيسي للبنك  و تقديم الخدمات البنكية اإل المية   راء وبيع وتأجير العقارات وأنشطة تجارية أخرى. يتم القيام باألنشطة

 التجارية على أ اس  راء البضائع المختلفة وبيعها بالمرابحة بهامش ربح متفق عليه ويتم  داد ا نقداً أو على أقساط.

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

الكويت. تعمل  ركة   ("الدولي للتكافل"للتأمين التكافلي  .م.ك.م ) الدولي% من رأس المال الم در لشركة 73.6 نسبة يمتلك البنك

% من رأس المال 100نسبة يمتلك البنك . إ افة إلى  في مجال تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإل الميةالدولي للتكافل 

أغراض خاصة ذات  ات  تأ ست كشركو ركة صكوك كي أي بي المحدودة المحدودة 1الشريحة الم در لشركة صكوك كي أي بي 

 وذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن.

ً إالتابعة )يشار   ركاتهالموافقة على  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك و تتم بـ "المجموعة"( للفترة المنتهية  ليهم معا

 .2021 أبريل 14في ال ادر دارة البنك إمجل  وفقاً لقرار  2021مايو  9 فيرئي  مجل  اإلدارة من قبل  2021 مارس 31في 

 والسياسات المحاسبية الهامة عدادس اإلاأس .2

 أساس اإلعداد 2.1

با تثناء  "التقارير المالية المرحلية". 34أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحا بة الدولي رقم 

 البند )أ( أدنا :

ً لتعليمات المؤ سات الخدمات المالية ال ادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. (أ  تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا

بما في ذلك التعميمات ال ادرة مؤخراً عن بنك الكويت المركزي حول اإلجراءات الرقابية المتخذة ا تجابةً  -وتتطلب  ذ  التعليمات 

من البنوك والمؤ سات المالية األخرى الخا عة لرقابة بنك  -والمخاطبات المتعلقة ببنك الكويت المركزي  19-لتفشي فيروس كوفيد

 في  وء التعديالت التالية:كما صدرت من مجل  المعايير المحا بية الدولية يق المعايير الدولية للتقارير المالية الكويت المركزي تطب

لمالية يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحتسبة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير ا (1

يمات بنك الكويت المركزي أو المخ  ات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي  أيهما أعلى؛ باإل افة التزاماً بتعل 9

 الى التأثير الناتج على اإلف احات ذات ال لة؛ و

فيروس  يتم االعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن تعطيل السداد المقدمة إلى بعض العمالء ا تجابةً لتفشي (2

 .9 من األرباح المرحلة بدالً من بيان الربح أو الخسارة المجمع طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  19-كوفيد

 يشار إلى اإلطار المبين أعال  ب فته "المعيار الدولي للتقارير المالية المطبق من قبل بنك الكويت المركزي المطبق في دولة الكويت".

  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية أقل من متطلبات بنك الكويت المركزي الخاصة بمخ  ات 2021 مارس 31كما في 

 االنخفاض في القيمة. 

معدة إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية المجمعة ال

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في  . 2020ديسمبر  31وفقا

ديسمبر  31باإل افة إلى ذلك  فإن نتائج الفترات المرحلية ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي تنتهي في 

2021. 

مع تقريب  افلللتك الدولي و ركة للبنكالذي يمثل العملة الرئيسية وتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي 

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

 



 وشركاته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
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 (تتمة) الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .2

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة واإلفصاحات 2.2

لية إن السيا ات المحا بية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات الما

. لم 2021يناير  1  با تثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في 2020ديسمبر  31المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكنه لم يسر بعد. يسري العديد من التعديالت ألول مرة في  نة 

  أنها لي  لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.إال 2021

، والمعيار 39، ومعيار المحاسبة الدولي 9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 

 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4ر المالية والمعيار الدولي للتقاري 7الدولي للتقارير المالية 

يبور( تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عندما يتم ا تبدال معدل )اإل

 المبررات العملية التالية: تتضمن التعديالت .المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر

مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة ب ورة مبا رة لعملية اإلصالح  والتي يتم  •

 معاملتها كتغيرات في  عر الفائدة المتغيرة  بما يعادل الحركة في  عر الفائدة السوقية.

تي يتعين إجراؤ ا بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط الت نيفات وتحوط الوثائق دون توقف تغييرات في فترة السماح وال •

 عالقة التحوط.

تقديم إعفاء مؤقت للشركات من ا تيفاء المتطلبات التي يتم تحديد ا ب ورة منف لة عندما يتم ت نيف األداة التي تحمل معدل فائدة  •

 ند المخاطر.خالي تقريباً من المخاطر كتحوط لب

ية لم يكن لهذ  التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة ا تخدام المبررات العمل

 في الفترات المستقبلية عندما ت بح  ارية المفعول.

 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين .3

. 2021 مارس 31 أ هر المنتهية في الثالثةقدرت إدارة البنك التو يعات للمودعين والربح الخا  بمسا مي البنك ا تناداً إلى نتائج فترة 

أ هر قد تختلف عن المبالغ المدرجة في بيان الربح أو الخسارة   تةالودائع التي تزيد عن  إن التو يعات الفعلية للمودعين فيما يخص

ً للنظام  المرحلي المكثف المجمع. إن الربح الفعلي الذي  يتم تو يعه على المودعين  وف يتم تحديد  من قبل مجل  إدارة البنك وفقا

 .2021ديسمبر  31 في التي تنتهيالمالية األ ا ي للبنك  ا تناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة 

 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة  .4

 ألف دينار كويتي 

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس 31

2021 

 مارس 31

2020 
   

 2,550 6,221 مدينو تمويل

 374 (38) لموجودات مالية أخرى متوقعة يةائتمان خسائر(/ متوقعة يةائتمان خسائر )رد

 (189) 59 تسهيالت ائتمانية غير نقدية في  قيمةالانخفاض مخ ص(  مخ ص/ )ردتدعيم 

 (180) (451)  رورة له يعد لم مخ ص
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 5,791 2,555 
 ══════ ══════ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة .5

خالل  الم درةتحتسب ربحية السهم األ ا ية والمخففة بتقسيم ربح الفترة العائد لمسا مي البنك علـى المتو ط المرجح لعدد األ هم 

 الفترة  ناق اً أ هم الخزينة كما يلي:

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس 31

2021 

 مارس 31

2020 
   

 2,759 1,011 ربح الفترة العائد لمسا مي البنك )ألف دينار كويتي(
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 

 1,019,586 1,019,586 )ألف  هم( الخزينةبعد ا تبعاد أ هم المتو ط المرجح لعدد األ هم القائمة 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 

 فل  2.71 لسف 0.99 ربحية السهم األ ا ية والمخففة
 ═══════ ═══════ 

 المستحق من بنوك .6

 ألف دينار كويتي 

 مارس 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

    
 136,823 96,301 96,359 وديون حكومية معامالت توّرق مع بنك الكويت المركزي

 196,284 317,992 242,156 يوم أو أقل( 90)تستحق تعاقدياً خالل  تمويل مرابحات لدى بنوك

 70,273 6,022 6,004 يوم( 90من  )تستحق تعاقدياً بعد أكثر تمويل مرابحات لدى بنوك
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 344,519 420,315 403,380 

 (55) (6) (4) ناق اً: الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 344,515 420,309 403,325 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 مدينو تمويل .7

 ألف دينار كويتي 

 مارس 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

    
 1,974,349 2,031,872 2,052,263 مدينو تمويل

 (53,813) (52,868) (58,545) المركزي مخ ص الخسائر االئتمانية وفقاً لتعليمات بنك الكويت
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 1,993,718 1,979,004 1,920,536 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

حسب تعليمات بنك الكويت الخسائر االئتمانية  للمخ صإلى الرصيد الختامي  ياالفتتاحالرصيد تو ح الجداول التالية التسويات من 

 المركزي:

 كويتي دينار ألف 
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
 2020مارس  31 2021 مارس 31 

 

 مخصص

 محدد

 مخصص

 المجموع عام

 مخ ص

 محدد

 مخ ص

 المجمو  عام
       

 52,942 46,714 6,228 52,868 45,761 7,107 السنة بداية فيالرصيد 

 2,550 577 1,973 6,221 4,184 2,037 مخ ص محمل

 (1,679) - (1,679) (544) - (544) مبالغ مشطوبة
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 53,813 47,291 6,522 58,545 49,945 8,600 السنة نهاية فيالرصيد 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(مدينو تمويل  .7

ألف  4,573: 2020ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 4,632 بمبلغ التسهيالت االئتمانية غير النقديةالمتاح النخفاض قيمة  مخ صإن ال

 . من المطلوبات األخرى مدرج( ألف دينار كويتي 4,723: 2020مارس  31  دينار كويتي

ووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي  9طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية   بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة 2021مارس  31كما في 

ألف دينار كويتي(  و ي أقل  55,696: 2020مارس  31ألف دينار كويتي   55,167: 2020ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 56,391

 57,441: 2020ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 59,177ة من مخ ص التسهيالت االئتمانية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغ

 ألف دينار كويتي(. 58,536: 2020مارس  31ألف دينار كويتي  

ً  المراحل إلى ا تناداً إلى معايير الت نيفالمتوقعة المقابلة  يةخسائر االئتمانالو  لتسهيالت االئتمانيةللمبالغ الدفترية اتحليل إن  المعيار  وفقا

ً  9الدولي للتقارير المالية  تمثل المبالغ الواردة في   المحتملةاللتزامات والمطلوبات ابالنسبة أما بنك الكويت المركزي.  بتعليمات التزاما

 على التوالي. المضمونة الجدول المبالغ الملتزم بها أو 

 

 ألف دينار كويتي 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2021 مارس 31
     

 2,052,263 56,233 439,391 1,556,639 مدينو تمويل

 292,663 2,637 45,995 244,031 المطلوبات المحتملة

 567,121 78 65,510 501,533 االلتزامات
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 2,302,203 550,896 58,948 2,912,047 

     
 (46,844) (24,268) (17,063) (5,513) النقدية التسهيالت
 (9,547) (2,629) (4,495) (2,423) الغير نقدية التسهيالت

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 (56,391) (26,897) (21,558) (7,936) الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 2,294,267 529,338 32,051 2,855,656 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ألف دينار كويتي 

 المجمو  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021 ديسمبر 31
     

 2,031,872 54,129 431,553 1,546,190 مدينو تمويل

 275,114 2,638 46,055 226,421 المطلوبات المحتملة

 412,506 695 46,459 365,352 االلتزامات
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 2,137,963 524,067 57,462 2,719,492 

     
 (45,392) (22,220) (16,454) (6,718) النقدية التسهيالت
 (9,775) (2,630) (4,358) (2,787) الغير نقدية التسهيالت

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 (55,167) (24,850) (20,812) (9,505) الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 2,128,458 503,255 32,612 2,664,325 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مدينو تمويل )تتمة( .7

 

 ألف دينار كويتي 

 المجمو  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020مارس  31
     

 1,974,349 51,937 400,803 1,521,609 مدينو تمويل

 288,577 2,714 50,573 235,290 المطلوبات المحتملة

 404,736 199 80,868 323,669 االلتزامات
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 2,080,568 532,244 54,850 2,667,662 

     
 (45,441) (23,393) (15,825) (6,223) النقدية التسهيالت
 (10,255) (2,707) (4,478) (3,070) الغير نقدية التسهيالت

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 (55,696) (26,100) (20,303) (9,293) الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 2,071,275 511,941 28,750 2,611,966 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 بنوك ومؤسسات ماليةلل المستحق .8

 لف دينار كويتيأ 

 مارس 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

    
 253,165 202,892 310,598 مرابحات مستحقة إلى البنوك

 441,232 446,222 248,265 مرابحات مستحقة إلى مؤ سات مالية 

 23,441 22,272 29,203 حسابات جارية وتحت الطلب
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
 588,066 671,386 717,838 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 صكوك مصدرة .9

 300مليار دوالر أمريكي( بمبلغ  2من خالل برنامج إصدار ال كوك ) 2  قام البنك بإصدار صكوك الشريحة 2020نوفمبر  30في 

 نوات(. إن صكوك الشريحة  5 نوات )قابلة لال تدعاء في كل تاريخ تو يع دوري بعد  10مليون دوالر أمريكي بفترة ا تحقاق حتى 

%  نوياً  يدفع في نهاية كل 2.375ية الدولي لسوق لندن لألوراق المالية. تحمل ال كوك معدل ربح مدرجة في  وق األوراق المال 2

ن ف  نة حتى تاريخ اال تدعاء األول وتخضع لشروط اإلصدار. وبعد ذلك  يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع بناًء على المعدل السائد من 

 %  نوياً.1.99"  ائد  امش ربح بنسبة Years US Treasury 5 ندات الخزانة األمريكية لخم   نوات "

وكل تاريخ تو يع دوري بعد ذلك   2025نوفمبر  30إن صكوك الوكالة غير مكفولة بضمان ويمكن ا تدعائها كلياً وفقاً الختيار البنك في 

 .وتخضع لشروط محددة وموافقات الرقابية
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 للمساهمين العامة الجمعية .10

عن السنة المالية المجمعة البيانات المالية  على تمت الموافقةوفقاً لذلك   .الجمعية العامة العادية لمسا مي البنك تدانعق  2021مايو  6في 

 نقدية أو أ هم منحة.وعلى توصية مجل  اإلدارة بعدم تو يع أرباح  2020ديسمبر  31المنتهية في 

العادية وغير العادية  العامةالجمعية  يفي اجتماعألف دينار كويتي  6,797بمبلغ الموافقة على تو يعات أرباح  تتم  2020مارس  26 في

 .2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عنلمسا مي البنك 

 النقد والنقد المعادل .11

 ألف دينار كويتي 

 مارس 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

    
 86,519 111,059 161,953 النقد واألرصدة لدى البنوك

 196,284 317,992 242,156 يوم أو أقل( 90تعاقدياً خالل  )تستحق تمويل مرابحات لدى بنوك
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 404,109 429,051 282,803 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

  االلتزامات والمطلوبات المحتملة .12

 ألف دينار كويتي 

  مارس 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

    
 19,355 6,281 8,497 قبوالت

 5,163 4,865 7,365 مستنديهاعتمادات 

 264,059 263,968 276,801 خطابات  مان
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 292,663 275,114 288,577 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

ألف دينار  252,048: 2020ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 342,359قابلة لإللغاء بمبلغ  نقدية لدى المجموعة التزامات بمنح تسهيالت

 ألف دينار كويتي(. 209,005: 2020 مارس 31كويتي  
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 أطراف ذات صلةالمعامالت مع  .13

الزميلة وأعضاء مجل  اإلدارة والموظفين التنفيذيين  ةتتم  ذ  المعامالت مع بعض األطراف ذات ال لة )المسا مين الرئيسيين والشرك

بالمجموعة وأفراد أ ر م المقربين والشركات التي يمتلكون فيها ح ص جو رية أو التي تمكنهم من مزاولة تأثير جو ري عليها( الذين 

أ اس نف  الشروط األ ا ية  والتي  تعاملوا مع المجموعة كعمالء  من النشاط الطبيعي لألعمال. إن مثل تلك المعامالت قد تمت على

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 اإلف اح عنها. اتالمخاطر. يتم ا تبعاد كافة المعامالت مع الشرك

 رصدة مع األطراف ذات ال لة والمتضمنة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة:فيما يلي المعامالت واأل

 ألف دينار كويتي 

 المجمو     

 

 المساهمين

 رئيسيينال

وأطراف أخرى 

 شركة زميلة ذات عالقة

 أعضاء

مجلس اإلدارة 

 واإلدارة العليا

 مارس 31

2021 

ديسمبر  31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

       األرصدة

 172,492 165,329 165,940 46,451 - 119,489 مدينو تمويل

 72 30 30 30 - - بطاقات إئتمانية

 20,129 18,265 22,876 8,514 113 14,249 ودائع

 46,724 47,068 61,373 9,000 - 52,373 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 173,711 167,905 176,634 71,825 - 104,809  مانات مقابل تسهيالت إئتمانية
       

       المعامالت

 1,671 7,337 1,449 433 - 1,016 ايرادات تمويل 

 77 320 54 14 - 40 للمودعين المقدرة تو يعاتال

 79 311 66 66 - - أخرى
 

 مارس 31 

2021 

 2020 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 مارس 31 

2020 

 

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

ينار ألف د

  كويتي

عدد أعضاء 

مجل  اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

 ينارألف د

  كويتي

عدد أعضاء 

مجل  اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

 ينارألف د

 كويتي
            

            عضاء مجلس اإلدارةأ

 49,569  5  46,008  4  46,047  4 مدينو تمويل 

 1,670  9  5,845  8  7,220  8 ودائع

 7,091  4  5,563  4  8,839  4 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 69,274  5  63,833  4  71,825  4  مانات مقابل تسهيالت إئتمانية
            

            العليااإلدارة 

 156  7  257  8  404  19 مدينو تمويل 

 72  15  30  16  30  17 بطاقات إئتمانية

 1,164  19  1,123  21  1,294  23 ودائع

 76  16  84  18  161  19 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات
 

 :مزايا موظفي اإلدارة العليا

 ألف دينار كويتي 

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس 31

2021 

 مارس 31

2020 
   

 623 613 ق يرة األجل مزايا

 44 46 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة
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 المعلومات القطاعية األساسية .14

التقارير التي يتم مراجعتها من قبل الرئي  التنفيذي وذلك ال تخدامها في القرارات  يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية ا تناداً إلى

اال تراتيجية. إن  ذ  القطاعات  ي وحدات أعمال ا تراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة  ذ  القطاعات بشكل منف ل 

 دمات وفئات العمالء وكذلك اال تراتيجيات التسويقية.حيث إنه لدى كل منها طبيعة مختلفة من حيث المنتجات والخ
 

 إن قطاعات األعمال تستوفي  روط رفع تقارير القطاعات و ي كالتالي:
 

على مجموعة من الخدمات الم رفية والمنتجات اال تثمارية للشركات   يشتمل :   قطا  الخدمات الم رفية التجارية والدولية

كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت 

 الوكاالت.

  يشتمل على مجموعة من الخدمات الم رفية والمنتجات اال تثمارية لألفراد : قطا  الخدمات الم رفية لألفراد

 ابحات التمويلية للسلع وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.كما يقدم المر

 قطا  الخزينة وإدارة األموال

 والخدمات الم رفية للمؤ سات

شتمل على إدارة السيولة والبنوك المرا لة والمقاصة والمرابحات اال تثمارية ي :

 الودائع مع البنوك والمؤ سات المالية. ومبادالت
   

 ميلة وا تثمارات أخرى  متضمنة العقارات  ةتشتمل على ا تثمار في  رك : اال تثمارإدارة قطا  

 اال تثمارية.

تشمل على كل ما لم يذكر  من القطاعات المو حة أعال  باإل افة الى البنود  : أخرى

 التابعة. اتالشركجميع المتعلقة ب
 

 اتخاذ القرارات حول تو يع الم ادر وتقييم األداء.تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات األعمال بشكل منف ل لغرض 
 

 ل اإلدارة ونظام إعداد التقارير.ونتائج القطا  من خال التشغيل إيراداتقياس بقياس أداء قطاعات األعمال من خالل المجموعة قوم ت
 

 المطلوبات الخاصة بالقطا .تتكون موجودات القطا  بشكل أ ا ي من جميع الموجودات وتتكون مطلوبات القطا  من جميع 
 

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

 يتم إعداد تقارير حولها.

 لف دينار كويتيأ 
 

الخدمات 
الم رفية 
التجارية 
 والدولية

الخدمات 
الم رفية 

 لألفراد

إدارة الخزينة 
 إدارة األموالو

والخدمات 
الم رفية 
 للمؤ سات

إدارة 
 المجمــو  أخرى اال تثمار

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

       2021 مارس 31

 16,179 722 2,078 (3,601) 2,008 14,972 تشغيل القطا  /)خسائر( إيرادات

 1,099 (3,567) 1,161 309 759 2,437 نتائج القطا 

 2,810,675 48,466 229,034 530,561 299,004 1,703,610 موجودات القطا 

 2,455,356 36,130 - 1,294,108 778,671 346,447 مطلوبات القطا 
       

       )مدققة( 2020 ديسمبر 31

 2,801,595 46,208 211,938 553,820 291,548 1,698,081 موجودات القطا 

 2,449,276 33,735 - 1,413,939 717,612 283,990 مطلوبات القطا 
       

       2020 مارس 31

 14,337 569 714 (6,545) 1,482 18,117 تشغيل القطا  إيرادات /)خسائر(

 2,745 (1,494) (1,304) (471) 876 5,138 نتائج القطا 

 2,697,612 43,520 211,591 504,257 269,467 1,668,777 موجودات القطا 

 2,332,949 39,959 - 1,273,255 670,770 348,965 مطلوبات القطا 

 دولة الكويت فقط. منتعمل المجموعة 
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 لألدوات المالية القيمة العادلة .15

 داد  لنقل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين في السوق كما في تعرف القيمة العادلة على أنها السعر الذي يتم ا تالمه لبيع أصل أو 

 تاريخ القياس.
 

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

تعتبر المدخالت  ي األ عار المعلنة )غير معدلة( في األ واق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي يكون  : 1المستوى 

 دخولها متاحاً للمنشأة كما في تاريخ القياس؛ 

كل مبا ر أو غير   ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بش1تعتبر المدخالت  بخالف األ عار المعلنة والمتضمنة في المستوى  : 2المستوى 

  مبا ر؛ 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 

 مجمو ال 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2021 مارس 31

     في أوراق ماليةاستثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 13,576 - - 13,576 أوراق مالية مسعرة

     
     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 2,690 - - 2,690 أوراق مالية مسعرة
 26,604 26,604 - - أوراق مالية غير مسعرة 

 158,410 - - 158,410 صكوكا تثمارات في 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 174,676 - 26,604 201,280 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     )مدققة( 2020ديسمبر  31
     في أوراق ماليةا تثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 13,514 - - 13,514 أوراق مالية مسعرة 

     
     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 2,585 - - 2,585 أوراق مالية مسعرة
 23,836 23,836 -  أوراق مالية غير مسعرة 

 144,427 - - 144,427 صكوكا تثمارات في 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 160,526 - 23,836 184,362 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     2020 مارس 31
     في أوراق ماليةا تثمارات 
     مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:موجودات 

 12,875 - - 12,875 أوراق مالية مسعرة 
     

     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات
 3,250 - - 3,250 أوراق مالية مسعرة

 26,611 26,611 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 135,893 - - 135,893 صكوكا تثمارات في 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 152,018 - 26,611 178,629 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

  لم يكن  ناك تحويالت بين 2021 مارس 31لم يحدث أي تغيير في أ اليب التقييم مقارنة بالفترات السابقة. خالل الفترة المنتهية في 

 المستويات.
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .15

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

 ألف دينار كويتي 

 

الرصيد 

 االفتتاحي

التغير في 

 بيع/ ا ترداد القيمة العادلة

الحركة على 

 عر 

 الرصيد ال رف

      2021 مارس 31
      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 26,604 (3)  2,771 23,836 غير مسعرةأوراق مالية 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 23,836 2,771  (3) 26,604 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      )مدققة( 2020ديسمبر  31
      بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:موجودات مالية 

 23,836 33 - (6,125) 29,928 أوراق مالية غير مسعرة
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 29,928 (6,125) - 33 23,836 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      2020 مارس 31
      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 26,611 58 - (3,375) 29,928 أوراق مالية غير مسعرة
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 29,928 (3,375) - 58 26,611 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1الصكوك الدائمة الشريحة  .16

مليون  300" من رأس المال متوافقة مع أحكام الشريعة اإل المية بمبلغ 1  قام البنك بإصدار "صكوك الشريحة 2019يونيو  10في 

من رأس المال  ي أوراق مالية مستدامة لي  لها تاريخ ا ترداد محدد  وتشكل التزامات ثانوية  1دوالر أمريكي. إن صكوك الشريحة 

من  1ت أولوية على رأس المال فقط( للبنك وفقاً ألحكام و روط عقد المضاربة. تم إدراج صكوك الشريحة مبا رة وغير مضمونة )ذا

 10رأس المال في بورصة إيرلندا )يورو نكست دوبلين(.  ذ  ال كوك يمكن ا تدعاؤ ا من قبل البنك بعد فترة خم   نوات تنتهي في 

ريخ لدفع تو يعات األرباح الحق لذلك التاريخ وفقاً للشروط المحددة للسداد وموافقات )"تاريخ اال تدعاء األول"( أو أي تا 2024يونيو 

 الجهات الرقابية المسبقة.

من رأس المال عن طريق عقد المضاربة مع البنك )"مضار "( على أ اس غير  1يتم ا تثمار صافي المح ل من صكوك الشريحة 

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

%  نوياً يدفع في نهاية كل ن ف  نة حتى تاريخ اال تدعاء األول. وبعد ذلك  يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع بناًء على 5.625بنسبة 

 %  نوياً.3.6"  ائد  امش ربح بنسبة Years US Treasury 5المعدل السائد من  ندات الخزانة األمريكية لخم   نوات "

 المضاربةللُم در طبقاً لرغبته الخاصة  اختيار عدم القيام بتو يعات أرباح المضاربة المتوقعة  وفي تلك الحالة  ال تتراكم أرباح  يجو 

 حادث تعثر. تشكلولن 

 (19 كوفيدأثر فايروس كورونا المستجد ) .17

( في مختلف المناطق الجغرافية عالمياً  مما أدى إلى ا طرا  في األعمال واألنشطة 19كورونا المستجد )كوفيد انتشرت جائحة فيروس 

االقت ادية. كما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى حاالت من عدم اليقين على مستوى بيئة االقت اد العالمي. فقد أعلنت السلطات 

ى المحلي أو الدولي  عن العديد من إجراءات التحفيز المالي المختلفة حول العالم التي تهدف الى التخفيف المالية والنقدية   واء على المستو

 من العواقب الوخيمة للجائحة على األعمال والبيئة االقت ادية.

 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

لعديد من اإلجراءات بهدف تعزيز قدرة البنوك على لعب دور حيوي في االقت اد ا تجابة لهذ  األ مة  قام بنك الكويت المركزي بتنفيذ ا

والحفاظ على السيولة لدعم األعمال واالقت اد. وتشمل  ذ  التدابير  على  بيل المثال ال الح ر  التو ع في مساحة اإلقراض من خالل 

يلية  مع تشجيعها على إقراض القطاعات االقت ادية المنتجة وتوفير  يادة المرونة في متطلبات نسبة السيولة وتعزيز قدرات البنوك التمو

 السيولة للعمالء المتضررين.
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 )تتمة( (19 كوفيد) المستجد كورونا فايروس أثر .17

 فيما يلي بعض  ذ  اإلجراءات الهامة التي اتخذ ا بنك الكويت المركزي:

 %80% إلى 100خفض معيار تغطية السيولة من  •

 %80% إلى 100خفض معيار صافي التمويل المستقر من  •

 %15% إلى 18خفض الحد األدنى المقرر بشأن نسبة السيولة الرقابية من  •

 الحد األق ى للفجوة التراكمية السالبة بشأن نظام السيولةرفع  •

 % من األصول المرجحة بالمخاطر على  كل حقوق المسا مين2.5اإلفراج عن الم دة الرأ مالية التحوطية والبالغة  •

% في احتسا  األصول المرجحة 25% إلى 75خفض و ن المخاطر إلقراض محفظة المشروعات ال غيرة والمتو طة من  •

 لمخاطربا

 %.100% إلى 90رفع الحد األق ى المتاح لمنح التمويل المقرر )نسبة التمويل إلى الودائع( من  •

 . يادة حدود حجم التمويل إلى القيمة بالنسبة للتمويل الممنوح لألفراد بغرض  راء و/أو تطوير العقارات •

المتو طة والشركات األخرى المتأثرة بجائحة فيروس تقديم التمويل من البنوك بمعدالت أرباح ميسرة إلى الشركات ال غيرة و •

 .كورونا المستجد )برنامج خط االئتمان العاجل(

تأجيل اال تحقاقات المترتبة على عمالء الشركات المتضررين بفيروس كورونا المستجد لمدة أق ا ا  تة أ هر على أ اس كل حالة  •

 على حدة.

 تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة

قام البنك بالنظر في األثر المحتمل لحاالت عدم اليقين التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد  وإجراءات الدعم والتخفيف 

 .2021 مارس 31االقت ادي من قبل الحكومات والبنوك المركزية عند تقدير متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في 

  ة في مخاطر االئتمانالزيادة الكبير

 تم التفريق بين ال عوبات المالية المؤقتة للمقتر ين وبين األثر طويل األجل أو المستدام. •

 من المرجح أن يكون المقتر ين في بعض القطاعات أو ال ناعات أكثر عر ة للتأثر ويمكن أن يتأثروا بشكل أكثر حدة. •

 على التسهيالت التمويلية بشكٍل تلقائي إلى  يادة كبيرة في مخاطر االئتمان.لن يؤدي تأجيل األقساط أو مدفوعات األرباح  •

من المرجح أن تكون  ناك  يادة كبيرة في مخاطر االئتمان بالنسبة لبعض  رائح عمالء تمويل األفراد نتيجة لخسارة الوظائف  •

 وتخفيضات األجور.

حديد عر ة التأثر وما إذا كان من المحتمل حدوث أي  يادة كبيرة في مخاطر  يتم تقييم االنكشافات الكبيرة للشركات بشكٍل منفرد لت •

 االئتمان متى وعندما تتوفر بيانات يمكن االعتماد عليها.

االئتمانية المتوقعة  وقد أدى التقييم المذكور أعال  إلى الت نيف المنا ب ببعض االنكشافات والزيادة المقابلة لها في تقديرات الخسائر

 لة للتطبيق بناًء على تقدير اإلدارة.والقاب

  عوامل االقت اد الكلي

توقعة. قام البنك بالنظر في آثار التقلبات التي  و دت في عوامل االقت اد الكلي وفي السيناريو ات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية الم

وبالنظر إلى حالة انعدام اليقين المستمرة وبالنظر إلى أن األ مة  ريعة التطور  قام البنك بمراجعة بعض االفترا ات وقد انعك  ذلك 

)األ اس  الثالثةن خالل إعداد نظرة مستقبلية منطقية لعوامل االقت اد الكلي. ويقوم البنك بتطبيق أو ان احتماالت مالئمة للسيناريو ات م

عند مقارنتها بالسنة  الثالثة( والتي يتم دمجها مع التوقعات الحقيقية لعوامل االقت اد الكلي في جميع السيناريو ات أو  ديد أو و ع بسيط

. وقد قام البنك أيضا بتطبيق توجهات اإلدارة في تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لشريحة األفراد 2020ديسمبر  31المنتهية في 

لموظفي القطا   بالنظر إلى أن غالبية المحفظة من الموظفين الكويتيون في القطا  الحكومي و به الحكومي  وقليل من التعرض بالنسبة

الخا  أو المغتربين. إن الخسارة المحتملة لم در الدخل لغالبية عمالء قطا  األفراد تعتبر منخفضة بسبب تأثير أ مة فيروس كورونا 

 المستجد من خالل محفظة قوية ومتنوعة. وقد انعكست  ذ  التعديالت وتوجهات اإلدارة في مبلغ متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 .2021 مارس 31المنتهية في  للفترة




