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تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 
الرأي 

لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لبیت التمویل الكویتي ش.م.ك.ع. ("البنك") وشركاتھ التابعة (یشار إلیھا معًا بـ"المجموعة")، 
والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الدخلوبیانات 2020دیسمبر 31ما في كمعبیان المركز المالي المج والتي تتكون من

للسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلك ملخص الملكیة والتدفقات النقدیة المجمعة
السیاسات المحاسبیة الھامة.

قة تعبر بصورة عادلة، من جمیع النواحي المادیة، عن المركز المالي المجمع للمجموعة  فرلمالمجمعة ابیانات المالیةفي رأینا أن ال
وعن أدائھا المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقًا للمعاییر الدولیة 2020دیسمبر 31كما في 

.المطبقة في دولة الكویت المتبعة من قبل بنك الكویت المركزي وللتقاریر المالیة 

يرأأساس ال
وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا طبًقا لتلك المعاییر موضحة بمزید من التفاصیل في تقریرنا في بأعمال التدقیقلقد قمنا 

وفًقا لمیثاق األخالقیات ونحن مستقلون عن المجموعة "مسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة". قسم
المھنیة الدولي للمحاسبین المھنیین الصادر عن المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر 

أدلة التدقیق نأنعتقد . وإننا االستقاللیة الدولیة) ("المیثاق"). وقد قمنا بالوفاء بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لمتطلبات المیثاق
نا علیھا كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأي التدقیق.صلحالتي

أمور التدقیق الرئیسیة
ةسنللالمجمعة إن أمور التدقیق الرئیسیة، في حكمنا المھني، ھي تلك األمور التي كانت األكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة 

یانات المالیة المجمعة ككل وإبداء رأینا حولھا دون إبداء رأي منفصل حول ھذه  لبلمور في سیاق تدقیقنا ألض ھذه االحالیة. وتم عر
كیفیة معالجتنا لكل أمر من ھذه األمور في إطار تدقیقنا لھ.واألموراألمور. فیما یلي تفاصیل 

لمدیني التمویلخسائر االئتمان 
ر ولي للتقاریالمتوقعة طبقًا للمعیار الدر االئتمانسھیالت التمویلیة") یمثل خسائلت"ا(مویلالتني یلمدئتمان ر االخسائتحقق نإ

بنك لقواعدتعلیمات بنك الكویت المركزي أو المخصص المطلوب احتسابھ وفقًا التي یتم تحدیدھا وفقًا ل: األدوات المالیة 9المالیة 
ات  ن في السیاسكما ھو مبی")ي"تعلیمات بنك الكویت المركز(ةالتمویلیتصنیف التسھیالت ىإلاستناداً الكویت المركزي

المالیة المجمعة، أیھما أعلى. حول البیانات10و2.6اإلیضاحین المحاسبیة في 

كزي رلمالكویتانكمات بلیتعلوفقاً ا التي یتم تحدیدھ9خسائر االئتمان المتوقعة طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة تحقق إن 
سائر االئتمان المتوقعة على األحكام التي تقوم خ مدجوھریة عند تنفیذیھا. تعتلب أحكاماً معقدة والتي تتطمحاسبیة سیاسة مثلی

ریختافيقًا ح الالزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمانتقییم مستوى مخاطر االئتمان عند التحقق المبدئي واإلدارة بوضعھا عند 
لمترابطة امدخالت كبیر من الد ستخدام عدوالفة مختمراحلإلىالتمویلیةتسھیالت تصنیف اللعةالمجمةیلالما ناتالبیا 

نماذج ، والتي یتم إعدادھا فيتعثرعند الوالتعرضالخسارة عند التعثر ومعدلمثل احتمالیة التعثر لألصل الماليتواالفتراضا 
19- كان لجائحة كوفید،ذلكى إلإضافةً تاریخ البیانات المالیة المجمعة. ى خصمھا حتتم یلي كما د الكصا قتغیرات االاستنادًا إلى مت
تطبیق مستوى عالي غیر معتاد من األحكام استوجبتخسائر االئتمان المتوقعة نظرًا ألنھا بتحدید اإلدارة قیامعلى اً العالمیة تأثیر

مستقبلیة.الرات ي الفتفالتقدیراتىر بشكل جوھري علو ما قد یؤثوھ، تراقدیالتوعدم التأكد من 
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ن ت المستقلیتقریر مراقبي الحسابا
ن لمساھمیدة اات الساإلى حضر

(تتمة) بیت التمویل الكویتي ش.م.ك.ع. 

ة) ة (تتمتقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمع 

أمور التدقیق الرئیسیة (تتمة) 

) (تتمةلمدیني التمویلان االئتمخسائر 

لى القواعد التي یحددھا كزي یستند إیمات بنك الكویت المرض القیمة وفقًا لتعلخفتسھیل التمویلي منلمحدد للالمخصص اق قح تإن 
ي معترف بھ استنادًا إلى تقییمصص إضافمخ ي أجانب إلى تحققھبنك الكویت المركزي بشأن الحد األدنى للمخصص الذي یتم 

مویلي. سھیل التلقة بالتتعلماةعتوقالمالنقدیة دفقات رة للتاإلدا

وتطبیق والتنبؤ بھا متغیرات االقتصاد الكليوضع د المطبقة عنالصلةذاتواألحكام مویلیةالتیالت میة التسھھنظرًا أل
-كوفیدةح جائالتأثیرات االقتصادیة لكد حول التقدیرات بسببوجود درجة عالیة من عدم التأ مع سیناریوھات ترجیح االحتماالت

.سیةأمور التدقیق الرئیكأحدي التمویلدینلمئتمانخسائر االنا قد اعتبرفإننا ،19

قییم االزدیاد الملحوظ تفية اإلداراإلجراء المتبع من قبل: دوات الرقابة علىاختبار فعالیة أا التي قمنا بھإجراءات التدقیق تتضمن
نماذج  وضع مة في دخ ات المستوالمدخالت واالفتراضمختلفة لمراح ى لإتتسھیاللوالتصنیف الالحق لنئتما االر مخاطفي 

مة  لك استیفاء ودقة البیانات المستخدوكذوكمة ھا من ح یرتبط بما وعند التعثرتعرضوالالخسارة عند التعثر معدل احتمالیة التعثر و
یة التي ت االقتصادمرتبطة باالضطرابا لارات ابتعاالة ا مراعة بما في ذلك دارم والتقدیرات التي تم تطبیقھا من قبل اإلكا ح واأل
.ولتھا المعاد جدالتمویلیةالتسھیالت علىالتركیزذلك، بما في19- بھا جائحة كوفیدببت ست

تبنك الكوییمات وفقًا لتعلا یتم تحدیدھالتي 9یة المتوقعة استنادًا إلى المعیار الدولي للتقاریر المالسائر االئتمانفیما یتعلق بخ 
التمویلیةالت تسھیوالتي شملت الالمجمعةالمالیةتلبیانا اتاریخ فيكما ئمة ا قلامویلیةالتللتسھیالتعینةباختیار مركزي، قمنا لا

فیما ذلك ىاالئتمان واألساس المترتب علمخاطرفيدیاد الملحوظزلالالمجموعة تناسب تحدیدمدى ا منققنوتح د جدولتھا المعا 
خسائر االئتمان ج قییم نموذین لدینا لتبالمتخصصستعانةالقمنا با ولقد مختلفة.الا مراحلھإلى التمویلیةتالیتصنیف التسھیخص 

افقھا مع متطلبات المعیار الدولي للتقاریر من توكد أ مة للتلطرق واالفتراضات المستخدلق بالبیانات األساسیة واالمتوقعة فیما یتع
ف صنیالتر یمعایمن مدى تناسب ، تحققنا ةویلیالتمت لعینة التسھیالبالنسبة المركزي.الكویت ك بنالمحددة طبقًا لتعلیمات9ةالمالی

وقیمة  أھلیةالخسارة عند التعثر بما في ذلك ومعدلالتعثر الیة تماح عند التعثر والتعرضمةقی، وھي لدى المجموعةالمرحلي
مراعاةبعدتوقعةلتحدید خسائر االئتمان المالمجموعةقبل مندمةستخ مسائر االئتمان المتوقعة الالضمان المحتسب في نماذج خ 

المستخدمة من قبل إدارة المجموعة فة ختلالمالمدخالت واالفتراضاتتناسب من مدى ما تحققنا ك. مركزيلك الكویت اتعلیمات بن
خسائر االئتمان المتوقعة.ید تحدفي 

بتحدید ما إذا كانیر الخاصةیم المعایتقیالمركزي الحتساب المخصص، قمنا بویت الكبمتطلبات بنك ، فیما یتعلق إضافة إلى ذلك
یمات.  لتعللتلك ا، وفقاً اذا تطلب األمرة ویتم احتسابھا، خسائر ائتمانیة وفقا للتعلیمات ذات الصلأي ب الحتسا تطلبات ھناك أي م

خفاض في داث االننت كافة أح تحققنا مما إذا كا ،د جدولتھا المعا ةیلیومالتالتسھیالت والتي شملتبالنسبة للعینات التي تم اختیارھا،
ضمنت أیضًا التسھیالت التمویلیة منخفضة  تتيوالا ھإدارة المجموعة. وبالنسبة للعینات التي تم اختیارمن قبلم تحدیدھا القیمة قد ت

لى ذلك.عتبرتاحتساب المخصص الملیات عممنبتقدیر قیمة الضمان وتحققنا القیمة، قمنا 
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بات المستقلین الحساي قبتقریر مرا
دة المساھمین رات الساحضإلى

(تتمة) بیت التمویل الكویتي ش.م.ك.ع. 

عة (تتمة) لمجمایة تقریر حول تدقیق البیانات المال 

تمة) (تالرئیسیةأمور التدقیق

شاریع المشتركةلمة وازمیلالشركات الفياالستثمارانخفاض قیمة
حقوق الملكیة المحاسبیة مع األخذ في ةقیرططة سابوتثمار في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة عن االساسبةالمح م یت

ةأیما إذا  كان ھناكتحدیدعندالجوھریة ةراإلدام اوضع أحكیتعین ذلك. علىانخفاض القیمة إذا ما توفر مؤشر االعتبار
نادًا ستاالمشتركةفي الشركات الزمیلة والمشاریع لالستثمار ا الممكن استردادھالغالمبفي تقدیرانخفاض القیمة وعلىمؤشرات

الرئیسیة.قك من أمور التدقینعتبر ذلوبالتالي.الحالیة19- لجائحة كوفید نتیجةخاصة، االستخدامقید القیمة إلى 

ة  جوھریالعكسیة التغیرات مؤدیة النخفاض القیمة مثل الل العوامتحدید الا اإلدارة لتھخذاتي لتات اقمنا بتنفیذ إجراءات لفھم اإلجراء
ات الھیكلیة في قطاع و السوقیة أو االقتصادیة أو القانونیة التي تعمل فیھا الشركة المستثمر فیھا أو التغیرة ألوجیتكنوالة البیئفي 
انونیة، بما یؤثر على أنشطة الشركة المستثمر  القة أوالسیاسیت في البیئةراغیلتاأویھا الذي تعمل فیھ الشركة المستثمر فلا األعم
الغ المبتضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بتنفیذھا، من بین أمور أخرى، تقییم مدى تناسب الي.المكزھا مري التغیرات ففیھا و

باالستعانة اض القیمة، م انخفییتقلبةنا، بالنستخدمة.  كما قممسالم تحدیدھا من قبل اإلدارة وطرق التقییتم التيا الممكن استردادھ
القیمة  التي استخدمتھا اإلدارة في تحدید والتقدیراتفتراضات األساسیة یة االولعق مقییم مدى لمساعدتنا في تصصین داخلیینبمتخ 
ي موعة فالمج حات مدى كفایة إفصا بتقییم ضاً أیا قمن.واألعمالاألسواقعلى19- كوفید ةح ر جائتأثیفي ذلك، بما داماالستخ قید

حول البیانات المالیة المجمعة.14و13اإلیضاحین 

االستثماریة قاراتة العانخفاض قیم
ا نظرًا ألن ھذه العملیة قمنا بھيتالتدقیق السبة ألعمال نبالًا ریوھج یعتبراریةاالستثمالعقاراتاإلدارة النخفاض قیمةإن تقییم

، عتھبطبیذاتیا یتضمن تقدیر ثماریةستاالللعقاراتاختبار انخفاض القیمة فإنى ذلك، ة وتتطلب وضع أحكام. إضافة إلدتعتبر معق
الي وبالت.دا االقتصعلىالحالیة 19- یدكوفجائحةر وتأثیا ھعوموقوطبیعتھا المختلفةة قارات المجموعیتعلق بعدد عصة فیما خا 

ئیسیة. قیق الرنعتبر ذلك من أمور التد

المستخدمة في تقییم خالت والمدم ومدى مالئمة ھذه األسالیب ر منھجیة أسالیب التقییت مع األخذ في االعتبالقد قمنا باختیار عینا 
العقارات االستثماریة الجوھریةیم یقلمراجعة تلدینا یین ن داخلتعانة بمتخصصیسااللك، قمنا ب. إضافة إلى ذاالستثماریةقاراتالع
ة المدخالت الرئیسیة المستخدمة فيذكورة، قمنا بتقییم مدى دقالكویت. وكجزء من إجراءات التدقیق المدولة موجودة خارج لا

ما  المجموعة حولمراجعة تقییم م. كما قمنا بخصالة ومعدالت المماثلائد المضاعفات واألسواقثل اإلیجارات وإجمالي عییم مالتق
ستثماریة إن االفصاحات المتعلقة بالعقارات االالدولیة.االستثماریةاراتاض قیمة العقفخ انضوعي علىإذا كان ھناك دلیل مو

نات المالیة المجمعة.  ا یالبحول15مبینة في اإلیضاح 

2020سنة ت أخرى مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة لوما معل
ن المعلومات الواردة في التقریر السنوي ألخرى" مااتممعلوم "الالمعلومات األخرى. یتكون قسرة ھي المسؤولة عن ھذه إلداإن ا

تقریر مجلس إدارة البنك ا علىحصلنا. حسابات حولھالراقبيریر مالبیانات المالیة المجمعة وتقالف ، بخ 2020لسنة للمجموعة
بات.  قب الحسا رامرتقریاریخ أقسام التقریر السنوي بعد تات ونتوقع الحصول على باقيقبل تاریخ تقریر مراقب الحساب

ولھا.قیق ح ة تدت األخرى ولم نعبر عن أي نتیج لیة المجمعة ال یغطي المعلوما اإن رأینا حول البیانات الم

إذا كانت  وتحدید ما الهعأالمبینة المعلومات األخرىاالطالع علىھي ولیتنا ؤ مسفإن ، المجمعةا للبیانات المالیةفیما یتعلق بتدقیقن
بشأنھا.أخطاء مادیةأي وجود ق أو قیالتدفيوصل إلیھ علمنا ما حسبأو معةالمج مع البیانات المالیةمادیةورة بصفقةاغیر متو

خرى ألالمعلومات اعلىا قمنا بھي، استنادًا إلى األعمال التفي ھذه المعلومات األخرىء مادیةأي أخطا إلى وجود توصلنا ما وإذا
ما یستوجب دینا لیس ل. ریرنا في تقالوقائعك تلإدراج ا نعلیفإنھ یتعین ،لحساباتراقبي اریر مقتیخ ارقبل توالتي حصلنا علیھا 
.الشأنق بھذایتعلفیما إدراجھ في تقریرنا 
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اقبي الحسابات المستقلین تقریر مر
إلى حضرات السادة المساھمین 

(تتمة) تمویل الكویتي ش.م.ك.ع. ال بیت 

تمة) (تة  ع لیة المجممانات التقریر حول تدقیق البیا 

رة والمسؤولین عن الحوكمة عن البیانات المالیة المجمعة ت اإلدامسؤولیا 
المالیة یراردولیة للتقمجمعة بصورة عادلة وفقًا للمعاییر الالمالیة الوعرض ھذه البیاناتمسؤولة عن إعداد إن اإلدارة ھي ال

عداد دارة ضروریة إلتراھا اإللتية االرقابة الداخلیعن أدواتومركزي والمطبقة في دولة الكویت بنك الكویت اللالمتبعة من قب
الخطأ.لیة مجمعة خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن الغش أو بیانات ما 

راریة  دأ االستمبمس ا سبعة أعمالھا على أتا ممجموعة علىتتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة الة المجمعة، عند إعداد البیانات المالی
یق مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تعتزم مبدأ االستمراریة وتطببأساساألمور المتعلقة ذلك مناسباً، عناإلفصاح، متى كانمع 
ا اإلجراء.عدم توفر أي بدیل واقعي سوى اتخاذ ھذأو في حالة رة تصفیة المجموعة أو وقف أعمالھا اإلدا

البیانات المالیة للمجموعة.  لى عملیة إعدادة اإلشراف عمة مسؤولیكوالح یتحمل المسؤولون عن

لمالیة المجمعةقیق البیانات االحسابات عن تدمراقبي اتولیمسؤ 
ن الغش عجةء كانت ناتمن األخطاء المادیة سواخالیةعة ككل مالیة المجمبأن البیانات الل على تأكید معقولإن ھدفنا ھو الحصو

إال أنھ من التأكید،درجة عالیةیمثل عقول رأینا. إن التوصل إلى تأكید ماقبي الحسابات الذي یتضمن مرتقریرراصدإوأو الخطأ، 
نشأ  ألخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد تا باكتشاف ار التدقیق الدولیة سوف تنتھي دائمً یضمن أن عملیة التدقیق وفقًا لمعاییال 

ة على مجمعثر بصورة فردیة أوورة معقولة أن تؤان من المتوقع بصدیة إذا كوتعتبر ما أ خطلامادیة عن الغش أو الء األخطا 
البیانات المالیة المجمعة.دیة للمستخدمین والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه القرارات االقتصا 

ا بما  التدقیق. كما قمنل أعمال المھنیة خالطةیح ًة وحافظنا على النیمھا أحكاًما فقًا لمعاییر التدقیق الدولیة، اتخذنقیق ون التدكجزء م
یلي: 

طأ ووضع وتنفیذ  الیة المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخ المء المادیة في البیانات ألخطا تحدید وتقییم مخاطر ا
أینا. من إبداء رنا نكبة لتقدیم أساس یماسمنیق كافیة والمخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقمالئمة لتلكإجراءات التدقیق ال

لخطأ؛ حیث إن الغش قد اكتشاف ذلك الناتج عن اعدم ن الغش تفوق مخاطرخطأ مادي ناتج عمخاطر عدم اكتشافإن 
الداخلیة.اوز الرقابةالمتعمد أو التضلیل أو تج الحذفأو یتضمن التواطؤ أو التزویر 

لیس لغرض إبداء  دقیق المالئمة للظروف ولكنالتراءاتج إع ضوبعملیة التدقیق للةلصخلیة ذات افھم أدوات الرقابة الدا
المجموعة.  الداخلیة لدى الرقابة تأدوالیة الرأي حول فعا

التي أعدتھاذات الصلة اإلفصاحات تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة و
رة. داإلا

تي حصلنا ق اللتدقیأدلة اقیام، استنادًا إلىلاالستمراریة المحاسبي وادأ ساس مبة ألام اإلداردخ لتوصل إلى مدى مالئمة استا
یًا حول قدرة  كان ھناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي یمكن أن یثیر شًكا جوھرید ما إذا حدبتعلیھا، 

ا أن نیعدم تأكد مادي، یجب علد جوإلى وتوصلي حالة الفوأساس مبدأ االستمراریة. لھا علىأعما المجموعة على متابعة 
انات المالیة المجمعة أو تعدیل رأینا في حالة عدم الصلة في البیاإلفصاحات ذاتإلىاباتالحسفي تقریر مراقبينشیر

الرغم على الحسابات. ا حتى تاریخ تقریر مراقبيا علیھنحصلالتيائج تدقیقنا إلى أدلة التدقیقمالئمة اإلفصاحات. تستند نت
على أساس مبدأ االستمراریة.ا لھة عن متابعة أعما جموعف المفي توقالظروف المستقبلیةوألك، قد تتسبب األحداث ذمن
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تقریر مراقبي الحسابات المستقلین 
إلى حضرات السادة المساھمین 

(تتمة) یتي ش.م.ك.ع. ل الكولتمویبیت ا

(تتمة) الیة المجمعة  لما ت اق البیانتقریر حول تدقی

(تتمة) عةالیة المجممسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات الم

 م ما إذا كانت صاحات وتقیینات المتضمنة فیھا بما في ذلك اإلفالشامل للبیانات المالیة المجمعة وھیكلھا والبیا العرض تقییم
ادل.ب یحقق العرض العالصلة بأسلواث ذات دح سیة واألا سمعامالت األالن معة تعبر عة المج البیانات المالی

إلبداء رأي كات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة ت المالیة للشراسبة حول المعلوما كافیة ومنالحصول على أدلة تدقیق
ة عوھا للمجمذیلتدقیق وتنفایةاف على عملواإلشرن مسؤولون عن إبداء التوجیھات لمجمعة. ونح حول البیانات المالیة ا

قیق. عن رأي التدفقطل المسؤولیةونتحم

ائج التدقیق الھامة نطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتر من بینھا الحوكمة حول عدة أموولین عن الإننا نتواصل مع المسؤ
التدقیق. أثناء أعمالا دھي یتم تحدییة التوھریة في أدوات الرقابة الداخلأوجھ قصور ج بما في ذلك أي 

یختص باالستقاللیة، ونبلغھم أیًضا یة ذات الصلة فیما ات األخالقًضا المسؤولین عن الحوكمة ببیان یفید بالتزامنا بالمتطلبنزود أی
جراءات باإلضافة إلى اإلن تؤثر على استقاللیتنا مور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنھا من المحتمل أبكافة العالقات واأل

متى كان ذلك مناسباً.   أو التدابیر ذات الصلة المطبقة، ھدیدات تلللحد من االمتخذة

سؤولین عن الحوكمة بھا، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أھمیة في تدقیق البیانات إبالغ المالتي یتم األمور ومن خالل
ت بي الحسابا تقریر مراقي فھذه األمورعن نا نفصحنإرئیسیة. لامور التدقیق ي أتعتبر ھة، ولذلكالحالیللفترةلیة المجمعة الما 

ي عن ھذه األمور أو، في أحوال نادرة جدًا، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما إلفصاح العلنأو اللوائح اانون ع القم یمنالخاص بنا ما ل
اسب  مكالاح تتجاوز إلفصى ھذا العالمترتبة تائج العكسیةالنعقول أن ع بشكل مفي تقریرنا ألنھ من المتوقیجب عدم اإلفصاح عنھ 

لھ. العامة





  ابعة ته التاوشرك ع..م.ك.ش يتيمويل الكوبيت الت
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  المجمع    بيان الدخل
  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

  كويتيألف دينار     
 2019 2020  إيضاحات  

     اإليرادات 
 931,574 892,883   تمويل إيرادات 

 (401,319) (278,661)  دعينمولل تكاليف تمويل وتوزيعات
.   

───────── ───────── 
 530,255 614,222   صافي إيرادات التمويل

     
 130,249  (6,410)  3  إيرادات استثمارر) (خسائ

 79,129  73,138    موالتإيرادات أتعاب وع
 34,061  69,994    األجنبية صافي ربح العمالت

 40,708  44,652  4  إيرادات أخرى  
.   

───────── ───────── 
 814,402 795,596   ات التشغيلإيراد إجمالي

   

───────── ───────── 
     المصروفات 

 (182,439) (172,286)   تكاليف موظفين 
 (78,843)  (81,155)    وإداريةعمومية مصروفات 
 (42,989)  (42,596)   طفاءاستهالك وا

   

───────── ───────── 
 (304,271) (296,037)   لغيشروفات التإجمالي مص

   

───────── ───────── 
 510,131 499,559   ض القيمةت وانخفاالمخصصا قبل صافي ايرادات التشغيل

 (196,908) (284,067) 5  المخصصات وانخفاض القيمة
   

───────── ───────── 
 313,223 215,492   ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحةالقبل  التشغيلح رب

     
 (50,460) (30,662) 6  الضرائب 

 (942) (608) 23  مقترحةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ال
   

───────── ───────── 
 261,821 184,222   ربح السنة

   

═════════ ═════════ 
     الخاص بـ:

 251,023 148,399    ي البنكمساهم  
 10,798 35,823   الحصص غير المسيطرة   

   

───────── ───────── 
   184,222 261,821 

   

═════════ ═════════ 
  فلس  33.12  فلس  19.52 7  مساهمي البنك ة والمخففة الخاصة بربحية السهم األساسي

   ═════════ ═════════ 
  
  



  ابعة ته التاوشرك ع..م.ك.ش يتيمويل الكوبيت الت
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   المجمعالشامل  الدخلبيان 
  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

    ألف دينار كويتي    
    2020  2019  
      

 261,821 184,222  ربح السنة
  

───────── ───────── 
    فترات الحقة: إلى بيان الدخل المجمع في بنود لن يتم إعادة تصنيفها

 (1,280) (1,989)   رى اإليرادات الشاملة األخ بالقيمة العادلة من خاللتثمارات في أسهم ساخسائر إعادة التقييم من 
   ───────── ───────── 

     الدخل المجمع: ى بيانقاً إلة تصنيفها الحتم أو قد يتم إعادد يبنو
    مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: وك صك في استثمارات

 65,253 589   غير في القيمة العادلة خالل السنة الت صافي
 10,802 21,420   بيان الدخل المجمع صافي المحول إلى

  ───────── ───────── 
يرادات الشاملة  صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل في من استثماراتاألرباح ي صاف

 76,055 22,009   األخرى
     

 1,430 (346)   مشتركةالشاملة األخرى لشركات زميلة ومشاريع  داتاإليرا (الخسائر)حصة في 
 (42,008) (69,438)     أجنبيةات فروق تحويل عمالت أجنبية من ترجمة عملي

  ───────── ───────── 
 34,197 (49,764)   للسنةالشاملة األخرى اإليرادات  )الخسائر( 

  

───────── ───────── 
 296,018 134,458  شاملة إجمالي اإليرادات ال

  ═════════ ═════════ 
    

    الخاصة بـ:
 292,056 123,363   مساهمي البنك   
 3,962  11,095   مسيطرة غير ال  الحصص  

  ═════════ ═════════ 

  134,458 296,018 
  ═════════ ═════════ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  ته التابعة اركوش .عش.م.ك. كويتيبيت التمويل ال
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  المجمع يـةبيان التدفقات النقد
  2020 برديسم 31في لسنة المنتهية ل
  ألف دينار كويتي    

  
 2019 2020  إيضاحات

     ل  أنشطة التشغي 

 261,821 184,222   نةح السب ر
     بقة الربح بصافي التدفقات النقدية: ت لمطاتعديال

 42,989 42,596       وإطفاء  هالكاست  
 196,908 284,067 5  المخصصات وانخفاض القيمة  
 (4,845) (2,459) 3  إيرادات توزيعات أرباح  
 (32,636) 6,119 3  استثمارات  تصفية/بيع )ربحخسارة/ ( 
 (17,900) (12,619) 3  رات عقاريةاع استثمربح بي  
 (22,408) 7,063 3    ميلة ومشاريع مشتركةاستثمار في شركات ز نتائجحصة في  

  

─────── ─────── 
   508,989 423,929 

     ت ومطلوبات التشغيل: في موجودا ات التغير

     لتشغيل: ص في موجودات ا(الزيادة) النق

 (169,588) (915,093)     كمن البنو وأرصدة مستحقةل تموي  مدينو
 (718,465) (478,505)   كوك استثمار في ص

 42,640 4,637   عقارات للمتاجرة 
 (18,694) (186,436)   موجودات أخرى 

 (280,069) (64,532)   ك مركزية  بنونية لدى قانو عودائ 
     : ي مطلوبات التشغيلادة (النقص) فزي ال

 (261,913) 526,949   ات الماليةلبنوك والمؤسسستحقة لأرصدة م
 1,772,335 1,764,690      حسابات المودعين

 94,210 (164,201)   مطلوبات أخرى 
   

─────── ─────── 
 884,385 996,498     التشغيل  طة أنشالناتجة من ة ي قدصافي التدفقات الن 

   

─────── ─────── 
     ستثمار  ة االأنشط
 146,091 (3,463)  ت، بالصافي  رامااستث 

 (1,406) (574)   ةثماري ت است راقاع شراء
 40,015 16,159   المحصل من بيع عقارات استثمارية 

 (33,828) (34,443)   شراء عقارات ومعدات 
 3,064 5,439   معدات ت ون بيع عقاراصل مالمح

 (4,594) (4,413)   ي لموسة، بالصافم موجودات غير
 6,102 101   ة ومشاريع مشترك زميلة شركات  استثمارات فيبيع  صل منمحال

 307 2,733   المحصل من بيع شركات تابعة 
 14,429 17,270   س مال واسترداد رأ   باح مستلمةتوزيعات أر

   

─────── ─────── 
 170,180 (1,191)     أنشطة االستثمار نم الناتجةفي) (المستخدمة  ة نقدي ال قاتصافي التدف

   

─────── ─────── 
     ل موي التطة أنش

 (125,097) (137,980)   ية مدفوعة توزيعات أرباح نقد
  (178,623) (4,860)   دائنو صكوك في   الحركة

 ) 13,236( (1,287)   وعة مدف زكاة
 13,161 11,633   صافي الحركة في أسهم خزينة 

 - (14,960)   تابعةشركة  مال س رأ  استرداد من المسيطرة حصص غيرالإلى  مدفوعةمبالغ 
 (1,047) -   غير المسيطرة ص حص أرباح مدفوعة إلى ال عات توزي 

 - (16,296)   سيطرة حيازة حصص غير م

  

─────── ─────── 
 ) 304,842( (163,750)     ة في أنشطة التمويل  قدية المستخدم ن التدفقات ال صافي

  

─────── ─────── 
    

 749,723 831,557     معادلقد القد والن صافي الزيادة في الن
 1,770,279 2,520,002     يرينا 1في ا كم قد المعادلالنقد والن 

   

─────── ─────── 
 2,520,002 3,351,559 8    ديسمبر 31النقد والنقد المعادل كما في  

   

─────── ─────── 
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Kuwait Finance House K.S.C.P. and Subsidiaries 
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME  
For the year ended 31 December 2020 
 

   KD 000's 
 

  Notes 2020    2019    
    
INCOME    
Financing income  892,883  931,574  
Finance cost and distribution to depositors   (278,661) (401,319) 
  ───────── ───────── 
Net financing income  614,222 530,255 
    
Investment (loss) / income 3  (6,410)  130,249  
Fees and commissions income   73,138   79,129  
Net gain from foreign currencies   69,994   34,061  
Other income 4  44,652   40,708  
  ───────── ───────── 
TOTAL OPERATING INCOME  795,596 814,402 
  ───────── ───────── 
EXPENSES    
Staff costs  (172,286) (182,439) 
General and administrative expenses  (81,155)  (78,843) 
Depreciation and amortisation  (42,596)  (42,989) 
  ───────── ───────── 
TOTAL OPERATING EXPENSES  (296,037) (304,271) 
  ───────── ───────── 
NET OPERATING INCOME BEFORE PROVISIONS AND 

IMPAIRMENT  
499,559 510,131 

Provisions and impairment 5 (284,067) (196,908) 
  ───────── ───────── 
OPERATING PROFIT BEFORE TAXATION AND PROPOSED 

DIRECTORS’ FEES   215,492 313,223 
    
Taxation  6 (30,662) (50,460) 
Proposed directors’ fees  23 (608) (942) 
  ───────── ───────── 
PROFIT FOR THE YEAR  184,222 261,821 
  ═════════ ═════════ 
Attributable to:    
 Shareholders of the Bank  148,399 251,023 
 Non-controlling interests  35,823 10,798 
  ───────── ───────── 
  184,222 261,821 
  ═════════ ═════════ 
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE 
  TO THE SHAREHOLDERS OF THE BANK 7 19.52 fils  33.12 fils  
  ═════════ ═════════ 
    
 
 
 
  



 
 
 

The attached notes 1 to 35 form part of these consolidated financial statements. 
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Kuwait Finance House K.S.C.P. and Subsidiaries 
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 
For the year ended 31 December 2020 
 
  KD 000's  

 

                    2020                   2019 
    
    
Profit for the year  184,222 261,821 
  ───────── ───────── 
Items that will not be reclassified to consolidated statement of income 
  in subsequent periods:    
Revaluation loss on equity investments at fair value through other 
  comprehensive income  (1,989) (1,280) 
  ───────── ───────── 
Items that are or may be reclassified subsequently to  
  consolidated statement of income:    
Investments in Sukuk at fair value through other comprehensive  
  income:    
Net change in fair value during the year  589 65,253 
Net transfer to consolidated statement of income  21,420 10,802 
  ───────── ───────── 

Net gain on investments in sukuk at fair value through other 
  comprehensive income  22,009 76,055 
    
Share of other comprehensive (loss) income of associates and joint 
  ventures  (346) 1,430 
Exchange differences on translation of foreign operations  (69,438) (42,008) 
  ───────── ───────── 
Other comprehensive (loss) income for the year   (49,764) 34,197 
  ───────── ───────── 

Total comprehensive income   134,458 296,018 
  ═════════ ═════════ 
    
Attributable to:    
  Shareholders of the Bank  123,363 292,056 
  Non-controlling interests   11,095  3,962 
  ═════════ ═════════ 
  134,458 296,018 
  ═════════ ═════════ 
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Kuwait Finance House K.S.C.P. and Subsidiaries  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 
For the year ended 31 December 2020 

 
 
 

  KD 000's   
 Notes  2020    2019    

OPERATING ACTIVITIES    
Profit for the year  184,222 261,821 
Adjustments to reconcile profit to net cash flows:    
 Depreciation and amortisation  42,596 42,989 
 Provisions and impairment 5 284,067 196,908 
 Dividend income 3 (2,459) (4,845) 
 Loss/ (gain) on sale/ liquidation of investments  3 6,119 (32,636) 
 Gain on sale of real estate investments 3 (12,619) (17,900) 
 Share of results of investment in associates and joint ventures 3 7,063 (22,408) 
  ────── ────── 
  508,989 423,929 
Changes in operating assets and liabilities:    
(Increase) decrease in operating assets:    
 Financing receivables and due from banks  (915,093) (169,588) 
 Investment in Sukuk  (478,505) (718,465) 
 Trading properties  4,637 42,640 
 Other assets  (186,436) (18,694) 
 Statutory deposit with Central Banks  (64,532) (280,069) 
Increase (decrease) in operating liabilities:    
 Due to banks and financial institutions  526,949 (261,913) 
 Depositors’ accounts  1,764,690 1,772,335 
 Other liabilities  )164,201 ( 94,210 
  ────── ────── 
Net cash flows from operating activities  996,498 884,385 
  ────── ────── 
INVESTING ACTIVITIES    
Investments, net  (3,463) 146,091 
Purchase of investment properties  (574) (1,406) 
Proceeds from sale of investment properties  16,159 40,015 
Purchase of property and equipment  (34,443) (33,828) 
Proceeds from sale of property and equipment  5,439 3,064 
Intangible assets, net  (4,413) (4,594) 
Proceeds from sale of investments in associates and joint ventures  101 6,102 
Proceed from disposal of subsidiaries  2,733 307 
Dividend received and capital redemption  17,270 14,429 
  ────── ────── 
Net cash flows (used in) from investing activities  (1,191) 170,180 
  ────── ────── 
FINANCING ACTIVITIES    
Cash dividends paid  (137,980) (125,097) 
Movement in Sukuk payable  (4,860) (178,623)  
Zakat paid  (1,287) )13,236 ( 
Net movement in treasury shares  11,633 13,161 
Amounts paid to non-controlling interests on capital redemption of a subsidiary  (14,960) - 
Dividend paid to non-controlling interests  - (1,047) 
Acquisition of non-controlling interests  (16,296) - 
  ────── ────── 
Net cash flows used in financing activities  (163,750) )304,842 ( 
  ────── ────── 
    
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  831,557 749,723 
Cash and cash equivalents as at 1 January   2,520,002 1,770,279 
  ────── ────── 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 31 DECEMBER  8 3,351,559 2,520,002 
  ────── ────── 




