
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 دولة الكويت

 

 المجمعة المكثفةالمعلومات الماليـة المرحلية 

 )غير مدققة( 2020 سبتمبر 30

 

 

 

 



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

 

 المحتويات

 صفحة 

 المجمعة المكثفة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةمراقبي الحسابات المستقلين حول تقرير 
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 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

2 

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

 

3 

 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(بيان المركز المالي 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(
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 وشركاته التابعة بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.
 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2020 سبتمبر 30فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2 

 ألف دينار كويتي    

 أشهر المنتهية في التسعة  الثالثة أشهر المنتهية في  

 إيضاح 

 سبتمبر 30

2020 

 سبتمبر 30

2019 

 سبتمبر 30 

2020 

 سبتمبر 30

2019 

       

 76,447 70,077  26,847 21,986  إيرادات تمويل 

 (36,520) (32,686)  (13,288) (8,549) 3 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 39,927 37,391  13,559 13,437  صافي إيرادات التمويل

       

 7,681 5,704  2,324 1,860  إيرادات أتعا  وعموالت

 628 571  143 154  صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 3,056 1,698  529 794  إيرادات استثمارات

 501 3,987  180 3,754 4 إيرادات أخرى
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 51,793 49,351  16,735 19,999  مجموع إيرادات التشغيل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

       

 (15,529) (15,446)  (5,804) (4,996)  تكاليف موظفين

 (11,366) (9,497)  (4,571) (2,812)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (2,723) (3,137)  (921) (1,107)  استهالك
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 (29,618) (28,080)  (11,296) (8,915)  مجموع مصروفات التشغيل
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

       

 22,175 21,271  5,439 11,084  الربح من العمليات قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

       

 (8,681) (20,577)  (2,119) (10,566) 5 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 13,494 694  3,320 518  الربح الناتج من العمليات
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

       

       مخصص لـ:

 (124) (5)  (30) (4)  يحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم

 (322) (12)  (75) (4)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (128) -  (29) -  الزكاة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 12,920 677  3,186 510  ربح الفترة
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

       العائد إلى:

 12,799 568  3,193 465  مساهمي البنك 

 121 109  (7) 45  الحصص غير المسيطرة 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

  510 3,186  677 12,920 
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

 فلس 12.55 فلس( 2.00)  فلس 3.13 فلس 0.46 6 السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك/ )خسارة( ربحية
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 



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

 2020 سبتمبر 30فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

3 

 ألف دينار كويتي   

 أشهر المنتهية في التسعة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 سبتمبر 30

2020 

 سبتمبر 30

2019 

 سبتمبر 30 

2020 

 سبتمبر 30

2019 

      

 12,920 677  3,186 510 ربح الفترة
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

      :/ )الخسارة الشاملة األخرى(الدخل الشامل اآلخر

      تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع إعادة يمكنبنود 

 لدخلا خالل من العادلة بالقيمة الستثمارات أوراق الدينفي القيمة العادلة  التغير -

 1,360 1,905  373 1,514 اآلخر الشامل

 180 945  270 (480) 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 -

 721 (5,752)  (129) 1,459 الشامل اآلخر
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 2,261 (2,902)  514 2,493 للفترة / )الخسارة الشاملة األخرى(الدخل الشامل اآلخر
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 15,181 (2,225)  3,700 3,003 للفترة)الخسارة الشاملة(  /مجموع الدخل الشامل
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

      

      العائد إلى:

 15,060 (2,329)  3,707 2,955 مساهمي البنك 

 121 104  (7) 48 الحصص غير المسيطرة 
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 

 15,181 (2,225)  3,700 3,003 للفترة )الخسارة الشاملة( /الدخل الشاملمجموع 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 





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

 2020 سبتمبر 30فترة المنتهية في ال

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  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

 أجنبية عمالت

مجموع 

االحتياطيات 

 األخرى

 المجموع

                

 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 

 677 109 - 568 568 - - - 568 - - - - - - ربح الفترة 

 (2,902) (5) - (2,897) (2,897) 945 - (3,842) - - - - - - -  الدخل الشامل اآلخر(/ األخرى)الخسارة الشاملة 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 (2,225) 104 - (2,329) (2,329) 945 -  (3,842) 568 - - - - - - / )الخسارة الشاملة( مجموع الدخل الشامل

المحول نتيجة استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة 

 - - - - - - - 1,079 (1,079) - - - - - - من خالل الدخل الشامل األخر

 (7,203) - - (7,203) (7,203) - - - (7,203) - - - - - - (2خسارة تعديل تأجيل أقساط التمويل )إيضاح 

 (6,797) - - (6,797)  (6,797) - - - (6,797) - - - - - - (9إيضاح أرباح ) توزيعات

 - - - - (5,394) - - - (5,394) - - - - - 5,394 (9إيضاح إصدار أسهم منحة )

  (2,607) - -  (2,607)  (2,607) - - - (2,607) - - - - - - 1أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 356,583 3,694 91,035 261,854 144,333 825 14,581 17,019 35,673 4,846 32,653 38,736 (45,234) 49,480 113,275 2020 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
                

 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) - - - - - - 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 

 12,920 121 - 12,799 12,799 - - - 12,799 - - - - - - ربح الفترة 

 2,261 - - 2,261 2,261 180 - 2,081 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 15,181 121 - 15,060 15,060 180 - 2,081 12,799 - - - - - - مجموع الدخل الشامل

 (10,271) - - (10,271) (10,271) - - - (10,271) - - - - - - (9إيضاح أرباح ) توزيعات

 - - - - (4,149) - - - (4,149) - - - - - 4,149 (9إيضاح إصدار أسهم منحة )

 91,035 - 91,035 - - - - - - - - - - - -  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 

 371,760 3,535 91,035 277,190 165,063 180 14,937 17,844 59,557 4,846 30,808 36,891 (45,234) 49,480 107,881 2019 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



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

 2020 سبتمبر 30فترة المنتهية في ال
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ر كويتيادين ألف  

 أشهر المنتهية في التسعة  

 
 إيضاح

 سبتمبر 30

2020 
 
 سبتمبر 30

2019 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 12,920  677  ربح الفترة

     تسويات لـ: 

 (628)  (571)  صرف العمالت األجنبية منصافي الربح الناتج 

 (532)  (767)  إيرادات توزيعات

 152  39  مالية أوراق في استثماراتبيع  من محققة خسائر

 (931)  (214)  لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتغير في القيمة العادلة 

 (12)  5  زميلة شركة نتائجحصة في 

 -  (59)  ربح ناتج عن بيع عقارات استثمارية

 (1,733)  (702)  إيرادات تأجير ناتجة من عقارات استثمارية

 2,723  3,137  استهالك

 8,681  20,577 5 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

  22,122  20,640 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 90,907  103,404  المستحق من بنوك

 (148,925)  (161,506)  مدينو تمويل

 (4,412)  (7,030)  موجودات أخرى

 122,903  (86,453)  المستحق للبنوك ومؤسسات مالية 

 58,353  107,445  حسابات المودعين

 (15,171)  (4,991)  مطلوبات أخرى
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 124,295  (27,009)  األنشطة التشغيلية / الناتج من(في)المستخدم صافي النقد 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (111,720)  (113,101)  أوراق ماليةشراء استثمارات في 

 86,812  97,285  أوراق ماليةالمحصل من بيع / استرداد استثمارات في 

 (3,900)  (1,770)  شراء ممتلكات ومعدات

 532  767  إيرادات توزيعات مستلمة

 1,733  702  إيرادات تأجير مستلمة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 (26,543)  (16,117)  األنشطة االستثمارية في المستخدمصافي النقد 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 90,279  -  1إصدار الصكوك الدائمة الشريحة من  المحصلصافي 

 -  (2,607)  1أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة 

 (10,165)  (6,505)  توزيعات مدفوعة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 80,114  (9,112)  األنشطة التمويلية)المستخدم في(/ الناتج من صافي النقد 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

     

 177,866  (52,238)  في النقد والنقد المعادلالزيادة  )النقص(/ صافي

 180  945  أجنبية عمالت ترجمةمن  ثراأل

 96,208  329,993  المعادل في بداية الفترةالنقد والنقد 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 274,254  278,700 10 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
  ═══════  ═══════ 

 

 



 وشركاته التابعة .ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك
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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  1اء وذلك اعتباراً من ، أصدر بنك الكويت المركزي رخصة للبنك للعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمح2007في يونيو 

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

 الرقابة الشرعية في البنك.
 

طة العقارات وأنشطة تجارية أخرى. يتم القيام باألنشإن النشاط الرئيسي للبنك هو تقديم الخدمات البنكية اإلسالمية، شراء وبيع وتأجير 

 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
 

الكويت. تعمل شركة  ،("الدولي للتكافل"للتأمين التكافلي ش.م.ك.م ) الدوليمن رأس المال المصدر لشركة  %73.6 نسبة يمتلك البنك

من رأس المال المصدر  %100نسبة ، وأيضاً يمتلك البنك في مجال تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإلسالميةالدولي للتكافل 

 المحدودة، تأسست كشركة ألغراض خاصة وذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن. 1كي أي بي الشريحة لشركة صكوك 
 

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

 أكتوبر 8 الصادر فيدارة البنك إمجلس وفقاً لقرار  2020نوفمبر  10رئيس مجلس اإلدارة في من قبل  2020 سبتمبر 30المنتهية في 

2020. 

 والسياسات المحاسبية الهامة عدادس اإلاأس .2

 أساس اإلعداد 2.1

باستثناء ما  المالية المرحلية""التقارير  34أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في  تم بيانه فيما يلي.

 .2019ديسمبر  31إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 
 

لمؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك اوفقاً لتعليمات  2019ديسمبر  31مالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في تم إعداد البيانات ال

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

ً  9للمعيار الدولي للتقارير المالية  لتعليمات بنك الكويت المركزي،  التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا

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

 كبن متطلبات من أقل االئتمانية للتسهيالت المتوقعة االئتمانية الخسائر إن، 2020 سبتمبر 30 في كما. مجلس معايير المحاسبة الدولية

  .القيمة في االنخفاض بمخصصات الخاصة المركزي الكويت
 

بتوسيع نطاق تطبيق تعليماته إلثبات خسائر  المركزيالكويت بنك  قام ،2020 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  ذلك،ضافة الى باإل

كوفيد "جد )لفيروس كورونا المستاستجابة لألثر االقتصادي فترات تعطيل السداد الممنوحة للعمالء الناتجة عن للموجودات المالية التعديل 

 .(16المرحلي المكثف المجمع )إيضاح  الربح أو الخسارةبيان بدالً من  المرحلةفي األرباح  ("19
 

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

. باإلضافة إلى 2019ديسمبر  31للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في 

 .2020ديسمبر  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 

  كافة القيم إلى أقر  ألف دينار كويتي، ما لم يذكر غير ذلك.
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 (تتمةأساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ) .2

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(  2.2

 : تعريف االعمال3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

أنه لغرض أخذ األعمال في االعتبار، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة  3يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

والموجودات مدخالت وعمليات جوهرية كحد أدنى والتي تساهم معًا في القدرة على تحقيق مخرجات بشكل جوهري. عالوة على ذلك، أوضح 

عمال قد تنشأ دون إدراج كافة المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على التعديل أن األ

 المكثفة المجمعة للمجموعة، ولكن قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا قامت المجموعة بتنفيذ أي دمج لألعمال. المرحليةالمالية  المعلومات

: إصالح المعايير الخاصة 39ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على 
 بأسعار الفائدة

إلعفاءات األدوات المالية: االعتراف والقياس عدداً من ا 39ومعيار المحاسبة الدولي  9تقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 التي تسري على كافة عالقات التحوط التي تتأثر مباشرةً بأعمال إصالح المعايير المتعلقة بمعدل الفائدة. وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى

هذه التعديالت ل اإلصالح إلى عدم تأكد حول توقيت و / أو ميلغ التدفقات النقدية المستندة إلى المعايير للبند المتحوط له أو أداة التحوط. لم يكن

 المجمعة للمجموعة حيث إنه ليس لديها عالقات تحوط ألسعار الفائدة.المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتأي تأثير على 

 : تعريف المعلومات الجوهرية8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

ير إلى أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤها من المتوقع تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا للمعلومات يش

ن مبصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء على تلك البيانات المالية من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام 

ل المنشأة التي قامت بإعدادها". توضح التعديالت أن المعلومات الجوهرية ستستند إلى هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية حو

طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو بالدمج مع معلومات أخرى، وذلك ضمن سياق البيانات المالية. يشكل وقوع الخطأ في 

ر على القرارات المتخذة من المستخدمين األساسيين. لم ينتج عن هذه المعلومات أمًرا جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤث

 ، وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.ةالمجمعالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتالتعديالت أي تأثير على 

 2018مارس  29المالية الصادر في  اإلطار التصوري للتقارير

طار إن اإلطار التصوري ال يمثل معياًرا أو أي من المفاهيم الواردة فيه التي تتجاوز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض من اإل

ِّين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في  التصوري هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في إعداد المعايير، ومساعدة الُمعد 

عدم توافر معايير سارية، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. يتضمن اإلطار التصوري الذي تمت مراجعته حالة 

بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير االعتراف بالموجودات والمطلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة. لم ينتج عن 

 المجمعة للمجموعة.المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتأثير على هذه التعديالت أي ت

 ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة 2.3

 منح حكومية

لمنحة ايتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة. عندما تتعلق 

ببند المصروفات، يتم تسجيلها كإيرادات على أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل التكاليف ذات الصلة، التي تم 

تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، يتم تسجيلها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدار العمر  تخصيص

 اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة. 

اح أو ا لألربعندما تقوم المجموعة باستالم منح من موجودات غير نقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بالقيم االسمية ويتم اإلفراج عنهم

 الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، استناداً إلى نمط استهالك مزايا األصل ذي الصلة على أقساط سنوية متساوية.

 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين .3

. 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةفترة قدرت إدارة البنك التوزيعات للمودعين والربح الخا  بمساهمي البنك استناداً إلى نتائج 

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

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

 .2020ديسمبر  31 في التي تنتهيالمالية األساسي للبنك، استناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة 

 إيرادات أخرى .4

تأمين باإلضافة ويتي ربح ناتج عن تأكيد مطالبة ألف دينار ك 1,662على  2020سبتمبر  30تشتمل اإليرادات األخرى للربع المنتهي في 

 العامة للقوى العاملة.  الهيئة( تماشياً مع برنامج 16)إيضاح أشهر  ستة لفترةمن حكومة الكويت  ةألف دينار كويتي كمنح 1,935إلى 
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 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة .5

 ألف دينار كويتي 

 أشهر المنتهية في التسعة  المنتهية في الثالثة أشهر 

 
 سبتمبر 30

2020 

 سبتمبر 30
2019 

 سبتمبر 30 

2020 
 سبتمبر 30
2019 

      
 7,390 21,036  2,232 10,708 مدينو تمويل

 190 416  117 281 لموجودات مالية أخرى متوقعة يةائتمان خسائر

 (173) (336)  (14) (145) تسهيالت ائتمانية غير نقدية في  قيمةالانخفاض  رد

 (884) (539)  (216) (278) ضرورة له يعد لم مخصص
 2,158 -  - - أخرى

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 
 10,566 2,119  20,577 8,681 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 السهم األساسية والمخففة / )خسارة(ربحية .6

صكوك الدائمة لل )إن وجد( المعدل باألرباح المدفوعةتحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح الفترة العائد لمساهمي البنك 

 خالل الفترة، ناقصاً أسهم الخزينة كما يلي: القائمةعلـى المتوسط المرجح لعدد األسهم  1الشريحة 

  

 أشهر المنتهية في التسعة  أشهر المنتهية فيالثالثة  

 
 سبتمبر 30

2020 

 سبتمبر 30
2019  

 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر 30
2019 

      
 12,799 568  3,193 465 ربح الفترة العائد لمساهمي البنك )ألف دينار كويتي(

 1ناقصاً: األرباح المدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة 

 - (2,607)  - - كويتي()ألف دينار 
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 465 3,193  (2,039) 12,799 

      

ً المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة   1,019,586 1,019,586  1,019,586 1,019,586 )ألف سهم(أسهم الخزينة  ناقصا
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 فلس 12.55 فلس( 2.00)  فلس 3.13 لسف 0.46 السهم األساسية والمخففة/ )خسارة( ربحية
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 .(9يضاح إ). 2019المقارنة لكي تعكس تأثير توزيعات أسهم المنحة لسنة  اتوالمخففة للفترتم تعديل ربحية السهم األساسية 

 المستحق من بنوك .7

 لف دينار كويتيأ 

 سبتمبر 30 

2020 

ديسمبر  31

 )مدققة( 2019

 سبتمبر 30

2019 
    

ق مع بنك الكويت المركزي  163,986 150,178 96,230 وديون حكومية معامالت تورِّ

 137,060 233,674 243,239 يوم أو أقل( 90)تستحق تعاقدياً خالل  مرابحات لدى بنوكتمويل 

 6,072 55,523 6,082 يوم( 90)تستحق تعاقدياً بعد أكثر من  تمويل مرابحات لدى بنوك
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 345,551 439,375 307,118 

 (7) (5) (3) ناقصاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 345,548 439,370 307,111 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 بنوك ومؤسسات ماليةلل المستحق .8

 لف دينار كويتيأ 

 سبتمبر 30 

2020 

ديسمبر  31

 )مدققة( 2019

 سبتمبر 30

2019 
    

 206,992 172,962 79,512 مرابحات مستحقة إلى البنوك

 414,240 604,840 588,706 مرابحات مستحقة إلى مؤسسات مالية 

 19,208 17,324 40,455 حسابات جارية وتحت الطلب
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
 708,673 795,126 640,440 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 للمساهمين العامة الجمعية .9

 ةالسن عنالعادية وغير العادية لمساهمي البنك  العامةالجمعية  يالموافقة على توزيعات أرباح في اجتماع ت، تم2020مارس  26 في

 :التالي النحو على 2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية

ألف دينار  10,271فلس لكل سهم بمبلغ  11: 2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 6,797فلس لكل سهم بمبلغ  7نقدية بقيمة  توزيعات (أ

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

 العامة الجمعية من المعتمد الزمني الجدول في المبين الوجه على لها المستحقين للمساهمين( %4: 2018 ديسمبر 31) %5 منحة أسهم ( 

 .العادية

 41,493,066: 2018ديسمبر  31سهم ) 53,940,986إلى زيادة عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل بعدد وقد أدت أسهم المنحة 

 (.ألف دينار كويتي 4,149: 2018ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 5,394( وزيادة في رأس المال بمبلغ سهم

 بحليص رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع تعديلر الجهات الرقابية لاأخط تمأتم البنك إجراءات التسجيل إلصدار أسهم منحة و

 فلس للسهم الواحد. جميع األسهم المدفوعة نقدية. 100سهماً بواقع  1,132,760,724

 النقد والنقد المعادل .10

 ألف دينار كويتي 

 سبتمبر 30 

2020 

ديسمبر  31

2019 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2019 

    
 137,194 96,319 35,461 النقد واألرصدة لدى البنوك

 137,060 233,674 243,239 يوم أو أقل( 90)تستحق تعاقدياً خالل  تمويل مرابحات لدى بنوك
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 278,700 329,993 274,254 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 أطراف ذات صلةالمعامالت مع  .11

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 

أساس نفس الشروط األساسية، والتي  تعاملوا مع المجموعة كعمالء ضمن 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 اإلفصاح عنها. اتالمخاطر. يتم استبعاد كافة المعامالت مع الشرك

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

 ألف دينار كويتي 

 المجموع   

 

 المساهمين

 رئيسيينال

وأطراف أخرى 

 ذات عالقة

 أعضاء

مجلس اإلدارة 

 واإلدارة العليا

 سبتمبر 30

2020 

ديسمبر  31

2019 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2019 

      األرصدة

 165,022 172,440 175,666 50,771 124,895 مدينو تمويل

 61 71 37 37 - ائتمانيةبطاقات 

 16,166 17,464 19,041 4,555 14,486 ودائع

 40,320 49,793 41,634 6,915 34,719 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 173,687 179,286 176,965 71,746 105,219 ائتمانيةضمانات مقابل تسهيالت 
      

      المعامالت

 5,826 8,610 6,114 2,041 4,073 ايرادات تمويل 

 192 280 231 12 219 للمودعين المقدرة توزيعاتال

 342 467 231 135 96 أخرى
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 )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات صلة .11

 سبتمبر 30 

2020 

 2019 ديسمبر 31 

 )مدققة(

 سبتمبر 30 

2019 

 

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

ينار ألف د

  كويتي

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

 ينارد ألف

  كويتي

عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

  اإلدارة العلياو

 ينارألف د

 كويتي
            
            عضاء مجلس اإلدارةأ

 49,814  6  50,172  5  50,497  5 مدينو تمويل 

 -  -  -  -  -  - ائتمانيةبطاقات 

 2,232  9  2,150  9  3,508  9 ودائع

 8,152  4  7,646  4  6,838  5 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 71,571  5  74,473  5  71,746  5 ائتمانيةضمانات مقابل تسهيالت 
            

            العليااإلدارة 

 141  6  161  9  274  9 مدينو تمويل 

 61  15  71  16  37  16 ائتمانيةبطاقات 

 982  19  1,114  21  1,047  21 ودائع

 71  16  72  17  77  19 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات
 

 :مزايا موظفي اإلدارة العليا

 ألف دينار كويتي   

 أشهر المنتهية في التسعة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 30

2020 

 سبتمبر 30

2019 

 سبتمبر 30 

2020 

 سبتمبر 30

2019 
      
 1,731 1,868  569 615 قصيرة األجل مزايا

 117 134  40 45 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

  االلتزامات والمطلوبات المحتملة .12

 ألف دينار كويتي 

  سبتمبر 30 

2020 

ديسمبر  31

2019 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2019 

    
 9,482 20,000 11,654 قبوالت

 9,264 7,367 4,860 مستنديهاعتمادات 

 256,202 263,413 258,738 خطابات ضمان
 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 275,252 290,780 274,948 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

ألف دينار  236,402: 2019ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 239,651قابلة لإللغاء بمبلغ  نقدية لدى المجموعة التزامات بمنح تسهيالت

 ألف دينار كويتي(. 201,674: 2019 سبتمبر 30كويتي، 
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 المعلومات القطاعية األساسية .13

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

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

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

 إن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي:
 

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

كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت 

 الوكاالت.

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

 كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت.

 قطاع الخزينة وإدارة األموال

 والخدمات المصرفية للمؤسسات

شتمل على إدارة السيولة والبنوك المراسلة والمقاصة والمرابحات االستثمارية ي :

 والمؤسسات المالية.الودائع مع البنوك  ومبادالت
   

زميلة واستثمارات أخرى، متضمنة العقارات  ةتشتمل على استثمار في شرك : إدارة االستثمارقطاع 

 االستثمارية.

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

 التابعة. اتالشركجميع المتعلقة ب
 

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

 تقوم المجموعة بقياس أداء قطاعات األعمال من خالل قياس إيرادات التشغيل ونتائج القطاع من خالل اإلدارة ونظام إعداد التقارير.
 

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

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

إدارة الخزينة 

 إدارة األموالو

والخدمات 

المصرفية 

 للمؤسسات

إدارة 

 المجمــوع أخرى االستثمار

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

       2020 سبتمبر 30

 49,351 5,178 4,604 (17,110) 5,527 51,152 تشغيل القطاع /)خسائر( إيرادات

 677 (3,794) (654) 1,833 3,982 (690) نتائج القطاع

 2,684,175 46,858 219,339 403,431 278,768 1,735,779 موجودات القطاع

 2,327,592 32,964 - 1,256,837 731,191 306,600 مطلوبات القطاع
       

       )مدققة( 2019 ديسمبر 31

 2,687,621 41,452 213,353 551,382 269,440 1,611,994 موجودات القطاع

 2,312,206 38,846 - 1,266,307 667,943 339,110 مطلوبات القطاع
       

       2019 سبتمبر 30

 51,793 2,406 4,031 (10,681) 1,646 54,391 تشغيل القطاع إيرادات /)خسائر(

 12,920 (5,290) (524) (2,616) (2,886) 24,236 نتائج القطاع

 2,431,332 40,068 168,923 464,194 266,115 1,492,032 موجودات القطاع

 2,059,572 34,638 - 976,673 738,577 309,684 مطلوبات القطاع

 فقط.دولة الكويت  منتعمل المجموعة 



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

 2020 سبتمبر 30

 

13 

 لألدوات المالية القيمة العادلة .14

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

 تاريخ القياس.
 

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

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

 دخولها متاحاً للمنشأة كما في تاريخ القياس؛ 

كل مباشر أو غير ، ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بش1تعتبر 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  
     2020 سبتمبر 30

     في أوراق ماليةاستثمارات 
     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 13,489 - - 13,489 أوراق مالية مسعرة
     

     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات
 2,468 - - 2,468 أوراق مالية مسعرة

 24,882 24,882 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 150,781 - - 150,781 صكوكاستثمارات في 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 166,738 - 24,882 191,620 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     )مدققة( 2019ديسمبر  31
     في أوراق ماليةاستثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 13,148 - - 13,148 أوراق مالية مسعرة 

     
     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 5,000 - - 5,000 أوراق مالية مسعرة
 29,928 29,928 - - أوراق مالية غير مسعرة 

 131,810 - - 131,810 صكوكاستثمارات في 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 149,958 - 29,928 179,886 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     2019 سبتمبر 30
     في أوراق ماليةاستثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 12,970 - - 12,970 أوراق مالية مسعرة 

     
     :اآلخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 28,225 28,225 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 92,456 - - 92,456 صكوكاستثمارات في 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 105,426 - 28,225 133,651 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

تحويالت بين ، لم يكن هناك 2020 سبتمبر 30لم يحدث أي تغيير في أساليب التقييم مقارنة بالفترات السابقة. خالل الفترة المنتهية في 

 المستويات.
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .14

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

 ألف دينار كويتي 

 

الرصيد في 

 يناير 1

التغير في 

 بيع/ استرداد القيمة العادلة

الحركة على 

سعر 

 الصرف

الرصيد في 

نهاية الفترة/ 

 السنة
      2020 سبتمبر 30

      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 24,882 43 - (5,089) 29,928 أوراق مالية غير مسعرة

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 29,928 (5,089) - 43 24,882 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      )مدققة( 2019ديسمبر  31
      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 29,928 (9) - 2,433 27,504 أوراق مالية غير مسعرة
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 
 27,504 2,433 - (9) 29,928 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
      2019 سبتمبر 30

      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 28,225 - - 721 27,504 أوراق مالية غير مسعرة

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 27,504 721 - - 28,225 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1الصكوك الدائمة الشريحة  .15

 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 

 (19 كوفيد) فيروس كورونا المستجد أثر .16

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

سلطات فقد أعلنت ال االقتصادية. كما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى حاالت من عدم اليقين على مستوى بيئة االقتصاد العالمي.

خفيف تالمالية والنقدية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، عن العديد من إجراءات التحفيز المالي المختلفة حول العالم التي تهدف الى ال

 .على األعمال والبيئة االقتصادية من العواقب الوخيمة للجائحة

 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

 استجابة لهذه األزمة، قام بنك الكويت المركزي بتنفيذ العديد من اإلجراءات بهدف تعزيز قدرة البنوك على لعب دور حيوي في االقتصاد

وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال ال الحصر، التوسع في مساحة اإلقراض وتعزيز  والحفاظ على السيولة لدعم األعمال واالقتصاد.

 التمويلية، مع تشجيعها على إقراض القطاعات االقتصادية المنتجة وتوفير السيولة للعمالء المتضررين.  قدرات البنوك

 



 وشركاته التابعة .ع.ش.م.كبنك الكويت الدولي 
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 )تتمة(( 19 كوفيدفيروس كورونا المستجد )أثر  .16

 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد )تتمة(

 :الكويت المركزي كالتي اتخذها بن فيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة

 2020ديسمبر  31حتى  %80 إلى %100 من السيولة تغطية رمعيا خفض 

 2020ديسمبر  31حتى  %80 إلى %100 من المستقر التمويلمعيار صافي  خفض 

 2020ديسمبر  31حتى  %15 إلى %18 من الرقابية السيولةالحد األدنى المقرر بشأن نسبة  خفض 

 2020ديسمبر  31حتى  السيولة نظام بشأن السالبة ةالتراكمي للفجوة األقصى الحد رفع 

 31حتى  المساهمين حقوق شكل على بالمخاطرمن األصول المرجحة  %2.5عن المصدة الرأسمالية التحوطية والبالغة  اإلفراج 

 2020ديسمبر 

 احتسا  األصول المرجحة بالمخاطر في %25 إلى %75 من والمتوسطة الصغيرة المشروعات محفظة إلقراض المخاطر وزن خفض 

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

 العقارات تطوير/أو و شراء بغرض لألفراد الممنوح للتمويل بالنسبة القيمة إلى التمويل حجم حدود زيادة. 

 يروسف بجائحة المتأثرة األخرى والشركات والمتوسطة الصغيرة الشركات إلى ميسرة أرباح بمعدالت البنوك من التمويل تقديم 

 (.العاجل االئتمان خط)برنامج  المستجد كورونا

 كل حالة  على أساس أشهر ستةأقصاها  لمدة المستجد كورونا بفيروس المتضررين الشركات عمالء على المترتبة االستحقاقات تأجيل

 .على حدة

 والمتوسطة ستهالكي واإلسكاني وبطاقات االئتمان وتسهيالت الشركات الصغيرةتأجيل أقساط التمويل اال

قامت البنوك الكويتية بتأجيل تحصيل أقساط التمويل االستهالكي واإلسكاني وبطاقات االئتمان وتسهيالت الشركات الصغيرة والمتوسطة 

دون تحميل أي أرباح إضافية نتيجة لهذا التأجيل. يعتبر تأجيل األقساط بمثابة دعم سيولة  2020لفترة ستة أشهر ابتداء من شهر إبريل 

 .التأجيل صيرة األجل لمعالجة مشكالت التدفق النقدي المحتمل للمقترض. ويحتفظ العمالء بخيار عدم المشاركة في برنامجق

مع تمديد مقابل لمدة التسهيالت.  2020سبتمبر  30إلى  2020أبريل  1بتنفيذ تأجيل األقساط المستحقة خالل فترة الستة أشهر من  البنكقام 

نتيجة تعديل التدفقات النقدية التعاقدية. تم تحميل هذه الخسارة على األرباح  للبنكألف دينار كويتي  7,203مبلغ بخسارة تأجيل ال هذانتج عن 

 ً  .وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي 2كما هو موضح في إيضاح  للبنكللسياسة المحاسبية  المرحلة وفقا

 خسائر االئتمان المتوقعة تقديرات

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

 .2020 سبتمبر 30االقتصادي من قبل الحكومات والبنوك المركزية عند تقدير متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في 

 يرة في مخاطر االئتمانالزيادة الكب

فاض خقام البنك بالنظر في الجوانب التالية لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان أو إذا ما كان هناك دليل مادي على ان

 .حيثما ينطبق ذلك ،القيمة في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد

  للمقترضين وبين األثر طويل األجل أو المستدام.تم التفريق بين الصعوبات المالية المؤقتة 

  بشكل أكثر حدة. اأكثر عرضة للتأثر ويمكن أن يتأثروالمقترضين في بعض القطاعات أو الصناعات يكون من المرجح أن 

  ان.االئتملن يؤدي تأجيل األقساط أو مدفوعات األرباح على التسهيالت التمويلية بشكٍل تلقائي إلى زيادة كبيرة في مخاطر 

  من المرجح أن تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بالنسبة لبعض شرائح عمالء تمويل األفراد نتيجة لخسارة الوظائف

 وتخفيضات األجور.

  مخاطر  يرة فيزيادة كبالتأثر وما إذا كان من المحتمل حدوث أي عرضة سيتم تقييم االنكشافات الكبيرة للشركات بشكٍل منفرد لتحديد

 االئتمان متى وعندما تتوفر بيانات يمكن االعتماد عليها.

 ببعض االنكشافات والزيادة المقابلة لها في الخسائر االئتمانية المتوقعة.المناسب وقد أدى التقييم المذكور أعاله إلى التصنيف 

 عوامل االقتصاد الكلي

وقعة. تقام البنك بالنظر في آثار التقلبات التي شوهدت في عوامل االقتصاد الكلي وفي السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية الم

 نوبالنظر إلى حالة انعدام اليقين المستمرة وبالنظر إلى أن األزمة سريعة التطور، قام البنك بمراجعة بعض االفتراضات وقد انعكس ذلك م

)األساس أو  ناإلثنيخالل إعداد نظرة مستقبلية منطقية لعوامل االقتصاد الكلي. ويقوم البنك بتطبيق أوزان احتماالت مالئمة للسيناريوهات 

عند  إلثنينا( والتي يتم دمجها مع التوقعات المعدلة والمتحفظة بشكل كبير لعوامل االقتصاد الكلي في جميع السيناريوهات وضع بسيط

تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة  اإلدارة في. وقد قام البنك أيضا بتطبيق توجهات 2019ديسمبر  31تها بالسنة المنتهية في مقارن

النسبة بوقليل من التعرض  ،كويتيون في القطاع الحكومي وشبه الحكوميالموظفين الغالبية المحفظة من  لشريحة األفراد بالنظر إلى أن

أزمة فيروس كورونا  تأثيربسبب منخفضة  األفرادلغالبية عمالء قطاع  ارة المحتملة لمصدر الدخلالخس. إن قطاع الخا اللموظفي 

 .2020 سبتمبر 30هذه التعديالت وتوجهات اإلدارة في مبلغ متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في  انعكستالمستجد. وقد 



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

 2020 سبتمبر 30

 

16 

 )تتمة(( 19 كوفيدأثر فيروس كورونا المستجد ) .16

 )تتمة( تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة

 آثار أخرى

المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في سبيل تحديد المبالغ التي تم اإلفصاح عنها لألصول المالية وغير المالية قام البنك بالنظر في اآلثار 

المبالغ وتمثل أفضل تقدير لإلدارة بناء على المعلومات الملحوظة. على الرغم من ذلك، تظل األسواق متقلبة إن المبالغ المفصح عنها  .للبنك

يقين يعتبر تقديري، من عدم ال مرتفعة عنها قابلة للتأثر بأي تقلبات في األسواق. إن أثر البيئة االقتصادية التي تمتاز بحالةالتي تم اإلفصاح 

 وسيستمر البنك في إعادة تقييم مركزه واألثر ذي الصلة بشكٍل دوري.

 الحكومية المنح

( 4ضاح )إيتلقى البنك منحة حكومية  ،الحالية الفترةاستجابة للوباء. خالل  األعمالمالي ألصحا  دعم  بتقديم الكويتدولة حكومة قامت 

 للعمالةدمة المنحة الحكومية هي جزء من المساعدة المقإن من قانون العمل الكويتي.  الثالث البا  علىتتعلق بالمستفيدين الكويتيين المسجلين 

محاسبة المنح الحكومية " 20 للمحاسبة الدولياحتسا  الدعم المالي وفقًا لمعيار  الوطنية في القطاع الخا  لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تم

المجمع كإيرادات أخرى على أساس منتظم  المكثف في بيان الربح أو الخسارة المرحلي واالعتراف به" الحكومية اتواإلفصاح عن المساعد

 لصلة.ذات ايعترف بها البنك بتكاليف الموظفين على مدى الفترات التي 




