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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
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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 
  ═════════ ═════════ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  ة لتابعا تهاوشرك .ع.ك.تي ش.ممويل الكوي بيت الت
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  ع بيان التغيرات في حقوق الملكية المجم
  2020ديسمبر  31ية في لمنتهلسنة ال
  ألف دينار كويتي   

  الخاصة بمساهمي البنك  
  الحصص 

  سيطرةغير الم
  اليإجم

  حقوق الملكية

  
  رأس
 المال

  عالوة
  إصدار أسهم

  منحة  أسهم
ترح قم

 إصدارها
  أسهم 
  خزينة

احتياطيات 
  ) 21(إيضاح 

لي جمااإل
  الفرعي

أرباح نقدية 
  مقترح توزيعها

اإلجمالي 
      الفرعي 

            

 2,243,375  182,983  2,060,392  137,980  1,922,412  470,908  (36,243)  69,765  720,333  697,649   2020ناير ي 1في كما الرصيد 

 184,222  35,823  148,399     -  148,399  148,399     -     -     -     -  ربح السنة 

 (49,764)  (24,728)  (25,036)     -  (25,036)  (25,036)     -     -     -     -   شاملة أخرى  خسائر
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 134,458  11,095  123,363     -  123,363  123,363     -     -     -     -   الشاملة   اإليرادات اليإجم
    -     -     -     -     -     -     -  (69,765)     -  69,765    ةسهم منحإصدار أ

 (19,943)     -  (19,943)     -  (19,943)  (19,943)     -     -     -     -   كاة ز
 4     -  4     -  4  4     -     -     -     -   )24المدفوعات باألسهم (إيضاح 

 (137,980)     -  (137,980)  (137,980)     -     -     -     -     -     -   ة مدفوعة  توزيعات أرباح نقدي
            :)23(إيضاح  أرباحتوزيعات 

    -     -     -     -     -  (76,741)     -  76,741    -     -   أسهم منحة مقترح إصدارها 

    -     -     -  76,093  (76,093) (76,093)    -     -     -     -   عهاأرباح نقدية مقترح توزي

ك  وعات على صكفي التوزيحصة المجموعة  
 (1,398)    -     -     -     -   لشركة زميلة  1الشريحة 

 
(1,398) 

 
 -    

 
(1,398) 

 
-    

 
(1,398) 

 11,633     -  11,633     -  11,633  3,129  8,504     -     -     -   صافي الحركة في أسهم الخزينة 
 (95,631)     -  (95,631)     -  (95,631)  (95,631)     -     -     -     -   )21(إيضاح  مويلتخسائر التعديل لمديني ال

 1,029  795  234     -  234  234     -     -     -     -   ابعةزئي لشركة تج بيع ربح من
من  المسيطرة غ مدفوعة إلى الحصص غيرالمب

    -     -     -     -     -     -     -     -   شركة تابعة  مال رأساسترداد 

 
 (14,960) 

 
 (14,960) 

 (16,296)  (11,663)  (4,633)     -  (4,633)  (4,633)     -     -     -     -   حيازة حصص غير مسيطرة
 (1,975) (1,975)    -     -     -     -     -     -     -     -  بيع شركة تابعة 
في الحصص غير  ألخرى ا صافي التغيرات

 (918)  (918)     -     -     -     -     -     -     -     -    المسيطرة
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,101,398  165,357  1,936,041   76,093 1,859,948  323,199  (27,739)  76,741 720,333  767,414   2020ديسمبر  31في ا مكالرصيد 

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



 

  ته التابعة اوشرك ع.ك.ش.م.  ويل الكويتيبيت التم 
 

 

 لمجمعة. من هذه البيانات المالية ا اً تشكل جزء 35إلى  1مرفقة من ت الاإن اإليضاح
  

11  
 

 

  (تتمة)ي حقوق الملكية المجمع ف اتبيان التغير
  2020بر ديسم 31لسنة المنتهية في ل
يتيألف دينار كو      

  الخاصة بمساهمي البنك  
  الحصص 

  غير المسيطرة
  اليمجإ

  حقوق الملكية

  
  سأر

 المال
  عالوة

  همدار أسصإ

  منحة  أسهم
مقترح 

 إصدارها
  أسهم 
  خزينة

احتياطيات 
  )21(إيضاح 

اإلجمالي 
  الفرعي

ية نقداح أرب
  مقترح توزيعها

اإلجمالي 
      الفرعي 

            

 2,074,170 180,265 1,893,905 125,097 1,768,808 395,278 (44,452)  63,423 720,333  634,226   2019يناير  1ما في يد كالرص
 261,821  10,798  251,023     -  251,023  251,023     -     -     -     -  سنة ربح ال

 34,197 (6,836)  41,033       -  41,033   41,033      -     -     -     -   شاملة أخرى  )خسائردات (راإي
  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 296,018 3,962 292,056    -  292,056 292,056    -     -     -     -   الشاملة   لي اإليراداتماإج

    -     -     -     -     -     -     -  (63,423)    -  63,423 إصدار أسهم منحة
 (14,748)    -  (14,748)    -  (14,748) (14,748)    -     -     -     -  زكاة 

 1,000    - 1,000    - 1,000 1,000    -     -     -     -   )24المدفوعات باألسهم (إيضاح 
 (125,097)    -  (125,097) (125,097)    -     -     -     -     -     -    توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

            :)23اح يض(إ توزيعات أرباح
    -     -     -     -     - (69,765)    -  69,765    -     -   صدارها إ رحأسهم منحة مقت

    -     -     -  137,980 (137,980) (137,980)    -     -     -     -   توزيعها أرباح نقدية مقترح
عات على صكوك  في التوزيحصة المجموعة  

    -   زميلة كة لشر 1الشريحة 
 

 -    
 

 -    
 

 -    (151) 
 

(151) 
 

 -    
 

(151) 
 

-    
 

(151) 
 13,161    -  13,161    -  13,161  4,952  8,209     -     -     -  ةالخزينم سهصافي الحركة في أ

 1,063 797 266    -  266  266     -    -     -     -   بعةزئي لشركة تاربح من بيع ج
حصص غير باح مدفوعة للات أرعزيتو
 (1,047)  (1,047)    -     -     -     -     -     -     -     -   ةمسيطرال

ص غير  الحصفي  رات األخرىصافي التغي
 (994)  (994)    -     -     -     -     -     -     -     -   المسيطرة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,243,375  182,983  2,060,392  137,980  1,922,412  470,908  (36,243)  69,765  720,333  697,649   2019ديسمبر  31يد كما في رصال

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 المجمعة. ه البيانات المالية من هذ اً جزء لتشك 35 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

12  
 

  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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المجموعة معلومات حول 1

في البنكدارةقرار مجلس إىلعبناءاً 2020دیسمبر 31ي للسنة المنتھیة فجموعةمللعة ة المجمالمالیصدار البیاناتصریح بإ التمت
إصدارھا.د ھذه البیانات المالیة المجمعة بعلیالعمومیة لمساھمي البنك لھا الصالحیة في تعدجمعیةإن ال. 2021ینایر12

كما  مجموعة") معة "باللیھا مجت(یشار إالمجمعةتابعة الھ كاتوشر)"كالبن"(ع. ویتي ش.م.ك.لتمویل الكاتتكون المجموعة من بیت 
ك  مسجل كبنو وھ1977مارس 23تأسست في الكویت بتاریخ ھمة عامة شركة مسا و ھالبنكإن . 18.1ي إیضاح مبینة فھي

أطراف ب ولحسا لحسابھ سالمیة المصرفیة اإلاألنشطةفةكا قوم بصورة رئیسیة بتقدیم ویركزي.لمإسالمي لدى بنك الكویت ا
رسة وأنشطة تجاریة أخرى دون مما اریع اإلنشائیة لحسابھ مشالوتنفیذ واإلجارةمارات یع االستثك تمویل وشراء وبأخرى، بما في ذل

المبارك، المرقاب، الكویت.هللا د عبھو شارع للبنككز الرئیسي المسجل رمإن عنوان الالربا. 

.كبنللیة ابة الشرعتوى والرقتعتمده ھیئة الفیة السمحة، طبقاً لما الماإلسالشریعةألحكاماً ألنشطة وفقتتم جمیع ا

اإلعداد  أساس2.1

الكویت.  في دولةزيالمركمالیة الصادرة عن بنك الكویتلخدمات الوفقًا لتعلیمات مؤسسات االمجمعةالمالیةالبیانات تم إعداد 
تخذة  قابیة المكزي حول اإلجراءات الرلمرخرًا عن بنك الكویت امؤادرةلك التعمیمات الصفي ذبما - ه التعلیمات ھذوتتطلب 
مالیة األخرى الخاضعة مؤسسات المن البنوك وال- علقة ببنك الكویت المركزيوالمخاطبات المت19- كوفیدشي فیروس فتلمواجھة

تالیة:الیالتالمالیة في ضوء التعدالدولیة للتقاریر یرویت المركزي تطبیق المعایلكقابة بنك الر

 لتقاریر وفقًا للمعیار الدولي لسبة ئتمانیة المحتتسھیالت االلمتوقعة للمان اائر االئتوفقًا لخسان المتوقعة خسائر االئتمأن یتم قیاس
أیھما أعلى؛المركزي، علیمات بنك الكویت لتالمخصصات المطلوبة وفقًا و المركزي أمًا بتعلیمات بنك الكویتالتزا9ة المالی
؛ت ذات الصلةحا صا فالناتج على اإلیرتأثوال

 یروس  تفشي فجھةلموالسداد المقدمة إلى العمالء یل اتأج ترافتالناتجة عن المالیةلموجودات لأن یتم االعتراف بخسائر التعدیل
.9یة لماللمعیار الدولي للتقاریر المتطلبات اقاً طبجمعبیان الدخل الممن دالً باح المرحلةضمن األرب19- دوفیك

دولة  بوالمطبقة من قبل بنك الكویت المركزي المطبقةلیةالمعاییر الدولیة للتقاریر الما"بـر أعاله فیما یلي المذكویشار إلى اإلطار
."یتالكو

لقیمة العادلة  الموجودات المالیة المدرجة با ن قیاس ل لیتضمعدة الممبدأ التكلفة التاریخیسأسا مجمعة علىلمالیة الااتد البیانیتم إعدا
دالت  ومخزون المعادن الثمینة ومبادالت العمالت ومبا لخسائراألرباح أو امن خالل مشترك المدرج بالقیمة العادلة ل الا ورأس الم

السلع اآلجلة.دوة اآلجلة وعقیبمالت األجنتحویل العوعقودلربح اتمعدال

یرد خالف ذلك.مویتي، ما لار كنإلى أقرب ألف دیلتقریب، مع المالیة المجمعة بالدینار الكویتيات انیا تم عرض الب

یة  البیانات المال عرض2.2

یولة.لساحسب ترتیب المجموعة بعرض بیان المركز المالي المجمع بوم تق

م عرض بعض بنود  لیة. تم إجراء عملیات إعادة التصنیف لكي یتا لحاالسنةتتوافق مع عرض لكيةقالسابالسنةغ بالبعض میفعادة تصنإتم
سنةلا بحلملكیة ور المطلوبات وحقوق ا إجمالي الموجودات وإجمالي ى أثیر عل بًا ولم یكن لھا أي تالمالي المجمع بصورة أكثر تناسركز مبیان ال
. سابقاً جة المدر 
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  سبية  ت المحا ا سفي السيا   يراتالتغ  2.3
  

  معدل اإليبور) من إصالح 1ت الربح (المرحلة المعياري لمعدالح تطبيق اإلصال
حاسبة ومعيار الم 9للتقارير المالية  المعيار الدوليت على التعديال –دالت الربح صالح المعياري لمعة بتطبيق اإلجموعقامت الم

 1تتضمن المرحلة  .2020يناير  1تباراً من اعإصالح معدل اإليبور)  من 1 ةل(المرح 7لية املتقارير الر الدولي للمعياوا 39ي ولالد
ات التحوط المتأثرة مباشرةً القة عكاف عدداً من اإلعفاءات التي تسري على) ن البنوكلعرض بيادل (معإصالح معدل اإليبور  من

أو مبلغ  و وقيتتل ن حوت من عدم التيقإلى حاال يإلصالح يؤدان كاتحوط إذا عالقة ال لربح. تتأثرا تباإلصالح المعياري لمعدال
سعر مقارنته مع و يلا دة الحاستبدال سعر الفائ قبلأو أداة التحوط خالل الفترة  ط له لى المعيار للبند المتحوالتدفقات النقدية القائمة ع

إذا رة وما بيرجة كة مرجحة بدالمستقبلي لةالمعام ذا كانتول ما إقن حؤدي هذا إلى عدم تيي قد .فائدة بديل خالي تقريباً من المخاطر
تطلب فاءات تمن إصالح معدل اإليبور إع 1جة كبيرة. تقدم المرحلة بدر تكون عالقة التحوط فعالة من المتوقع بأثر مستقبلي أن  كان

 ذلك افتراض ضمن يتيبور. وعدل اإلإصالح معن  ت عدم التيقن الناتجةالحاالتحوط بانعدام تأثر عالقات  تفترضمجموعة أن من ال
تسمح اإلعفاءات للمجموعة بعدم وقف كما جة إصالح معدل اإليبور. فقات النقدية المتحوط لها نتيلى التدتغيير عي قوع أعدم و

لمجمعة ة االيانات الملى البيتأثير مادي ع تياللم يكن لهذه التعدبأثر رجعي أو مستقبلي. عدام الفعالية يجة النعالقات التحوط نت
  موعة.للمج

  

  ف المعلومات الجوهريةريتع: 8ومعيار المحاسبة الدولي  1 الدولي اسبةمحاللى معيار تعديالت ع
ً التعديالت تعريفهذه تقد  صحة  دمع وهرية في حالة إذا كان حذفها أوت تعتبر ج"المعلومان أن لذي يبيللمعلومات الجوهرية ا اً جديد ا

ذات  الماليةالمستخدمون األساسيون للبيانات  ي يتخذهاالت تاعلى القرارة أن يؤثر معقول متوقع بصورةال من إخفائها التعبير عنها أو
اتصاف توضح التعديالت أن  ".اة بإعداده أة القائمالمنشلية عن ت المالية بما يقدم معلومات مانادا إلى تلك البيانااست الغرض العام

سياق ات األخرى في ع المعلومم اجمأو باالند صورة فرديةسواء بجم المعلومات حو ةبيععلى طعتمد ي بالجوهريةمات لومعال
ات التي  على القرار ؤثرلة أن يمعقوعن المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة بير التع لية. ويكون عدم صحةالبيانات الما

  . مجمعةالمالية ال اتنابيالر على لهذه التعديالت تأثي كني . لمخذها المستخدمون األساسيونيت
  

   تعريف األعمال: 3لية الدولي للتقارير المار تعديالت على المعيا
فإنه عمال، أكن األنشطة والموجودات ملة ممتكا عةمجموم اعتبار أنه لكي يت 3رير المالية الدولي للتقايار على المعالتعديالت توضح 

ً لتساهممع تجتة التي وهريالج جراءاتلمدخالت واإلدنى، اأ دحك، ضمنينبغي أن تت الوصول القدرة على  يف بصورة جوهرية معا
جراءات ت واإلاألعمال دون تضمين كافة المدخال تتواجد يمكن أنأنه  عيارالم ا هذ ى ذلك، فقد أوضح المخرجات. عالوة عل إلى

  . للمجموعةة مجمعال اليةالم البياناتعلى  ريثأتت يالهذه التعدل لم يكنرجات. الضرورية إليجاد المخ
  

   19- كوفيدفيروس قة بامتيازات التأجير المتعل :16المالية  تقاريرللولي تعديالت على المعيار الد
 لي تعديل على المعيار الدو -  19- كوفيدفيروس علقة بالمت جيرلتأات اامتياز 2020مايو  28 في  الدوليةس معايير المحاسبة لجر مأصد

 بشأن 16ات المعيار الدولي للتقارير المالية إرشاد يقتطب لمستأجرين منل إعفاءً ت ديال. تمنح التعقود التأجير ع 16لتقارير المالية ل
 ،ونه مبرًرا عمليًانظًرا لك. 19- وباء كوفيدتفشي لة اشرمب ةشئة كنتيجالتأجير النامتيازات ابما يعكس د التأجير ل عقتعديعن محاسبة ال

م أ عقد التأجيرل تعديال مثلمن المؤجر يوح ممنلاو 19- كوفيدفيروس ب تعلقلمر اأجيامتياز الت ما إذا كان ر المستأجر عدم تقييمتايخقد 
 19- بكوفيد متعلقعن امتياز التأجير ال ةاتجالنجير في مدفوعات التأغيير أي ت تسابحار بهذا االختياوم بي يق. يقوم المستأجر الذال

  .عقد التأجيرل التغيير تعديال مثلي لمإذا ، 16لمالية ي للتقارير المعيار الدولل وفقًاتغيير حدوث أي  يحتسب بهاي لتا بنفس الطريقة
  

انات المالية المجمعة على البي تأثيري أ يكن لها لم ، ولكن2020سنة  في ألول مرة ات األخرىفسيروالت التعديالت يد مندلعا تسري
   .للمجموعة

  

  لم تسر بعدة ولكن درصامعايير    2.4
  

عة. مجمولية المجمعة للالما ياناتإصدار الب  خها لم تسر بعد حتى تاريولكنة والمعدلة الصادر جوهريةالات فسيرعايير والتما يلي الميف
  .عند سريانها لمعدلةتفسيرات ار والييعاوالم  الجديدة زم المجموعة تطبيق هذه المعاييرتعت
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  (تتمة)  عد لم تسر بن لك معايير صادرة و  2.4
  

  )2لربح (المرحلة ت اياري لمعدالصالح المعإلا
 - اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة  من انيةالمرحلة الث 2020طس أغس 27جلس) في أو الملمحاسبة الدولية (يير اعانشر مجلس م

  لمعيار الدولي او 7المالية لي للتقارير يار الدومعالو 39ومعيار المحاسبة الدولي  9الدولي للتقارير المالية  معيارلاالتعديالت على 
من إصالح معدل   2رحلة ملح اتطر معدل اإليبور). صالحمن إ 2المرحلة ( 16ة ي للتقارير الماليالدول ر والمعيا 4 اليةللتقارير الم

   من المخاطر.ح بديل خالي تقريباً ربل بمعدكالت المحاسبية التي تنشأ عن استبدال معدل اإليبور جة المشاإليبور إعفاءات مؤقتة لمعال
  

ً من الم يل خاليبد بحبمعدل ريظل تأثير استبدال معدل اإليبور  انكشاف  عةمومجسية. لدى الركيز الرئيمن جوانب التخاطر تقريبا
حيث من المحتمل حينها أن يتم  2021بعد السنة المالية  متد لماالليبور والتي تيبور مثل اإلمعدل  ما إلىل ستند بشكد تعقولبعض ال

 .2021ديدة بعد عام لجا دالتالمعوعة إلى تطبيق أنظمة جمقال المانتر ت اإليبور. والمجموعة حالياً بصدد تقييم تأثيوقف نشر معدال
  

  عأساس التجمي   2.5
  

ديسمبر من كل سنة وشركاتها التابعة كما في ذلك  31مجموعة كما في ية لللبيانات المالا كالً من ةية المجمعلمالانات االبي تتضمن
 ابعة والشركات الزميلة د البيانات المالية للشركات التداإعيتم  بر.سمدي 31أو تاريخ بما ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل التاريخ 

لكي تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك  ذلك، عديلها، متى لزمويتم ت ةلسبية مماثامح ساتخدام سياركة باستمشاريع المشتالو
 أو الشركات بما في ذلك األرباح ينب ية ماوهرلجند التجميع استبعاد كافة األرصدة والمعامالت االمستخدمة من قبل المجموعة. يتم ع

  ة.المجموع مالت بينمعاتجة عن الناالغير المحققة  خسائرال
  

   ابعةتلركات االشأ. 
عة على الشركة جموالموعلى وجه التحديد، تسيطر التي يكون للمجموعة سيطرة عليها. هي كافة الشركات الشركات التابعة 

 ما يلي:   عةموالمج لدىن يكوالمستثمر فيها فقط عندما 
  

   المستثمر فيها). للشركة  ةذات الصل نشطةاأل لتوجيه تخولها الحالية التي وقحقالالمستثمر فيها (أي، السيطرة على الشركة 
 فيها العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمرفي  أو الحقوق التعرض. 
 ثير على عائداتها. أتيها للر فثمعلى استخدام سيطرتها على الشركة المست القدرة  
  

د أو أكثر من وع تغيرات في واحإلى وق فق والظروئلحقاير امتى تش مر فيهاالشركة المستثى على سيطرتها عة تقييم مدتعيد المجمو
 يع لتجما نع مجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقفل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل العوام

مالها الرئيسية عأو هريةجوالعة كات التابشرائمة اللمعرفة ق 18 حاضيإالشركة التابعة. راجع عندما تفقد المجموعة سيطرتها على 
  ها.كية المجموعة فيوحصة مل

  

  ب. الحصص غير المسيطرة  
المالي المجمع كحصص غير  المركزان بيم إدراجها في التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتإن الحصة في حقوق ملكية الشركات 

ب مع ة أو بالتناسلقيمة العادلا باراة إمتششركة الملفي اطرة ر المسيلحصص غيل، يتم قياس اماأعالنسبة لكل عملية دمج مسيطرة. ب
 حتى لورة يطمشتراة. يتم توزيع الخسائر على الحصص غير المسالحصة في المبالغ المحققة لصافي الموجودات المحددة للشركة ال 

 ةالمسيطر رص غيالحصالت مع المعام ة. يتم معاملةبعتاالمسيطرة في الشركة الكانت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير 
دون فقد السيطرة . يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة الملكية للمجموعة ع مالكي حقوقت مكمعامال

  كمعاملة حقوق ملكية.
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  ة الهامة  المحاسبي   ت اس السيا   خص مل   2.6
  

  والشهرة   دمج االعمال 
ا في ذلك الموجودات غير المحددة (بمالموجودات  تحقق وتتضمن .لمحاسبيةاراء الش م طريقةباستخداعمال دمج األ عنة يتم المحاسب

الهيكلة المستقبلية)  ةدات إعالوبمطبما في ذلك المطلوبات المحتملة ولكن باستثناء الملموسة غير المسجلة سابقًا) والمطلوبات (
ات المحددة افي الموجودالعادلة لص القيمزة عن ايكلفة الحتئض لي فايتحقق أادلة. وا للقيمة العفقً و عمال التي تم حيازتهاالمحددة لأل

حيازتها، يتم  لتي تمة ا ددة أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات المحالتي تم حيازتها كشهرة. وفي حالة إذا كانت تكلفة الحياز
  زة. ة الحياالمجمع في سن  خللديازة مباشرة في بيان اتسجيل الخصم على الح

  

اض ة خسائر متراكمة النخفاض القيمة. تتم مراجعة الشهرة لتحديد أي انخفة ناقًصا أيهرة بالتكلفم قياس الشيت المبدئي،تحقق عقب ال
المدرجة ة يمى احتمالية انخفاض القداث أو تغيرات في الظروف تشير إلحأوقوع  الةح في قيمتها سنويًا أو بصورة أكثر تكراًرا في

ي دمج األعمال من تاريخ الحيازة إلى كل وحدة من م حيازتها فشهرة التي تيع اليتم توز القيمة، ض نخفاار ارض اختباتر. لغبالدف
ض النظر عما وقع أن تستفيد من دمج األعمال بغتممن ال لتيوالدى المجموعة أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد وحدات إنتاج النقد 

ة يتم إليها توزيع الشهرة تمثل كل وحدك الوحدات. لى تلتراة إ شملشركة الل خرى األ مطلوباتت أو الخصيص الموجودا ت تمإذا كان ي
ع التشغيل طبقًا للمعيار اطق د عنيزي الراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية والذي أقل مستوى ضمن المجموعة والذي يتم عنده م

  التشغيل. اتاعقط 8للتقارير المالية الدولي 
  

ج النقد) ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم وحدات إنتا و مجموعة منقد (أاج النتنى وحدة إرة علع الشهتوزي ا يتمدمعن
د عاخسارة الناتجة عن استبر للعملية عند تحديد الربح أو التابالدف رجةمدهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الإدراج الش

  المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد. بية للعمليةالقيم النس أساس لة علىا حي هذه الفعدة مستبشهرة القياس الالعملية. يتم 
  

 وتغطيةلصلة ا فروق التحويل المتراكمة ذات ادً ئدات زاوجولمسجل الفرق بين سعر البيع وصافي اات التابعة، يعند بيع الشرك
  ع.لمجمالدخل اي بيان لشهرة فدية وانقالالتدفقات 

  

  ريع المشتركةالزميلة والمشا   الشركات يتثمار ف سا
ً  إن الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً  القدرة على  هو. إن التأثير الملموس ولكن ليس سيطرة ملموسا

 ى تلكشتركة علمسيطرة  ة أوسيطرن يمثل ا دون أيهف مرشركة المستثللالمالية والتشغيلية  اسةبالسي قرار الخاصلاكة في المشار
  سياسات.ال
  

لتي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق ركة هي نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف اع المشتالمشاري
لتي لترتيبات واعلى أحد اة طراقديًا للسيتعتشارك متفق عليه  ركة هيالمشت لسيطرةك. والمشترا المشروعفي موجودات صافي 

ن االعتبارات شارك السيطرة. وتكوألطراف التي تتطة ذات األهمية اتفاقًا جماعيًا لقرارات حول األنشال تتطلبط عندما قتتحقق ف
  ات التابعة. ركد السيطرة على الشلتحدي ضروريةتلك ال ثلة لة مماركي أو السيطرة المشتهرخدمة في تحديد التأثير الجوالمست

  

ً بالتكلشترروع ملة أو مشيأي شركة زم الستثمار فييتم تسجيل ا ً بطريقة حقوق الملكية  فةك مبدئيا ويتم المحاسبة عنه الحقا
يان ة في بلمشتركاريع اوالمشميلة لزا حيازة من الشركاتالتسجيل حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد المحاسبية. ويتم 

د ضمن اإليرادات تقيالشاملة األخرى  داتإليراازة في ايما بعد الح ة من تغيراتحصة المجموع ليتم تسجيما ك الدخل المجمع،
  ر لالستثمار.اتفيما بعد الحيازة مقابل القيمة المدرجة بالدف الشاملة األخرى. ويتم تعديل التغيرات المتراكمة

  

 قيمة ى انخفاضليل موضوعي عهناك أي دل ا إذا كانيمف لغرض تحديد عةلية مجمريخ كل بيانات ماعة تقديًرا في تاوالمجمي تُجر
فاض القيمة بالفرق بين القيمة مبلغ انخلمجموعة إذا ما توفر ذلك، تحتسب اات الزميلة والمشاريع المشتركة. فستثمار في الشركاال

مجمع. عند ان الدخل البلغ في بيلما ويتم تسجيل تردرجة بالدفاوقيمتها الم شروع المشتركوالم زميلةالاستردادها للشركة  كنالتي يم
االستثمار وتسجيل  عة بقياسروع المشترك، تقوم المجموشتركة على الشركة الزميلة أو المشس أو السيطرة الملمور المد التأثيقف

لزميلة أو للشركة ا  ترفالمدرجة بالدا بين القيمة عاملة بالفرقر من هذه الملخسائأو ا اح. يتم احتساب األربلةالمتبقي وفقاً لقيمته العاد
 حصالت منبه والمتعادلة لالستثمار المحتفظ سيطرة المشتركة وإجمالي القيمة الير الملموس أو التأثقد الرك عند فتلمشروع المشا

  .معفي بيان الدخل المجر البيع. ويتم إدراج األرباح او الخسائ
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  ) (تتمة المحاسبية الهامة    ملخص السياسات   2.6
  

  يةاألجنبت التحويل العم
وعملة العرض للمجموعة. تقوم كل شركة في المجموعة   لة الرئيسيةتي وهو العملكويار االدينالمجمعة بات المالية تعرض البيان

  لة الرئيسية.العم كة باستخداملكل شرمالية للبيانات ادرجة في الملبنود اد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس ابتحدي
  

  ةألرصدالت واامالمع
  السائد للعملة الرئيسية بتاريخ المعاملة. فقاً لسعر الصرفاً ومبدئياألجنبية بالعمالت م تتمالت التي تقيد المعا

  

ً لسعقلة الرئيسية وفالعمى إل نبيةة بالعمالت األجودات والمطلوبات النقديويتم إعادة تحويل الموج اريخ بيان ت فيف السائد ر الصرا
  .جمعن الدخل الماألجنبية في بياالت العم من تحويل رةربح/الخسا ضمن صافي ال روقة الف افك يتم إدراج. ليالمركز الما

  

تاريخ  ية كما في صرف الفورالأسعار  ة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدامتحول البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلف
حديد ائدة في تاريخ تالسالصرف أسعار  مابية باستخدالعمالت األجنعادلة بالة وفقاً للقيمس نقدية التي تقاود غير التحول البن .التحقق

الخسائر ألرباح أو ا مع تحقق النقدية بما يتفق دة تحويل البنود غيرسائر الناتجة من إعاألرباح أو الخالقيمة العادلة. تتم معاملة ا
  . العادلة للبنديمة غير في القمن الت الناتجة

  
  موعةالمج اتشرك

لى الدينار الكويتي وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ إ لتابعة األجنبيةت اللشركاطلوبات ملوجودات وامليتم تحويل ا التجميع، دنع
رف أسعار تحويل الصرف. تتحقق فروق لصا أسعارلمتوسط  ركات وفقاً لشل لهذه امالية المجمعة ويتم تحويل بيانات الدخالبيانات ال

 ء من شركة تابعة أجنبية، يتحقق بند ازل عن كل أو جزلتنل أو ارأس ما داصفية أو سدعند بيع أو ت األخرى.ة مليرادات الشاإلضمن ا
  لمجمع.ا  ان الدخلفي بي األجنبية شركة التابعةق بتلك الرى المتعلاإليرادات الشاملة األخ

  

 لدفاتردرجة باملى القيمة امة العادلة علا للقيفقً و وأي تعديالتة ة األجنبيالشركة التابع ناتجة من حيازةرة أية شه يتم معاملة
 حويلها وفقًا لسعر الصرف الفوريويتم تمطلوبات للشركة التابعة األجنبية بات الناتجة من الحيازة كموجودات وموجودات والمطلولل

  لمجمعة.لمالية االبيانات اخ في تاري
  

  تحقق اإليرادات
  :حقق اإليراداتة قبل تليتاالمحددة ال ققيجب الوفاء بمعايير التح

   

في تثمار واالس جودات المؤجرة واستثمارات الوكالةت المرابحة واالستصناع والمويرادات من عمليااإليل تموال اداتريتمثل إ ) 1
ل مالي صب التكلفة المطفأة ألحتسا هي طريقة االفعلي الربح  إن طريقةح الفعلي. ربطريقة الويتم تحديدها باستخدام  صكوك

  . ت الصلةاذدى الفترة التمويل على ميرادات إ يعوتوز
م الخدمات المطلوبة الى العمالء. لمجموعة باستيفاء التزام األداء من خالل تقديوالعموالت عندما تقوم ارادات األتعاب ق إيتتحق ) 2

 تسجل إيرادات ت معين.وقي معينة أو ف يةاء على مدى فترة زمناألدفي التزام نت تستوإذا كا جموعة ما، تحدد المقدداية العفي ب
لعموالت قديم الخدمة. كما تسجل االتعاب واى فترة زمنية معينة على مدى فترة تالمقدمة على مد ماتن الخدكتسبة مملاالتعاب ا

    ذات الصلة.معاملة تمام النة عند إزمنية معي رةت في فتخدمات معامال الناتجة من تقديم
  ستحقاق.على أساس اال تثماريةساالن العقارات م تتحقق إيرادات التأجير ) 3
  األرباح. يثبت الحق في استالم دفعات هذه  عات األرباح عندمايات توزق إيرادقحتت ) 4
 ر.عقد التأجيل بت وفقاً س القسط الثاالتأجير التشغيلي على أساتتحقق اإليرادات من عقود  ) 5
ند ارات عاح العقبرة وتتحقق أقارات للمتاجرية والعارثمات االستقارعلامن بيع العقارية الربح من االستثمارات ح بااألر تتضمن ) 6

  إلى المشتري بما في ذلك الوفاء بكافة شروط العقد.  لهامة والعائداتتحويل المخاطر ا
  

  عقارات للمتاجرة 
ً ئيمبدتقاس العقارات للمتاجرة  مة الممكن في القيصاب بالتكلفة أوج ت للمتاجرة تدرن العقارامبدئي، فإللتحقق ا بعد ابالتكلفة، الحقاً ا

  ار على حدة.  عق دد لكلأقل، وتح يقها أيهماتحق
  

  ارات استثماريةقع
 تثماريةات االسي يتم إدراج العقاردئحقاً بعد التحقق المبذلك تكاليف المعاملة. ال مبدئياً بالتكلفة بما في تقاس العقارات االستثمارية

  لقيمة.ا ناقصاً انخفاضالمستهلكة بالتكلفة 
  

س من المتوقع الستثماري بصفة دائمة من االستخدام وليار اما يتم سحب العقعندها أو يتم بيع اارية عندممعقارات االستثتبعاد السا يتم
  ية من التصرف فيه.  أي منافع اقتصادية مستقبلالحصول على 
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  مة (تتمة)ية الها المحاسب ملخص السياسات    2.6
  

  )(تتمة عقارات استثمارية
في بيان الدخل المجمع في سنة  ستثماريللعقار االاتر بالدفدرجة قيمة الملاومن البيع في المتحصالت بين صا رقلفيتم تسجيل ا

  .ر عقارياستثما كربح من بيع االستبعاد
  

ت را قاثماري إلى عستعقار ا خدام. للتحويل مناك تغير في االستنهيكون  ستثمارية فقط عندماالتتم التحويالت إلى أو من العقارات ا
 ر والمعداتخدام. إذا أصبح العقابالدفاتر في تاريخ التغيير في االستلقيمة المدرجة هي ا الحقةحاسبة الملالمقدرة ل ت فإن التكلفةومعدا

ً للسبة لهذا العقار وفحاقارات استثمارية تقوم المجموعة بالمضمن فئة ع غيير في لتتاريخ اار والمعدات حتى اسة المتبعة للعقيسقا
  ام.خدستاال

  

م تحويل العقار االستثماري إلى عقارات للمتاجرة بيعه، يت وجود بغرضاري ماستثمعقار ة تطوير داموعة في إعا تبدأ المجدمعن
  لمدرجة بالدفاتر.  بالقيمة ا

  

ر غي عدا األرض  ماسنة في 25- 20رة لها بين اإلنتاجية المقد را األعم قسط الثابت على مدىاليحتسب االستهالك على أساس 
  دد.ي غير محجاها عمر إنتة التي يقدر لالمشغول

    

   عقارات قيد اإلنشاء
فاض في القيمة. نخكعقارات استثمارية وتدرج بالتكلفة ناقصاً أي ايتم تصنيف العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير لالستخدام المستقبلي 

  صل. نشاء األبإ علقة مباشرةً متوعة والتي تتكبدها المجمهي المصروفات ال فيالتكالن إ
 

  ينةمثن الالمعادمخزون 
  لبيع.لذهب ويدرج بالقيمة العادلة ناقصاً التكلفة حتى ابصورة رئيسية من االمعادن الثمينة  ونمخزن يتكو

  

  األدوات المالية  
  تاريخ التحقق 

ً في تامبات الات والمطلوالموجود ققيتم تح  ةتعاقديم الفاً في األحكاعة طرمومجال تصبح  الذي يختارالي اريخ المتاجرة، ألية مبدئيا
لب تسليم الموجودات خالل يات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطريقة االعتيادية؛ أي مشترالمتاجرة بالط يتضمنوهذا لألداة. 

  اق. السائد في األسو فرأو العوفقاً للنظم موماً ع ديدهإطار زمني يتم تح
 

  ةالمالي اتدولأل المبدئيس القياالتصنيف عند 
ونموذج األعمال المستخدم في إدارة األدوات. وتقاس ها التعاقدية بدئي على شروط مقق الالتح الية عندملاألدوات ا يعتمد تصنيف

 لخال العادلة من ة بالقيم المالية المسجلة  مالية والمطلوباتلاجودات في حالة المو تثناءاسدوات المالية مبدئياً وفقاً لقيمتها العادلة باأل
د التحقق ة لألدوات المالية عنالمبلغ. وعندما تختلف القيمة العادلمعاملة من هذا يف التكال إو اقتطاع يتم إضافة ح أو الخسائر،األربا

  كما هو مبين أدناه. تناءوم األول من االقيلفي ار ة عن أرباح أو خسائسبسعر المعاملة، تقوم المجموعة بالمحالمبدئي عن ا
  

  قتناء م األول من االفي اليور ائأرباح أو خس
إلى أسلوب تقييم يعتمد  ندست، وكان احتساب القيمة العادلة يالمبدئي التحقق لقيمة العادلة عنداملة لألداة عن المعسعر اا يختلف مدعن

ادات ي إيرف لةادوالقيمة العة ن سعر المعاملج الفرق بيموعة بإدراوم المجسوق، تقحوظة في معامالت الملفقط على المدخالت ال
ن سعر بيق يكون الفرخالت غير الملحوظة، ادلة إلى النماذج التي لها بعض المديها القيمة العتند فتي تسحاالت اللار. في تلك االستثما

 لكم التحقق لتعدأو عندما يتم ت ملحوظة صبح المدخالعندما تلخسائر قط في األرباح أو اف المعاملة والقيمة العادلة مؤجال ويدرج
  داة.ألا
  

  ةلماليطلوبات املموجودات وافئات قياس ال
رة الموجودات، والشروط التعاقدية داإلا المالية استنادا الى نموذج االعمال المستخدم نيف كافة موجوداتهتقوم المجموعة بتص

 ن الفئات التالية:بيللموجودات 
  

 المطفأة جة بالتكلفةمالية المدردات الالموجو  
 ألخرى  لة االشامإليرادات ة من خالل القيمة العادل مدرجة باالة الماليودات وجالم 
 ة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرت الماليالموجودا 

  

ً للتية وفقلوالضمانات الما التويالتمقياس المطلوبات المالية بخالف التزامات  متي من خالل ة قا للقيمة العادلة أو وفالمطفأ كلفةا
  يمة العادلة. دوات مشتقة أو عند تطبيق تصنيف القوتكون في صورة أجرة المتابها لغرض م االحتفاظ ائر عندما يتأو الخس احرباأل
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  هامة (تتمة) ات المحاسبية الملخص السياس   2.6
  

  تمة) (تاألدوات المالية 
  

  مالالعاتقييم نموذج 
لية لتحقيق الماودات عات الموجارتها لمجموفضل كيفية إد لنحو األا  لىالذي يعكس عى د المستوموذج أعمالها عنتحدد المجموعة ن

و النقدية التعاقدية من الموجودات أ يل التدفقاتتصر على تحصكان هدف المجموعة يق راض من األعمال. ويقصد بذلك ما إذا األغ
ين من الهدف ية تطبيق أيلة عدم إمكان. وفي حااتودن بيع الموجم ة الناتجةلتدفقات النقدية التعاقدية واقديالنات قتحصيل كال من التدف

نموذج أعمال "البيع" وتقاس زء من لية كجيتم تصنيف الموجودات الما موجودات المالية ألغراض المتاجرة)،تم االحتفاظ بالأن ي(ك
دة ولكن على اة على حأدل على أساس ك عة ال المجموقييم نموذج أعمسائر. ال يتم تالخأو اح بعادلة من خالل األرالوفقا للقيمة 

 مل ملحوظة مثل: ويستند إلى عوا جمعةظ الممن المحافمستوى أعلى 
  

 ارةدموظفي اإلها إلى عنر ة المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع التقاريكيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالي 
  ا للمنشأة.عليال
 إدارة باألخص كيفية و ال)،األعممن نموذج محتفظ بها ضت المالية الالموجودا(ول موذج األعمان ر التي تؤثر على أداءخاطالم

 .خاطرتلك الم
  ية  نقدال تالمدارة أو التدفقا تن تستند المكافأة إلى القيمة العادلة للموجودا كيفية مكافأة مديري األعمال (على سبيل المثال أ

 تم تحصيلها).  التعاقدية التي
 عة.في تقييم المجموهمة ل الممن العوامتوقع تعتبر المبيعات الموتوقيت  مةقيول التكرار عدكما أن م  

  

اريو حاالت ينعقولة دون وضع نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة م
 تغير، لن للمجموعة عات األصليةتلف عن التوقطريقة تخب ئيلتحقق المبدا نقدية بعديل التدفقات الر. في حالة تسجتباالعي افضغط" ال

تدرج هذه المعلومات عند تقييم كنها سال، ولمحتفظ بها ضمن نموذج األعمنيف الموجودات المالية المتبقية الالمجموعة من تص
 مؤخراً.  راةمشتال  ولمالية المستحدثة أا الموجودات

  

  )فقطلمبلغ والعائد حقق مدفوعات أصل ا ت ارختب(ا فقطئد لمبلغ والعادفوعات أصل اة تمثل مدياقلنقدية التعا ما إذا كانت التدفقاتيم تقي
دية عاقالتية دصيل التدفقات النقحت موجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أوعندما يكون نموذج األعمال مرتبطا باالحتفاظ بال

قق بار تح("اخت فقط والربحلغ المب فوعات أصل لية تمثل مدلألدوات الماالنقدية ت قاكانت التدف ذابتقييم ما إ مجموعةال ومتقوالبيع، 
  فقط"). عائدوالمدفوعات المبلغ األساسي 

  
 ى عمر األصلتغير على مدوقد ي لمبدئياالمالي عند التحقق ل المبلغ" بالقيمة العادلة لألصبار، يُعرف "أصل ألغراض هذا االخت

  لخصم).  سط/اء القغ أو إطفاألصل المبل  تيمثل مدفوعاحالة أن  يف  بيل المثال،س المالي (على
  

زمنية لألموال ومخاطر جية في مراعاة القيمة الأساسي تتمثل بصورة نموذ تمويلألكثر أهمية للربح في أي ترتيب ناصر اإن الع
عملة صلة مثل اللا لعوامل ذات وتراعي ا ،مابتطبيق أحك عة، تقوم المجموفقطالعائد صل المبلغ ووعات أقق مدفحئتمان. والختبار تاال

  تحقق معدل الربح عن هذا األصل. ةصل المالي وفترا األرج بهالمد
  

ر لتعاقدية غيقدية اات النقتدفأو التقلب في الر نكشاف للمخاطة التي تسمح بالتعرض ألكثر من االعلى النقيض، فإن الشروط التعاقدي
القائم فقط. وفي مثل  لعائد عن المبلغغ واالمبلوعات أصل مثل في مدفتتية تعاقدية تدفقات نقد حسي ال تتيساأ تمويلبترتيب المرتبطة 

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. هذه الحاالت، ينبغي أن يتم قياس األصل المالي
  

 من بداية  يف اعتبارانصم إعادة التودات. وتتجومدارة تلك البإاألعمال المرتبط  نموذج د تغيرقط عنصنيف فدة التاقوم المجموعة بإعت
  . السنةولم يقع أي منها خالل  نادرة ولى التالية للتغيير. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغيراتأليانات المالية االب فترة

  

 ة: فئات التاليبدئي إلى القق المد التحنة عوجوداتها الماليم تصنف المجموعة
  

 أةتكلفة المطفالالمدرجة ب  نديأدوات ال 
  ل  خرى مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى بيان الدخت الشاملة األالل اإليرادامن خلة العادبالقيمة  رجةدين المدأدوات ال

 المجمع عند عدم التحقق
 إلى  أو الخسائر احاألرب إدراجة عادمع عدم إاملة األخرى إليرادات الشالل امن خ لةدرجة بالقيمة العادلمأدوات حقوق الملكية ا

 ق التحقعند عدم  لدخل المجمعبيان ا
 ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرة المدرجة بالقيمالموجودات المالي 
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  المحاسبية الهامة (تتمة) السياسات  ملخص    2.6
  

  لية (تتمة) مااألدوات ال
  

  لمطفأة:بالتكلفة ا رجة لمددين االأدوات 
درج بالقيمة العادلة من خالل كموال يتم تصنيفه  يينالتالالشرطين  ستيفائه كالة في حالة افة المطفأكللتمالي وفقا لاليتم قياس األصل 

  األرباح أو الخسائر: 
  

 قدية؛ ولنقدية التعاقات االتدفل ظ بالموجودات لتحصيفامن "نموذج أعمال" الغرض منه االحتفاظ باألصل ضأن يتم االحت 
  فقطد ئاوالعالمبلغ  لمدفوعات ألصتحقق تبار خاالمالي  صلأل ة لالتعاقديط الشرو تستوفيأن. 

 

ومديني  صكوك في االستثمارات وبعض بنوكال من واألرصدة المستحقةنقد واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اليتم تصنيف 
  مطفأة.فة الالتكلب درجةل كأدوات دين مويالتم

  

لمعدل بخسائر انخفاض العائد الفعلي ا  عدليقة متخدام طرسالمطفأة با فقا للتكلفةالمطفأة وة لفمقاسة بالتكالا قياس أدوات الدين الحقيتم 
كما  ع.دخل المجمي بيان ال ف القيمة وخسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاضإن وجدت. وتسجل إيرادات الربح وارباح  القيمة،
  . معمجان الدخل البيستبعاد في خسائر عند االأي أرباح او تسجل 

  

  خرىة االشامل اإليرادات الل  من خالالعادلة  لقيمةرجة بان المدالدي أدوات
  يين:طين التالشريفاء الاإليرادات الشاملة األخرى في حالة است  ن المالية وفقا للقيمة العادلة من خالليتم قياس أداة الدي

  

  و  لية؛ دات الماووبيع الموج ة التعاقديةات النقديفقتديل كل من الحصإلى ت نموذج أعمال يهدف حتفاظ باإلداة ضمنم االيتأن 
 فقطمدفوعات ألصل المبلغ والعائد بار تحقق اختدية لألصل المالي التعاق الشروط تستوفي أن. 

  

 ح بااألرإدراج  معمة العادلة رى وفقا للقيالشاملة األخادات اإليرل يمة العادلة من خاللقيتم الحقاً قياس أدوات الدين المدرجة با
ح وأرباح وخسائر اربملة األخرى. يتم تسجيل إيرادات االامن اإليرادات الشة ضلعادلالقيمة ا التغيرات في الناتجة منوالخسائر 

ي ال تعتبر العادلة الت ات في القيمةلتغيرجيل اتسلدخل المجمع. ويتم ا المتوقعة في بيان ت األجنبية وخسائر االئتمانتحويل العمال
المتراكمة في القيمة العادلة كجزء  راتتغيعرضها ضمن ال يتمينما األخرى ب لشاملةدات اإليراضمن ا فعالة تغطيةة ءاً من عالقجز

كمة خسائر المتراأو الرباح أليتم إعادة تصنيف ا ل،أو إعادة تصنيف األصل. وعند استبعاد األص دبعااستمن حقوق الملكية حتى يتم 
  مجمع. الدخل ال ية إلى بيانحقوق الملك األخرى منة مليرادات الشاإلسابقا ضمن االمسجلة 

  

  قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ة المدرجة وفقا للأدوات حقوق الملكي
 حقوق ملكية  لغاء كأدواتغير قابل لإل ى نحوهم علسرات في األاالستثما عضتصنيف بالمجموعة د التحقق المبدئي، قد تختار نع
ً للقيمةو  32ي ملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولفي تعريف حقوق الستودما تألخرى عناات الشاملة الل اإليرادادلة من خلعا فقا

  لى حدة.  داة عكل أ اسهذا التصنيف على أسل الحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثيتم اوال  األدوات المالية: العرض
  

جل التغيرات في يمة العادلة. وتسالقخرى باملة األشإليرادات الة من خالل امة العادلقيالفي األسهم بت الحقا قياس االستثمارام يت
 لقيمة ا ات المتراكمة فيغيرتلابية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وعرضها في العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجن ةالقيم
ً في اإليرادات سابحققة اكمة المرخسائر المتلاألرباح وا ويتم تحويل .)يمة العادلةلق(احتياطي ا حقوق الملكية دلة كجزء من العا  قا

ت األرباح من عاالمجمع. كما تسجل إيرادات توزيفي بيان الدخل  وال يتم تحققها ستبعاداالشاملة األخرى إلى األرباح المرحلة عند ال
رداداً استواضح ل بشكٍل ثمع ما لم تمالدخل المج ى في بيانخرألت الشاملة اداالل اإليراخالعادلة من  سهم بالقيمةفي األارات ثماالست

ة بالقيم ألخرى. وال تخضع االستثمارات في األسهمالة يتم تحققها في اإليرادات الشاملة اكلفة االستثمار. وفي هذه الحلجزء من ت
   اض القيمة.فلى تقييم انخملة األخرى إ الشا راداتين خالل اإلالعادلة م

 

  ائرالخس رباح أوألة من خالل اقيمة العادلبالمدرجة ة ليموجودات ما
و الخسائر إذا تم شرائها أو إصدارها بصورة الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح اصنيف تبتقوم المجموعة 

في حالة  لية مدارة، أدوات ما ظةحفجزءاً من م كلو عندما تشأطة المتاجرة من خالل أنش األجلصيرة ق أرباح ة لغرض تحقيقسيرئي
المتاجرة في جيل وقياس الموجودات المحتفظ بها لغرض ألرباح قصيرة األجل. ويتم تسنمط حديث لتحقق اود لى وجر دليل عفتوا

ء بل لإللغا قار على نحو غي امي إلى القيئالتحقق المبدلمجموعة عند لجأ اقد ت ك،فة إلى ذلادلة. إضالعلقيمة ابيان المركز المالي وفقا ل 
خرى العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األ ا للتكلفة المطفأة أو القيمةطلبات القياس وفقمت ستوفيلذي ال ياصل المالي بتصنيف األ

من أي ة صورة ملحوظبتبعد أو يحد ن شأنه أن يسذلك مكان  ذاالخسائر إرباح أو األن خالل كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة م
  شأ.بية قد تناسمحفروق 
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  تتمة) مة ( هاية الالمحاسب ت  لسياسا لخص ام   2.6
  

  لية (تتمة) ت المااألدوا
  

  (تتمة) رباح أو الخسائرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
د ثبوت لعقد أو عنا وططبقا لشرمع جملن الدخل األرباح في بيااح وتوزيعات األربات ارادالقيمة العادلة وإيي يتم تسجيل التغيرات ف

  ت.لمدفوعاا مق في استالالح
  

  .فعالة تغطيةالقة ع فيتغطية ة كأدوات واألسهم والمشتقات غير المصنف ض الصكوكضمن هذا التصنيف بعتي
  

  يلي: كما اليةالمموجودات القامت المجموعة بتحديد تصنيف وقياس 
  

 عادل النقد والنقد الم . 1
 مؤسسات المالية، والنقد فيلدة البنوك وال رصدةواال ،مركزيةالوك لدى البناألرصدة و قدل من النادمعلا د والنقديتكون النق

سطة بوا فأةلفة المطتكيخ العقد. يدرج النقد والنقد المعادل بالثة أشهر من تارلمستحقة خالل ثالالطريق وتحويل الودائع ا
  معدل الربح الفعلي. 

  

  البنوكن م ة المستحقةرصداأل . 2
حة البضاعة مع مجموعة وتمثل معامالت مرابداثها من قبل الاستحيتم  ةت ماليداموجوهي  نوكالب حقة منالمست رصدةألا إن

  لي.  علفا الربح دلبالتكلفة المطفأة باستخدام مع المبالغذه تمانية. وتدرج هفعة الجودة االئالبنوك مرت
  

 مدينو التمويل . 3
وتتكون بصورة ، ق نشطة في سورعسوهي غير م لة للتحديدبتة أو قابثات عاوذات مدف غير مشتقةمالية هي موجودات 

دام ج مدينو التمويل بالتكلفة المطفأة باستختصناع والوكالة والموجودات المؤجرة. تدرية من مديني المرابحة واالسرئيس
  علي.  لفمعدل الربح ا

 

  ابحة مرلا
ً  فةبالتكل لعالس يعبب يتعلق اتفاق هي المرابحة  الذي بالسعر مشتريلا طاربإخ ائعبلا يقوم حيث عليه، متفق ربح هامش اهيلإ مضافا
  تقوم المجموعة باستحداثه.  مالي أصل هي المرابحة سيتحقق. إن الذي الربح مبلغ وكذلك به المعاملة سوف تتم

  

  االستصناع 
العقد  عوضالمنتج مو أو اقتناء عقد بتصنيعالك المعلى طلب اول بناء د المقول، حيث يتعهلك عقد ومقان ماع بيبي ع هو عقدنااالستص

لك بالدفع مقدماً أو باألقساط أو دد وبطريقة سداد متفق عليهما سواء كان ذلى مالك العقد مقابل سعر محلمواصفات، وبيعه إل وفقاً 
  قبل.مستدد في المحالدفع إلى موعد  بتأجيل

  

  الوكالة 
مار هذا ستثبا الوكيلقوم هذا وي، الةاقية وكتفبموجب ا يلكولمال إلى مبلغ من ا يمقدبت المجموعةبموجبها  ة تقومالوكالة هي اتفاقي

م حكاوأ شروط منإعادة المبلغ في حالة التعثر أو اإلهمال أو اإلخالل بأي المبلغ وفقاً لشروط محددة مقابل أتعاب. ويلتزم العميل ب
  ة. وكالال
  

  مدينون تجاريون 
رج بالمبالغ المستحقة، خالف التمويل وتد الي أعمتابعة فال ي بالشركاتبشكل أساس ك المتعلقةتلي ة هة المدينرصدة التجارياألإن 

  بالتكلفة المطفأة. سائر االئتمان المتوقعة وتدرج عد خبالصافي ب
  

   استثمارات في صكوك . 4
ً للك يتم تصنيف الصكو  سائرمن خالل األرباح أو الخ ةادل الع قيمةوال ة األخرىاملالش ة من خالل اإليرادات عادلة القيموفقا

 . اللهوراق المالية من خهذه األإدارة  ال الذي يتمنموذج األعم إلى نادااست فأةفة المطوالتكل
  

  الستثماراتا . 5
 اً وفقفي األسهم  ر. يتم إدراج االستثمايقلصنادفي ا ارواالستثمم في األسه اراالستثممالية للمجموعة من ن االستثمارات الكوتت
ادا إلى نموذج األعمال  تناس الل اإليرادات الشاملة األخرى لة من خالقيمة العاد وأو الخسائر ل األرباح أمن خال لةادلعة اقيملل

و ن خالل األرباح أة العادلة مقيما للوفق اديقصنر في التثمااالس. كما يتم إدراج  المالية من خالله وراقالذي يتم إدارة هذه األ
  الخسائر.
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  مة) الهامة (تت المحاسبية  ت  سا سيا ملخص ال   2.6
  

  ة) لية (تتمت المااألدوا
  

  الخسائر األرباح أون خالل عادلة مقيمة المال مشترك مدرج وفقًا لل رأس . 6
ر مباشر من خالل شريحة يغشر أو بشكل مباا الستثمارات في المشاريع المشتركة المحتفظ بهسبة عن بعض اال يتم المحا

قيمة العادلة من خالل  ارات بالستثماس هذه االالبنك قي ارة، حيث اختقوق الملكيح قةطريخدام استك بالمال المشتررأس 
ات استثمار :28باستخدام اإلعفاء الوارد بمعيار المحاسبة الدولي ، 9ية المال الدولي للتقاريروفقاً للمعيار  سائرو الخباح أراأل

  .يلة ومشاريع مشتركةركات زمفي ش
  

 للقيمة ع وفقًالمركز المالي المجميان افي ب ائررباح أو الخسألاة من خالل المدرج بالقيمة العادل ركمشتال الالمأس يتم إدراج ر
  ع.جمسائر) غير محققة في بيان الدخل الميمة العادلة كأرباح (خصافي التغيرات في الق تسجيلالعادلة مع 

  

  لمالية ت الوباالمط
  ة كما يلي:ليماال باتهاطلوس مد تصنيف وقياقامت المجموعة بتحدي

  

  دائنو صكوك.و ئعابات الوداوحس بنوكالى ال المستحق . 1
  ة.مطفألفة التقاس بالتك

  

  ون  الدائنون التجاري . 2
ل المطلوبات بالمبالغ ة. وتسجوعجمير المصرفية التابعة للمة التجارية الدائنة بصورة رئيسية بالشركات غاألرصدتتعلق 

  صدر.  وعة او لم تمجمال إلىاتير صدرت بها فواعة سواء ضبل المستقبل مقابها في عدفالتي سيتم 
  

  فات مستحقة رومص . 3
المجموعة او   ىإلسواء صدرت بها فواتير دمات المستلمة خل مقابل الفي المستقببالغ التي سيتم دفعها للملوبات تسجل المط
  لم تصدر.  

  

  المالية  انات ضمال . 4
. يتم ت مقبولةالت وحواالوكفا عتمادابات امن خط تتكونات مالية ناضممنح المجموعة عي، تبيلطفي إطار سياق األعمال ا

ً قيد الضما إصدار الضمان.  ف المعاملة المتعلقة مباشرة بقابل تكاليم تعديله معادلة، ويتكالتزام بالقيمة المالية نات المبدئيا
ً اسجل مبدئيملا وفقاً للمبلغ ل ضمانكب ، يتم قياس التزام المجموعة بموجالمبدئيق حقالحقا للت ً ناقصا راكم إلطفاء المتا
  أعلى. كزي أيهما قبل بنك الكويت المر ة منلمطلوبالمخصصات ا و أ المجمع خلبيان الد في المدرج

  

وط شرب تمويلخالل مدتها تقديم  موعةمجالعلى  جبي تماد هي التزاماتغير المسحوبة وخطابات االع التمويالتإن التزامات 
رض احد معمخصص في حالة وجود عقد و قياستم يي، لضمان المالبعة لعقود ال. بنفس الطريقة المتيملعا ة مسبقا الىمحدد

  .ويت المركزيلكا يمات بنكاما بتعلخاطر، التزللم
  

  لماليةعدم تحقق الموجودات المالية والمطلوبات ا
 ثلة) عندما:ت مالية مماعة موجوداوممجلي أو جزء من الما صلأليه جزء من امالي (أو ما ينطبق علألصل الا ققال يتم تح

  

 أو صل، ألالتدفقات النقدية من ا في استالم تنتهي الحقوق  
  بالكامل مستلمة الة التدفقات النقديفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاماً بدفع داستالم التالحقوق في تقوم المجموعة بتحويل

مزايا وال لمخاطرة ابتحويل كاف وم المجموعةما (أ) أن تقدفع"؛ وإلاو ترتيب "القبضموجب بر آخطرف  دون تأخير مادي إلى
ة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على هذا  ايا الهامخاطر والمزبكافة الم بتحويل أو االحتفاظ تقوم ب) لمالهامة لألصل أو (

 ألصل. ا
  

 إلىقوم بتقييم دفع فإنها تيب القبض والل في ترتوخلدمن أصل أو ا  لنقديةا اتستالم التدفقبتحويل الحقوق في ا لمجموعةا ومعندما تق
لمزايا الهامة لألصل أو لم تفقد السيطرة وابالمخاطر  و االحتفاظ. وإذا لم تقم بتحويل أيةالملكنت تحتفظ بمخاطر ومزايا كامدى  أي

يتم تلك الحالة، صل. في ألاا مجموعة في هذكة الرشام تمرارجيل األصل المحول بمقدار اسة في تسوعجمألصل، تستمر المعلى ا
التي لتزامات الحقوق واالعلى أساس  وااللتزام ذي الصلة لمحولصل ال المجموعة. يتم قياس األن قبصلة م ذي  سجيل التزام أيضاً ت

 تحتفظ بها المجموعة.
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  تمة) هامة (ت الة  ملخص السياسات المحاسبي   2.6
 

  األدوات المالية (تتمة) 
  

  تتمة)( لماليةوالمطلوبات ا ةيلوجودات الماتحقق الم مدع
ألصل أو الحد األقصى ية لفاتر األصلبالقيمة المدرجة بالدحول الم ألصلتأخذ شكل ضمان على اتي سيطرة التمرار السياس ايتم ق

 . للمقابل الذي يتعين على المجموعة سداده أيهما أقل
  

بدال عند است قه.ة استحقاحيصال هاءه أو انتأو إلغاؤوبات بالمطل طبرتاللتزام الماء من اعفإلمالي عندما يتم االلتزام االحقق يتم ت ال
بير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، يتم ل كبشكمختلفة بشروط  الممولر من نفس آخب ليحاالمالي التزام ال

اتر ذات بالدف يمة المدرجةالفرق في الق ، ويدرجديجدلاللتزام الوتحقق  لي صو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األتبديل أالا معاملة هذ
      ان الدخل المجمع.بي الصلة في

  

  األحكامب الشروط وهري أو بسبق نتيجة التعديل الجولتحقدم اع
حدود أن في  كامحاأللشروط وعندما يعاد التفاوض حول التمويل ا نيتعمل المجموعة على عدم تحقق األصل المالي مثل أرصدة مدي

دود عدم تسجيل في حائر دم تحقق لألرباح أو الخساج الفرق كعجديد مع إدر يلتمورية إلى األرصدة بصورة جوهذه ه ولتتح
  بالفعل.  ي القيمةاالنخفاض فخسارة 

  

  أخرى:  واملة ععدن ة من بيالمجموعة العوامل التالي ، تراعيهاققعند تقييم إمكانية عدم تحقق أرصدة مديني التمويل أو تح
  

 التمويلملة عر تغي 
 همساألدى خصائص انطباق إح 
 ف المقابلتغير الطر 
 معايير اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والعائد  تستوفيم تعد لة لالحا ن األداة في تلك ، فإعديلحالة وقوع مثل هذا الت يف

  .فقط
  

لتغيير في لى اواستنادا إ إلى عدم التحقق.يؤدي  ال هذا التعديلفإن ة، ريوهبصورة ج إلى تدفقات نقدية مختلفةلتعديل ا ذاإذا لم يؤد ه
سجيل عديل في حدود عدم تسائر التأرباح أو خالمجموعة  الفعلي األصلي، تسجل لربحدل انقدية المخصومة وفقا لمعلالتدفقات ا

  ل.خسارة االنخفاض في القيمة بالفع
  

  المقاصة
ا يكون ندممع فقط عالي المجكز المي بيان المر درج صافي المبلغ فوي ةيالمطلوبات الموال ليةماالوجودات يتم إجراء مقاصة بين الم

المبالغ على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات  سوية هذهالمجموعة تققة وتنوي بمقاصة المبالغ المح ونًاقان للمجموعة حق ملزم
 د. آن واح يفت والمطلوبا

 

  ةالتغطي بةاستقة ومحاألدوات المالية المش
    :ةتغطيفة كعمليات المصن رغيالمشتقات  . 1

لة  السلع اآلججلة وعقود العمالت األجنبية اآلويل د تحالت معدالت األرباح وعقوعمالت ومباددالت الوات مباتسجل أد
ً فـي بيان المركز المالي المجمع بالتكلفـ("األ لة. لعادا اتهيمحقاً بقكاليف المعاملة) وتقاس التضمنة ت(مة دوات") مبدئيا

تخدام أسعار  باس لسوقيجة لربط األدوات بسعر انت المحققة سائر غيرأو الخات األرباح لعادلة لهذه األدو ة اميلقتتضمن ا
 لموجوداتضمن ا )ةقحقتدرج األدوات ذات القيمة السوقية الموجبة (أرباح غير م داخلية. ماذج تسعيرسائدة أو نالسوق ال

كز يان المرخرى في بوبات أقة) ضمن مطلبة (خسائر غير محقساللاة قيمة السوقيت الذا  اتدودرج األاألخرى، بينما ت
 عادلة لهذه األدوات مباشرةً إلى بيان الدخل المجمعقيمة الت في اليراسائر ناتجة عن التغخ ح اوأربا. تؤخذ أي المالي المجمع

  .ركإيرادات استثما
  

    :تغطيةفة كعمليات ت المصنالمشتقا . 2
 كما يلي:التغطية ت يالمع ، تصنفطيةتغالسبة امحض ألغرا

  

  أو  ات محققةلوبودات أو مطالعادلة لموج ي القيمةت فيرامن التعرض للتغالتغطية  مادلة حيث يتالقيمة الع ةطيتغعمليات
 التزام تام غير محقق.

  معينة خاطرة م لىأن ينسب إ الذي إماة ديللتعرض للتباين في التدفقات النق تغطية فرتوالتدفقات النقدية التي  تغطيةعمليات
ر زام تام غيمالت األجنبية ضمن التالعطر تملة بصورة كبيرة أو مخاو بمعاملة محلوبات محققة أطموجودات أو ترتبط بم

 محقق.
 صافي االستثمار في عمليات اجنبية. تغطيةيات عمل  

  

التغطية بة المجموعة تطبيق محاس فدتهالتي ة غطيالتعالقة  يقتوثبتصنيف و وعة بشكل رسميالمجم ، تقومةطيتغعند بداية عالقة 
  . ةالتغطياستراتيجية إجراء رة المخاطر وعليها وهدف إدا
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  مة (تتمة) اسبية الهاملخص السياسات المح   2.6
  

  األدوات المالية (تتمة) 
  تتمة) ( يةالتغطاألدوات المالية المشتقة ومحاسبة 

   (تتمة) ةتغطيالمشتقات المصنفة كعمليات  .2
ستيفاء ام المجموعة بتقييم اية قيفيمنها وكالتغطية لتي يتم عة المخاطر المعاملة وطبيا أوالتغطية  وبندالتغطية داة يد أدحت التوثيق مليش

 هل). تتأالتغطيةوكيفية تحديد نسبة تغطية لا يةمن عدمه (بما في ذلك تحليل مصادر فعالالتغطية لمتطلبات فعالية التغطية قة عال
  الية: الفعالية التت كافة متطلباعندما تستوفي التغطية  بةلمحاسة غطيالتقة الع

  

  التغطيةوأداة تغطية لاد ة اقتصادية" بين بن"عالقهناك 
 ير مهيمن على تغيرات القيمة" الناتجة من العالقة االقتصادية"تأثئتمان خاطر االلم ليس   
 ه من بالتغطيةعة لمجموتقوم اوالذي التغطية ية بند عنولناتجة من لة لتلك اثاممالتغطية المرتبطة بعالقة طية تغالنسبة ن وكت

  . التغطيةمن بند  يةللتغطمجموعة فعلياً الها خدمالتي تستالتغطية ر أداة علياً وقدف
  

  على النحو التالي:تغطية لاحاسبة لمل التي تستوفي كافة معايير التأهالتغطية عن عمليات  المحاسبةتتم 
  

  : عادلةمة الالقي تغطيةت عمليا
ة لقيمعديل ا الى ت المغطيئر للبند خساال أوفي حين تؤدي األرباح  مع،لدخل المجفي بيان اة غطيالتر ألداة جل األرباح أو الخسائست
  المجمع.ل دخوتسجل في بيان ال - متى كان ذلك مناسباً  -  المغطىالدفاتر للبند مدرجة بال
  

  :التدفقات النقدية تغطيةعمليات 
أي جزء غير  حققم تاألخرى المجمع بينما يت ادات الشاملةضمن بيان اإليرالتغطية اة رباح أو الخسائر ألدألان ء الفعال ميتحقق الجز

أو التغطيــة راكمــة ألداة ئر المتســالخالتــدفقات النقديــة باألربــاح او ا تغطيــةجمع. ويتم تعديل احتياطي من الدخل الرةً في بيافعال مباش
  أقل.أيهما  التغطيةلبند  ةلادالقيمة الع اكمة فيترلمالتغير ا

  

  الدخل المجمع. على بيانية التغطاملة المجمع عندما تؤثر مع دخلال دات شاملة أخرى إلى بيانلمسجلة كإيراالمبالغ احويل يتم ت
  

، تبقــى أي ةيــ طتغالمحاســبة  اييربمعــ  اءوفــ مؤهلــة للأو ممارستها أو لم تعــد  إلغاؤهاو أ أو يتم بيعهاالتغطية عندما تنتهي صالحية أداة 
ت الشــاملة ن اإليــرادافــي ذلــك الوقــت ضــمن بيــا جمــعالميرادات الشاملة األخرى يان اإلا في بسابقً  مة مسجلةخسائر متراكأرباح أو 

ع حــدوث ن المتوقــ مــ  عدلدخل المجمع. وإذا لم يفي بيان اوقعة متالة التغطيألخرى المجمع ويتم تسجيلها عند التسجيل النهائي لمعاملة ا
إلــى بيــان ألخــرى المجمــع مباشــرةً ة ااملة في بيان اإليرادات الشــ لمسجلراكمة ائر المتو الخسال األرباح أوقعة، يتم تحوية المتلمعاالم

  .علدخل المجما
   

  صافي االستثمار: تغطية
ي من صاف  ءجزسبة عنها كمت المحات تيبند نقدي وال تغطيةة بما في ذلك ة أجنبيليعمصافي االستثمار في  تغطيةإن عمليات 

التي ة التغطيأداة لناتجة عن الخسائر ا األرباح أو سجل. تالتدفقات النقدية تغطية اثلة لعملياتها بطريقة ممعنة م المحاسبستثمار يتاال
 بيان الدخل الفعال في ر أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء غي تسجل أيا نمكإيرادات شاملة أخرى بيالتغطية تتعلق بالجزء الفعال من 

 بيان الدخلفي حقوق الملكية إلي  جلةمس اكمة ألي أرباح أو خسائرمترالقيمة اليل ية، يتم تحوملية األجنبند استبعاد العجمع. عملا
   المجمع.

  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية

دية ئتمانية غير النقاال تيالوالتسه نوكة من البحقستالم واألرصدة قعة لمديني التمويلن المتومائتتقوم المجموعة بتسجيل خسائر اال
ير نقدية غية نقدية والت ائتمانت بنكية مقبولة وتسهيواالوح وخطابات اعتماد مستندية ت ضمانوخطاباية كفاالت بنك في صورة

ً غير مسحوبة (قابلة وغير قابلة لإللغاء) (يشار اليها م ادلة من عالمة ة بالقيالمقاس وككصل اهيالت تمويلية") واالستثمار في بــ "تس عا
  . المطفأة والتكلفة  ألخرىت الشاملة اخالل اإليرادا

  

فلم يتم قياس خسائر االئتمان ادها بالكامل وبالتالي استرد ويمكن خاطرالم ركزي تعتبر منخفضةالميت إن األرصدة لدى بنك الكو
  . المتوقعةن ماال تخضع لخسائر االئت أسهمات في ستثماراالن المتوقعة لها. إ

  

شادات بنك التزاما بإر 9المالية ير قاروفقا للمعيار الدولي للتمتوقعة ان الئتمل خسائر االمويلية مقابقيمة التسهيالت التض افنخيسجل ا
   .لمطلوبة من بنك الكويت المركزيالمخصصات ا ركزي أوالكويت الم
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  مة) لمحاسبية الهامة (تت ياسات الس ا  ملخص   2.6
  

  وقعةالمت مانئتالخسائر ا
عت بصورة مان قد ارتفئتاال ما إذا كانت مخاطرمالية انات فترة بياية كل م في نهإجراء تقيي تمكنها منوعة سياسة مجمالوضعت 

  تبقي لألداة المالية.  عمر المالر ة التغير في مخاطر التعثر والذي يطرأ على مداالتحقق المبدئي عن طريق مراقبوهرية منذ ج
  

ع. توقالية على مدار عمرها الممى األداة اللتي تطرأ علر امخاطر التعثمجموعة بتقييم قوم الت ة،ان المتوقعئتمر االائخسالحتساب 
تبقي لألصل وقع الممتالية لكافة حاالت العجز النقدي على مدار العمر لقيمة الحالا إلى اقعة استنادتمان المتوويتم تقدير خسائر االئ
ي تتوقع المجموعة الت النقدية التدفقاتلعقد ووعة بموجب اتحقة إلى المجمة المسيداقنقدية التعدفقات اللتا  المالي؛ أي الفرق بين

 .للتمويل ربح الفعليلمخصومة وفقا لمعدل الوا ها،الماست
  

هو  طبقة كمالما ستنادا إلى منهجية انخفاض القيمةتوقعة الما ريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمانتطبق المجموعة ط
 :هادنمبين أ

 

  هراً شر شر اثني ععلى مدا متوقعةاالئتمان ال: خسائر 1المرحلة 
ثني عشر شهراً للموجودات المالية التي ئتمان المتوقعة على مدار االل خسائر امبلغ يعادسائر وفقاً لالخ ات تقيس المجموعة مخصص

ئتمان ذات مخاطر ا كانكشافاتالمحددة  رطامخللتعرض لل مبدئي أوالق هري في مخاطر االئتمان منذ التحقتفاع جورال ال تتعرض
 انات المالية المجمعة. ي تاريخ البية فمنخفض

 

  ائتمانيأي انخفاض دون  –مر األداة على مدار ع: خسائر االئتمان 2حلة مرال
تشهد تي ال لاة دات المالية للموجوداألالئتمان المتوقعة على مدار عمر اخسائر ائ افتقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يك

  ض االئتماني. خفاالندئي ولكن دون أن تتعرض للمبالتحقق ا منذر االئتمان رية في مخاطزيادة جوه
  

  مع التعرض لالنخفاض االئتماني –داة ئتمان على مدار عمر األاال سائر: خ3ة المرحل
المحددة تعرض للضمانات بلغ الم صم ض أي بعد خعرفي التصان % م100سبة الخسائر بمبلغ يكافئ نمخصصات ة وعتقيس المجم

  كزي. ويت المرالك بنك لتعليماتا وفق
  

شهر من تاريخ انتهاء  12بعد فترة  1لمرحلة الى ا 2ئتماني من المرحلة التسهيل االقسط، ينتقل هالكي والمستاال باستثناء التمويل
حلة الى المر 3المرحلة ن م ل الموجودات الماليةيوحت. إن 2لة ضمن المرح يةالموجودات المالي أدت الى تصنيف روف التلظا كافة

  ركزي. الميت خضع لموافقة بنك الكوي 1المرحلة  او 2
  

زئياً، يتم تخفيض اً أو جليك ي توقعات معقولة لها حول استرداد المبلغ القائمالتي ليس لدى المجموعة أية ودات المالبالنسبة للموج
طوب عن اد المبلغ المشحالة إذا زي وف زئي) لألصل.عدم تحقق (جتبر هذا األمر ي. ويعل المتر لألصل اة بالدفارجمدمجمل القيمة ال

ة رجالقيمة المد مخصص والتي يتم تطبيقها مقابل مجملق في البداية كإضافة إلى العاملة الفرسائر المتراكمة، يتم مالخصص مخ
  ن.ئر االئتماخسا وفاتصرم حقة إلىر. وتؤخذ أي استردادات ال بالدفات

 

 ل الذيزام التمويالجزء المتوقع من الت ديربتقلمسحوبة، تقوم المجموعة التمويل غير اللتزامات اعة تمان المتوقعند تقدير خسائر االئ
نقدية في دفقات اللتا القيمة الحالية للعجز المتوقع فيعة إلى وقمتسيتم سحبه على مدار العمر المتوقع. وعندئذ تستند خسائر االئتمان ال

  . التمويلسحب  ةالح
  

لى حامل األداة عن ها إمتوقع سدادة للمدفوعات الالحالي يمةالقاستنادا إلى  ة للضماناتالمتوقعتمان االئ ائرياس خسوعة بقالمجمتقوم 
  طر. اف للمخاكشنبح المعدل بالمخاطر والمرتبط باالعدل الربمي خسائر االئتمان التي يتكبدها. ويتم خصم العجز النقد

  

حتملة على كافة أحداث التعثر الممن تج لتي تنئتمان المتوقعة اسائر االفهي خداة ار عمر األوقعة على مدلخسائر االئتمان المت ةسببالن
قعة تولمر شهراً جزء من خسائر االئتمان ااثني عشر دار العمر المتوقع لألداة المالية. وتعتبر خسائر االئتمان المتوقعة على ممدا

مالية المجمعة. ال ناتالبيا ر شهراً بعد تاريخثني عشرة االل فتمحتملة خالث التعثر الي تنتج من أحداة والتاد ألمدار عمر اعلى 
شر شهراً إما على الثني عا ارالئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدر اكل من خسائتحتسب 

  . ألدوات الماليةاسية لساألة المحفظة حسب طبيعع جمأساس فردي أو م
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  هامة (تتمة) اسبية الالمح سات  ملخص السيا   2.6
  

  قعة (تتمة)لمتون اتماخسائر االئ
  في القيمة خفاضاالنمراحل تحديد 

ة األدوات محفظاو  اةدكانت األ إذاالقيمة. ولتحديد ما  انخفاض ئرساتقوم المجموعة باستمرار بمراقبة كافة الموجودات المعرضة لخ
وجود ارتفاع جوهري في دى م مة بتقيياة، تقوم المجموععمر األدمدى على شهر او  12لقيمة لمدة خسائر انخفاض اتخضع ل فسو

لمجموعة وتقييم خسائر االئتمان ريخية لتاالان منذ التحقق المبدئي، ومؤشرات التراجع وإجراء تحليل يستند الى الخبرة تممخاطر االئ
ي ي فوهرتدهور جتمان عندما يوجد اطر االئلمخ تعرضارتفاع ال في اعتبارهاتأخذ المجموعة بلية. قتمسمعلومات الي ذلك الف ماب

من  رهاغيو للعمالءد استحداث المعاملة، وإعادة الهيكلة نتيجة لمواجهة صعوبات مالية عنبالتصنيف  تصنيف العميل مقارنة
  وف الموضحة أدناه. الظر

  

ل/  عميال لمالية مثل انتقالاودات ان للموجئتمر االي مخاطري فرتفاع الجوهانوية لقياس االعية ثونة تطبيق طريقوعة بمجمالم كما تقو
على سبيل أدناه (ة ضحاو تعليق الرصيد. يجوز أن تأخذ المجموعة أيضا في اعتبارها أن االحداث الموالمراقبة، الى قائمة التسهيل 

    الف التعثر.في مخاطر االئتمان بخ يهررتفاع الجوات على االشرمؤكالمثال وليس الحصر) 
  

 درجتين بالنسبة للتصنيف ل يلني للتسهتخفيض التصنيف االئتمالة حا في 2لمرحلة لمالية ضمن االموجودات ا كافة تصنيف
 ماريتثساالستثماري، ودرجة واحدة بالنسبة للتنصيف غير اال

 3للمرحلة تأهل لالنضمام ما لم ت  2 من المرحلةدولتها ضج ادف كافة الموجودات المالية المعنيتص .  
 قريب، لاالمحتمل في المستقبل ثر لتعيشير الى التعثر او اذي ال للعميللي لداخالتصنيف ا 
 بتمويل عاجل من المجموعة،  العميلبة المط 
  امة او موظفين،دائنة عت هاالتزامات متأخرة الى ج للعميليكون 
  لميالعانخفاض تصنيف ، 
 ه، من خالل بيع مويلالتسترداد قع ان يتم االضمان األساسي المتو ةيمفي قمادي  انخفاض 
 سيين او تدهور المركز المالي للعميل، رئيء ارة عمال، او خسالعميلمن  ردادستاال انخفاض مادي في معدل 
 نازل عنه،  عة بالتمومجمخالفة االتفاقية دون أن تقوم ال 
 ية،  لتصفاحماية او الس او الفاإلملتزم) بطلب وعة المجلمنية تابعة جهة قانو ي أ أن يتقدم الملتزم (او 
 ت او حقائق تتعلق بمواجهته لصعوبات مالية، ة شائعاسي نتيجرئيبالملتزم في السوق ال لقةمتعو أوراق الدين الألسهم اتعليق ا 
 قبل جهات دائنة أخرى،   عميل منالد اتخاذ تدابير قانونية ض 
 قاق،ستحاريخ االي تالتمويلية فداد المستحقات على س ليعمدم قدرة اللى عضح عوال وجود دلي  

  

ان في مجموعة من الضوابط المطلقة ذات الصلة. طر االئتمري في مخاهي تحديد االرتفاع الجوة فخدمايير النوعية المستالمع تتمثل
ً ومي  30التي يتأخر السداد لها لمدة لمالية ا اتوتعتبر كافة الموجود ي تحقق المبدئالئتمان منذ الخاطر ام فيفاع جوهري ذات ارت ا

  تمان.ئي مخاطر االلى االرتفاع الجوهري فى إخرايير األلو لم تشير المع حتى 2لة لمرحلى اوتنتقل إ
  

التحقق  نياً عندمائتلك الموجودات المالية المنخفضة اني في تمائتتتمثل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات االنخفاض اال
  . 3رحلة نقلها إلى الم ي ويتمئدمبال
  

 90مدة تزيد عن ل أو األرباحصل المبلغ تأخر سداد أي مبالغ أل ية مالالموجودات النخفاض قيمة عي على اموضول الضمن الدليتي
ف ينتصو تراجع المقابل، أالف ا في ذلك استدامة خطة أعمال الطرقدية بملنا أو كانت هناك صعوبات معلومة في التدفقاتيوماً 

ة يمأو تراجع قتنشأ الصعوبة المالية ما عنداألداء قدرته على تحسين لعقد أو في اردة صلية الواة الشروط األتماني أو مخالفاالئ
 ةليالموجودات المانخفاض القيمة لكل ي على اوعوضالضمان ... الخ. تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا وجد دليل م

  ي.  أساس فردعلى رية تعتبر جوه نود التي الاو مجمع بالنسبة للب  يدفرس على أسا الجوهرية
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  هامة (تتمة) حاسبية الالم ات  ملخص السياس   2.6
  

  توقعة (تتمة)ئتمان المخسائر اال
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

عجز النقدي لكافة أوجه ال لحاليةا مةتقاس بالقيئتمان واالر ديرات المرجحة باالحتماالت لخسائهي التقة قعخسائر االئتمان المتو
لمستحقة إلى المجموعة طبقا للعقد ا ات النقديةنقدي الفرق بين التدفقال عجزيمثل اللألداة المالية. الفعلي  لربحدل امخصومة بمع

التعثر ماالت تحالالمتوقعة  االئتمانر ائتشتمل العناصر الرئيسية لقياس خسالمها. ستا والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
  التعثر.في حالة  اطر المخن التعثر ور الناتجة موالخسائ

  

 ق زمني معين. قد يقع التعثر فقط في وقت معين خالل الفترة ال نطخال في السداد احتمال التعثري تقدير ر هتعثإن احتماالت ال
ماالت قة قياس احتم المجموعة طريتستخد .ةفظجه في المحرار إدرا تماسدم استبعاد األصل المالي سابقا وحالة ع في، المقدرة

رض احتساب خسائر ف بغتصنييد كل ) لتحدTTC PD( قت محدد ي ور فالحتمالية التعث الزمنيةالدورات الل ثر خالتع
 )،الستثماريةة (غير انيماالتمويلية مرتفعة المخاطر االئت تسهيالتلل% 1االئتمان المتوقعة. يمثل الحد األدنى الحتمال التعثر

 حكومة والبنوك المصنفةال إلىممنوحة (االستثمارية) الئتمانية اال خاطرمنخفضة المالتمويلية  % للتسهيالت0.75نسبة و
االستهالكية  التويتمة باللقتعمن خالل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية، باإلضافة الى معامالت التمويل المة كاستثماري

  .ن)ات االئتماعاد بطاقتباسوالسكنية (مع 
 

 بار لمستقبل اخذا في االعتي ار فقوع تعثل مواجهتها عند ور المحتممخاطر القديثل في تالتعثر تتم إن المخاطر في حالة
بلغ والربح سواء في المواعيد  أصل المد دا المتوقعة في المخاطر بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك س اتالتغير

ت كويبنك ال ة. وفقا لمتطلباتالمجموع بها لتزمالت التي تع في التسهيالنخفاض المتوقلك، واذ فلعقد او خالبموجب ا رةقرالم
ت يالسهغير النقدية المستخدمة. بالنسبة للت% على التسهيالت 100االئتمان بنسبة يل تحومعامل  لمركزي، تطبق المجموعةا

الرفع المالي   ي بشأن معدلالكويت المركز ات بنكبلتطناءا على مئتمان باالل المستخدمة، يتم تطبيق معامل تحويغير 
 . 2014أكتوبر   21والصادرة في 

  

 ا ادفي حالة وقوع تعثر في السداد في وقت معين. ويتم احتسابها استنة ائر الناتجتقدير الخسالناتجة من التعثر هي  ئرخساإن ال
ضمان.  ك عند تحقق أيلفي ذها بما استالم تمويلالع جهة قوتتوتلك التي لمستحقة ا يةرق بين التدفقات النقدية التعاقدالى الف
بنك الكويت المركزي قائمة بالكفاالت المؤهلة  قد حددثر. المخاطر في حالة التع من سبةعرض هذه الخسائر عادة كنويتم 

 .الناتجة من التعثرالخسائر لتحديد  قطبالموالحد األدنى من التخفيض 
  

ت يالالتعثر المطبق على التسهالناتجة من  ألدنى للخسائرافإن الحد ي الكويت المركز ات بنكميعلبناء على تالى ذلك،  فةإضا
  % على التوالي.  75% و50لة بضمان يمثل وغير المكف والثانوية لتمويلية ذات األولويةا
  

ئتمان ذلك بطاقات االما في ب ليلألصل الماالتعاقدية ة تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترخاللها م يتإن الفترة القصوى التي 
الية المدرجة مموجودات الاستثناء التدعائها في وقت مبكر باس في يكن للمجموعة حق قانوني األخرى ما لميالت الدوارة هوالتس

 سنوات 7ة يلية لمدمولتمدة االستحقاق لجميع التسهيالت األدنى لا حد؛ حيث تأخذ المجموعة في اعتبارها ال2ضمن المستوى 
ءا على نك الكويت المركزي بناا بيمهن الشخصي التي يقوم بتنظهيالت اإلسكااالئتمان وتس تالكي وبطاقاتثناء التمويل االستهسا(ب

ي ال جم% من ا50الدفعة النهائية اقل من وتكون  د،دييكون للتسهيالت التمويلية مدة استحقاق تعاقدية غير قابلة للتم مواتب) ما لالر
خضع لرقابة تتي وال يالت اإلسكان الشخصيالئتمان وتسهجهة وبطاقات ا ستهالكي منسبة للتمويل اال. بالنحومنلتسهيل المقيمة ا

سنة  15نوات وس 5مدة ل اق، تحدد المجموعة الحد األدنى لمدة االستحق2من المرحلة راتب ضال تناداً إلىالمركزي اسبنك الكويتي 
  على التوالي.  
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  ) محاسبية الهامة (تتمة ل ات  ياسا خص الس مل   2.6
  

  ة (تتمة)ئتمان المتوقعخسائر اال
  يةقبلانة بالمعلومات المستستعاال

 التحقق نذم كانت مخاطر االئتمان لألدوات قد زادت بشكل ملحوظ في حالقييمها تتقبلية في لومات المستستعين المجموعة بالمع
االقتصادية  إلى المتغيرات ريخي وتوصلتإجراء تحليل تاموعة بجمالوقد قامت  قعة لها.تولمالمبدئي وقياس خسائر االئتمان ا

راء تعديالت ترتبط باالقتصاد الكلي لتحديد مدى التفاوت جعة. ويتم إمان المتوقاالئتمان وخسائر االئتطر مخاالرئيسية التي تؤثر على 
د ال الكلي والتي ق ية لالقتصادلظروف المستقبلؤيدة لملواالمقبولة  التوقعاتس عكات االقتصادية. وهذه التعديالت تيناريوهلسبامقارنة 
وامل االقتصاد الكلي على سبيل المثال ال عة. وتشتمل عة األساسيخسائر االئتمان المتوقاب حتسوصل إليها خالل عمليات ايتم الت

سلع ومؤشر أسعار اللنفط، ا ارركزي، وأسعلبنك الما مندالت البطالة والمعدالت الصادرة حلي ومعلما الحصر الناتج اإلجمالي
ً عار األسهم وتسومؤشر أ لومات المستقبلية تزيد عتعانة بالمي. إن االسع لدورة االقتصاد الكلتوقالملكل من التوجه الحالي و تطلب تقييما

طة المرتب لامي هذه العوتغيرات فالب دى تأثر خسائر االئتمان المتوقعةا حول مذهخامن درجة األحكام المطلوبة التي ينبغي ات
دية وف االقتصاى أية توقعات حول الظرعل تمليات واالفتراضات التي تشراجعة المنهجصورة منتظمة مبلكلي. وتتم باالقتصاد ا

  لية. بالمستق
  

  أرصدة مديني التمويل المعاد التفاوض عليها
 د يتضمن ذلك مزة الضمان. قد ف حياالخب لى العمالءمة إلمقدا تالتمويال لمجموعة إلى إعادة هيكلةتسعى ا ر،عثفي حاالت الت
حة إلى العمالء ولكن دون ويالت الممنعديل التمولة إعادة التفاوض أو تحا وفيعلى شروط تمويل جديدة.  اد واالتفاق ترتيبات السد

روط التمويل. عديل شت بلاحتسابه ق ي كما تمصلألمة بواسطة طريقة العائد الفعلي افي القيض فاأن يتم إلغاء تحققها، يتم قياس أي انخ
معايير لام بكافة امان االلتزض بشأنها، إن وجدت، لضفاوالتديني التمويل التي أعيد اجعة أرصدة مة باستمرار مررتتولى اإلداو

  . أساس كل حالة على حدة لىع حققلتا  دمقرارات ع تحديد يتمواحتمالية سداد الدفعات المستقبلية. 
  

  الي المجمع ة في بيان المركز المعقتوئتمان المص خسائر االخصم عرض
للموجودات المالية  رجة بالدفاتقيمة المدرعة كاقتطاع من مجمل التوقالممرتبطة بخسائر االئتمان ت الخسائر اليتم عرض مخصصا

ة من خالل اإليرادات لدعاللقيمة ال مقاسة وفقاالن المطفأة. وفي حالة أدوات الدي للتكلفة قاً وذلك بالنسبة للموجودات المالية المدرجة وف
مقابل ضمن سجيل مبلغ ن الدخل المجمع ويتم تبيافي سائر االئتمان المتوقعة مخصص لخموعة المج خرى، تسجلالشاملة األ

  ع.جملمان المركز المالي المالي في بيل الألصر اتات الشاملة األخرى دون أي تخفيض في القيمة المدرجة بالدفاإليراد
   

  مركزي ك الكويت الن وفقاً لتعليمات بنامتئئر االت خسامخصصا
ويت المركزي بشأن مديني التمويل ك الكتعليمات بنمديني التمويل طبقا ل مانئتر االاحتساب مخصصات لخسائموعة لى المجيتعين ع

لتعاقدي المقرر ا ادتاريخ السد دفوعات في لما رة السداد عندما ال يتم استالمل كمتأخويتموحساب المخصصات. ويتم تصنيف مديني ال
ة ة القيمداد ومنخفضمتأخرة الستصنيف مديني التمويل كتم وي لمقررة المعتمدة مسبقاً.لحدود اعن ا تسهيلد قيمة الو عندما تزيلها أ

مته يقن للتسهيل ع ة بالدفاتررجمددما تزيد القيمة اليوماً وعن 90ن يد عتزة عند التأخر في سداد األرباح أو قسط المبلغ األساسي لمد
تسهيالت يمة معاً كرة السداد ومنخفضة القتأخك متمويل متأخرة السداد وتلديني القبة مومرا تتم إدارةستردادها. والمقدرة الممكن ا

  المخصصات.ذلك لتحديد عد ها بامخدة ويتم تصنيفها إلى الفئات األربع التالية والتي يتم استر منتظمغي
  
  
  
  



  لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

  ة المجمعةاليول البيانات المإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31 يف
 

  

29  
 
 

  امة (تتمة) ه لا   المحاسبية   ص السياسات لخ م   2.6
  

  (تتمة)يت المركزي مات بنك الكووفقاً لتعليان ئتمسائر االمخصصات خ
  

 المخصصات المحددة معاييرل ا  ةالفئ 
   

 - يوماً   90إلى    31تتراوح من  غير منتظمة لفترة   مراقبة ة ال قائم 
 %20 يوماً   180إلى    91  ترة تتراوح من فتظمة ل من ر  غي  دون المستوى

 %50 يوماً  365-181من  منتظمة لفترة تتراوح    ر غي  هاي تحصيلمشكوك ف 
 %100 اً يوم  365تتجاوز    مة لفترةغير منتظ  ومةمعد 

  

لمالية لعميل اا اعاني ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله بناًء على رأي اإلدارة حول أوضيل ائتمبتصنيف تسهقد تقوم المجموعة 
  و/أو غير المالية. 

  

 % للتسهيالت 0.5ة وبنسبة النقدي هيالتللتس %1بنسبة  مة بحد أدنىيتم احتساب مخصصات عا ،دةصصات المحدة إلى المخافضباإل
 خضع ال تي لتذه التعليمات (بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المقيدة) اعليها هلتي تنطبق التمويل ا لنقدية على كافة مدينير اغي

  صص محدد. الحتساب مخ
  

 اتعدومعقارات 
تاريخية اإلنفاق ال لفةفي القيمة. وتتضمن التك أي انخفاضم وراكستهالك المتناقصاً اال ت بالتكلفة التاريخيةادمعوال اراتعقالتدرج 

  بنود.بحيازة ال لق مباشرةً المتع
    

ً تدرج ك أول تدرج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة بالدفاتر لألص كون من قط عندما يف ،أصل منفصل، متى كان ذلك مناسبا
وق فيها. تكلفة البند بصورة موثاس قي تبطة بالبند وعندما يمكنية المرستقبلة الماالقتصاديعة المنافع أن تنتقل إلى المجمو لمحتالم

  ا.تكبدها فيه تم التية لي ت األخرى والصيانة في بيان الدخل المجمع خالل السنة الماإلصالحادرج كافة ات
  

ى األعمار اإلنتاجية تها على مدلفتك وذلك بتوزيعقسط الثابت ب االستهالك بطريقة السحتوي ة الحرةذات الملكيي اضال تستهلك األر
  كما يلي:المتبقية  ها مخصوما منها قيمتهاة لقدرالم

  

  سنة 20حتى   مباني  
 سنوات 5- 3 أثاث وتركيبات ومعدات  
 اتنوس 3 سيارات 

  

  ناسباً.ى كان ذلك متما ويتم تعديلهللموجودات  تاجية وطرق االستهالكناإلواألعمار  م المتبقيةقيهاية كل سنة مالية مراجعة الفي نيتم 
  

ع اقتصادية مستقبلية من استخدامها. تدرج أي أرباح أو  توقع مناف أو عند عدم والمعدات عند البيع  اتارعقلايتم عدم تحقق 
 صل) في بيانالمدرجة بالدفاتر لأل ةيمالبيع والقي متحصالت افقق األصل (المحتسبة بالفرق بين صعدم تح عنة خسائر ناتج
  حقق األصل.  في سنة عدم ت معالدخل المج

  

 ير عقود التأج
سيطرة ل حق النقي إذا كان ذلك العقد، أي عقد تأجير أو يتضمن ذا كان العقد يمثلا إر بتحديد معقد التأجيتقوم المجموعة في بداية 
  مقابل ما. زمنية لقاءة فترعلى استخدام أصل محدد ل

  

 مجموعة كمستأجرلا
ود تأجير األجل وعق اء عقود التأجير قصيرةتثنباسدية لكافة عقود التأجير راف وقياس فر ريقة اعتطبيق طوعة بتالمجمقامت 

خدام ستات عقود التأجير وموجودات حق االل مدفوعجيتسقيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود التأجير لت منخفضة اللموجوداا
  . الموجودات ذات الصلة ماخدمثل حق استبما ي
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  مة (تتمة) محاسبية الهاياسات ال خص الس مل   2.6
  

  )تمة(ت عقود التأجير
 امموجودات حق االستخد . 1

ً لالستخدام). األصل اح صببموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي تاريخ أن ي لمجموعةتعترف ا ألساسي متاحا
اس قي ادةالمعدلة بما يعكس أية إعاض القيمة وفخاناكم وخسائر استهالك متر للتكلفة ناقصاً أي اً قوفاالستخدام وجودات حق م وتقاس

حق ت داموجو. تتضمن تكلفة المجمع " في بيان المركز الماليومعدات اراتعق"  فئة  ضمنوتدرج  جيرلمطلوبات عقود التأ
بل و قسددة في أتأجير المود الوعات عقومدفاشرة المتكبدة ة المبيئبدتكاليف المسجلة واللما قيمة مطلوبات عقود التأجير تخداماالس

حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد ك موجودات يتم استهال ز عقود تأجير مستلمة.وافي حأ تاريخ البدء ناقصاً 
  ر.صقأا أيهم سنة،  25إلى   صلت فترةعلي ة  لألصل نتاجية المقدرعمار اإلألا أو التأجير

  

لشراء، رسة خيار اكانت التكلفة تعكس مماأو ير أجفي نهاية مدة عقد الت وعةإلى المجمل المؤجر صاأل تحويل ملكيةفي حالة أن يتم 
   . صليتم احتساب االستهالك باستخدام األعمار اإلنتاجية المقدرة لذلك األ

  

  ة. ى المجموعلد  يةت غير المالقيمة الموجودا انخفاض ةاسوفقاً لسي ض القيمةفانخجودات حق االستخدام أيضاً الض موتتعر
  

  أجيرعقود التمطلوبات  . 2
يتم س تيقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير البات العأجير بمطلوريخ بداية عقد التي تاة فموعتعترف المج

ا) عتهتة في طبيعات الثابلمدفوما في ذلك اعات الثابتة (بالمدفو رجيت عقد التأن مدفوعاضمتتدها على مدى فترة عقد التأجير. وسدا
لى أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من تعتمد عغيرة التي وعات عقد التأجير المتمدف ة وحقناقصا أي حوافز مست

ن راء والتي مارسة لخيار الشر الممعسى التأجير علعات عقد فومدات القيمة التخريدية. كما تشتمل جب ضمانموب المتوقع سدادها
في حالة إذا كانت مدة عقد  التأجيرنهاء عقد ة ومدفوعات الغرامات إلموعلمجا نه يتم ممارسته من قبلن أمعقولة م ؤكد بصورةالم

ما، فيتم  و معدلأ شرتمد على مؤتي ال تعالة في حالة مدفوعات التأجير المتغيرلعقد. وا اءالتأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنه
  داد المدفوعات.  ي سالتي تستدعدث أو الظروف فيها الحقع ي يفي الفترة الت المخزون) تاجكبدها إلنلم يتم ت (ما تلها كمصروفاتسجي

  

إذا  ة التأجير في حة عقد الايبدالمتزايد في تاريخ  الربحة معدل المجموعم خدعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تست
عقد غ مطلوبات العقد، يتم زيادة مبل ايةبد يخد بشكل فوري. وبعد تارحديقابل للت تأجير غيرقد التضمن في علما الربحن معدل كا
ية ة الدفتريملقددة. إضافة إلى ذلك، يعاد قياس اير المسأجلتبينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد ا الربح ازديادأجير لكي تعكس الت

ها أو أجير الثابتة في طبيعتالتقد ع ير أو تغير في مدفوعاتتأجدة عقد الغيير في مأو ت يطرأ تعديل جير في حالة أند التأقعت لمطلوبا
  قييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة. في الت تغير

  

  مةفضة القينخم األجل وعقود الموجودات جير قصيرةالتأ ودعق . 3
كما أنها تطبق إعفاء . ابهر قصيرة األجل الخاصة أجيلعقود التبالنسبة  األجلعقود قصيرة إعفاء االعتراف للعة وممجتطبق ال

يتم تسجيل مدفوعات قيمة. والة التي تعتبر منخفض منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير الموجودات الموجودات تراف لعقوداالع
ثابت على مدى فترة ساس القسط الفات على أ كمصروقيمة فضة الالموجودات منخ وعقود لجألود قصيرة العقالة ا ح في التأجير  عقود
   .جيرلتأعقد ا

  

 المجموعة كمؤجر 
  رةجودات مؤجوم . 1

ك ي جزًءا كبيًرا من األعمار االقتصادية لتلغطيمثل هذا البند صافي االستثمار في الموجودات المؤجرة لفترات تقارب أو ت
ل عن أو يق أو من المتوقع أن يعادل ة بسعر يعادلات المؤجرموجوداء الح المستأجرين خيار شرير تمنجأإن عقود الت موجودات.ال

  يتم فيه ممارسة هذا الخيار. في الوقت الذي داتالقيمة العادلة لتلك الموجو
  

 ير.أجلتائم في عقود الغ تعادل صافي االستثمار القباتدرج الموجودات المؤجرة بم
  

 يلأجير تشغيد تعقو . 2
 جيركعقود تأ األصل الهامة المتعلقة بملكيةكافة المخاطر والمزايا فيها المجموعة بتحويل  تقوم تي الر اليتم تصنيف عقود التأجي

  .تشغيلي
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   2.6
  

    ةوسموجودات غير ملم
المنافع االقتصادية  تتدفقل أن ويكون من المحتم موثوق منها ةتكلفته بصور ياسمكن قي ماال يتم تحقق األصل غير الملموس إال عند

  صل إلى المجموعة.المستقبلية المرتبطة باأل
  

الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة. تتمثل تكلفة الموجودات غير  غيريتم قياس الموجودات 
يازة. بعد التحقق المبدئي تدرج الموجودات غير تاريخ الح ا العادلة كما فيال في قيمتهلية دمج لألعمعم ها فييازتالملموسة التي تم ح

القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة وخسائر انخفاض الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم 
الدخل المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد روفات في بيان ، وتنعكس المصطوير المرسملةالتء تكاليف التي يتم إنتاجها داخلياً، باستثنا

  المصروفات.
  
فة الموجودات غير الملموسة إلى قيمتها التخريدية على مدى أعمارها ابت لتخفيض تكلم احتساب اإلطفاء بواسطة طريقة القسط الثتي

  اإلنتاجية المقدرة كما يلي: 
   

 إلنتاجية غير محددة تم التقييم بأن أعمارها ا      طة اإلسالمية وساة شركة الرخص 
  سنوات 5 – 3        تكلفة تطوير برامج    
  سنة  15        حقوق ترخيص برامج 
 ت سنوا 7- 3           حقوق أخرى  

  

  يتم تحديد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة. 
  

اجعة فترة رم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. يتم مألعمار اإلنتاجية المحددة يتلملموسة ذات ار ا وجودات غيإن الم
نتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. إن التغيرات في األعمار وس ذي العمر اإلوطريقة اإلطفاء لألصل غير الملم

تضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير ع االقتصادية المستقبلية المستهالك المنافال ط المتوقعاإلنتاجية المتوقعة أو النم
  ت في التقديرات المحاسبية.اعتبارها تغيراطريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم  وفترة أ

  

حديد انخفاض القيمة سنوياً تبارها لغرض تاخ ولكن يتم ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة
ذا كان تقييم يا لتحديد ما إاجعة تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنورما على أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مإ

د يتم على أساس محدد إلى محد غيرنتاجي من العمر اإلنتاجي كغير محدد ما زال مؤيداً وإن لم يكن ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإل
  مستقبلي. 

  

الدفاتر المدرجة بقيمة ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع وال رتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غيي
ً ف لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة إذا كان هناك قط سابقا

  أخر خسارة من انخفاض القيمة. ة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم إدراجتغير في االفتراضات المستخدم
  

  المالية الموجودات غير انخفاض قيمة
إذا ما خفضت قيمته. فان ن أصال ماتجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أ

اده تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرد أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل،توفر مثل هذا المؤشر 
أثناء  متهبيع أو قيالمبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً التكاليف حتى ال لألصل.  إن

ً لتدفقات  فردي لكل أصل على أساس دام أيهما أعلى ويتم تحديده االستخ قدية واردة مستقلة على نحو كبير نما لم يكن األصل منتجا
من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى، وعندئذ يتم تقييم المبلغ الممكن استرداده كجزء من وحدة  تي يتم إنتاجهاعن تلك ال

مبلغ الممكن استرداده، لة المدرجة بالدفاتر ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) عن ايها األصل. عندما تزيد القيمالتي ينتمي إلقد إنتاج الن
  ) قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده. دة إنتاج النقديعتبر األصل (أو وح

  

استخدام معدل خصم يعكس تقييمات لمقدرة إلى قيمتها الحالية بالمستقبلية ا ديةفقات النقعند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التد
ً التكاليف و وحدة إنتاج امنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل (أزالسوق الحالية للقيمة ال لنقد). عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

أسعار األسهم المعلنة أييدها بمضاعفات التقييم أو محاسبية يتم تال العمليات حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه
  القيمة العادلة األخرى المتاحة. للشركات المتداولة علنا أو مؤشرات

  

انخفاض القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات إنتاج  مجموعة في حسابتستند ال
خمس  ا. وتغطي هذه الموازنات وحسابات التنبؤ بصورة عامة فترةوزيع الموجودات الفردية إليهة والتي يتم تموعلدى المج النقد

طويل األجل ويتم تطبيقه للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة حساب معدل نمو سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم 
  الخامسة. 
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  الهامة (تتمة) ية  ت المحاسب ملخص السياسا   2.6
  

  المالية (تتمة) انخفاض قيمة الموجودات غير
هناك أي مؤشر على أن خسائر يد ما إذا كان إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية لتحد مبالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يت

ً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر  موعة بتقدير المبلغ الممكن شر، تقوم المجلمؤمثل هذا اانخفاض القيمة المسجلة سابقا
فتراضات ناك تغير في االخفاض القيمة المسجلة سابقًا إال إذا كان هنترداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد. ال يتم عكس خسارة اسا

يمكن حدود بحيث ال س موهذا العكالمستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ آخر إدراج لخسارة االنخفاض في القيمة. 
في بعد رجة بالدفاتر التي كان ليتم تحديدها بالصادة بالدفاتر لألصل مبلغه الممكن استرداده أو القيمة المج أن تتجاوز القيمة المدر

  . خل المجمعك، إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يسجل هذا العكس في بيان الداالستهال
  

  روف إلى أن القيمة المدرجة بالدفاتر قد تنخفض قيمتها. ظلشهرة سنوياً وعندما تشير اليتم اختبار ا
  

رداده لكل وحدة إنتاج للنقد (أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد) التي تتعلق بلغ الممكن استيتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم الم
المدرجة بالدفاتر، يتم إدراج خسارة انخفاض في  ة إنتاج النقد أقل من قيمتهااسترداده لوحدكن مبلغ الممبها الشهرة. عندما يكون ال

  ا في فترات مستقبلية.رة ال يتم عكسهن أي خسائر من انخفاض القيمة متعلقة بالشهإالقيمة. 
  

  الضرائب
ا األرباح وفقا للوائح لتي تتحقق فيهة افي الفتر ) كمصروفالحاليةتدرج ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة (الضريبة 

تة القابلة ن الفروق المؤقتتحقق الموجودات الضريبية المؤجلة ع وعة. مة المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجيالمال
ألرباح بح فيه توفر ايص الحد الذيللخصم، وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة، إلى 

الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة  ت لالستفادة من تلك االعتمادات الضريبية. تدرج مطلوباًال الخاضعة للضريبة محتم
  ية. موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين المطبقة بتاريخ البيانات المالللضريبة. تقاس 

  

ويتم سدادها وفقا  على صافي رأس المال العامل عند إتمام السنة المالية) %2.577(زكاة المساهمين  بنسبة لبنك باحتساب م ايقو
% من  صافي الربح الخاص بالزكاة المسددة 1بنسبة  المبلغ المسدد ومقاصةة لدى البنك الرقابة الشرعيلتوجيهات إدارة الفتوى و

  االختياري. طي ميل هذه الزكاة على  االحتيازكاة. ويتم تحال قا لقانونلوزارة المالية وف
  

  قياس القيمة العادلة
حويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في صل أو سداده لتة بأنها السعر الذي يمكن استالمه من بيع أ ل تعرف القيمة العاد

  اريخ. حق الوصول إليها في ذلك الت يكون للمجموعةتي فائدة ال ألكثرالسوق في تاريخ القياس، في وجود أو غياب السوق ا
  

المعلنة في سوق تخدام األسعار مجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة ما باسلمتى توفرت األسعار المعروضة في سوق نشطة، تقوم ا
  نشطة لتلك األداة.

  

 .ومات التسعير على أساس مستمرفي لتقديم معلكا كرار وحجمعدل تتعتبر السوق نشطة عندما تتم المعامالت لألصل أو االلتزام بم
  

ت الصلة ت المعروضة ذاعة أساليب تقييم تحقق أقصى استخدام للمدخالوعند عدم توفر أسعار معلنة في سوق نشطة، تستخدم المجم
عند كون في السوق شاراعيها المتي ير وتقليل استخدام المدخالت غير المعروضة. تتضمن أساليب التقييم المختارة كافة العوامل ال

  تسعير المعاملة.
  

وجودات بأسعار بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة بقياس الم فر سعر شراء وسعر طلب لألصل أو االلتزام الذي يتم قياسهعند تو
  الشراء والمطلوبات بأسعار الطلب.

  
 م التصنيف (استناداً إلى أقل يق إعادة تقييطر الهرمي عنتحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول 

  ية مجمعة. العادلة ككل) في نهاية كل فترة بيانات مال مستوى من المدخالت ذي التأثير الجوهري على قياس القيمة
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   2.6
  

  ادلة (تتمة)قياس القيمة الع
 

  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ات الشاملة األخرى أو القيمةخالل اإليراد  من ة العادلةلقيمموجودات مالية مدرجة با
عادلة بالرجوع إلى أسعار آخر أوامر شراء معروضة في حديد القيمة الات المتداولة في أسواق مالية منظمة، يتم تربالنسبة لالستثما

  ية المجمعة.مالبيانات الخ السوق األوراق المالية عند إقفال األعمال بتاري
    

الت قول للقيمة العادلة وذلك بالرجوع إلى معامعالتي ال توجد لها أسعار سوقية معلنة، يتم إجراء تقدير مبالنسبة للموجودات المالية 
أو ة تريقيمة الدفت الأو مضاعفاة حديثة أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير أو مضاعفات الربحية تجارية بحت
ار مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة مل ما أو استناداً إلى التدفقات النقدية المتوقعة لالستثالربحية المتعلقة بقطاع أعمامضاعفات 

أي  حديدوط وسمات مخاطر مماثلة. تأخذ تقديرات القيمة العادلة باالعتبار معوقات السيولة وكذلك التقييم لتود التي لها شرللبن
  ي القيمة.ض فانخفا

  

  جلة آلت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اادالت العمالت ومبادالت معدالمب
ت معدالت األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اآلجلة استناداً إلى العمالت ومباداليتم تحديد القيمة العادلة لمبادالت 

  راف أخرى.  رف مقابل / أطط نل عليها ملحصويتم ا تقييمات
  

  لوبات المالية األخرىالموجودات والمط
فقات النقدية المستقبلية المتوقعة وتقدير ناداً إلى التدلية األخرى، يتم تحديد القيمة العادلة استابالنسبة للموجودات والمطلوبات الم

  ائنين.ت أو سداد التزام لتسوية الد أساس تجاري بحلى بل نقدي عبمقااإلدارة للمبلغ الذي يمكن لقائه مبادلة هذه الموجودات 
  

  العقارات االستثمارية
  ين لهم خبرة ذات صلة في سوق العقارات. ين عقارات مسجلرية يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مقيمابالنسبة للعقارات االستثم

  

  المستحق من/ إلى عمالء عن أعمال عقود
، والتي تشتمل على المواد المباشرة والعمالة عن عقود غير مكتملة التكاليفابعة متعاقدة ت تمالء شركالى عيمثل المستحق من/ إ

لقة بها إلى الحد الذي يمكن عنده تقدير الربح بدرجة معقولة األرباح المتع وزيع مالئم للمصروفات غير المباشرة زائداً تالمباشرة و
ً أي مبالغ مستلمة أو وقعة حتى إتمام العقود وناقصمتكبدة أو مت ائرة وأية خسحتملمن التأكد ناقصاً مخصص ألي مطلوبات م ا

  مستحقة كفواتير إنجاز.
  

  باألسهم تالمدفوعا
(معامالت يتم  لألسهمالمؤهلين حيث يقوم الموظفون بتقديم الخدمات كمقابل لبعض الموظفين تطبق المجموعة برنامج شراء أسهم 

  .سهم)تسويتها باأل
  

من ضلقيمة العادلة في تاريخ منح األسهم. وتسجل تلك التكلفة م تسويتها باألسهم من خالل اامالت التي يتلمعد تكلفة ايتم تحدي
ياطيات) على مدار فترة تقديم الخدمة ويتم الوفاء حقوق الملكية (االحت يادة مقابلة فيمصروفات مزايا الموظفين باإلضافة إلى ز

جلة للمعامالت التي يتم تسويتها باألسهم في إن المصروفات المتراكمة المساالستحقاق).  ترةممكناً (فبالتزامات األداء متى كان ذلك 
اق وأفضل تقدير للمجموعة عن عدد هي عنده فترة االستحقالحد الذي تنت نات مالية مجمعة حتى تاريخ االستحقاق تعكساتاريخ كل بي

يان الدخل المجمع الحركة ألرصدة الدائنة المسجلة في بلمصروفات أو ال اهاية. تمثأدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقها في الن
  . السنةخالل  ةفي المصروفات المتراكمة المسجل
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  مة) بية الهامة (تت ملخص السياسات المحاس  2.6
  

  تكلفة التمويل
ة تكاليف التمويل يتم إدراج كافن. ت المودعيتتعلق تكلفة التمويل مباشرةً بالمبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية وحسابا

  ي الفترة التي تتكبد فيها.كمصروفات ف
  

  طيات أخرىمخصصات واحتيا
التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث وقع في  ن على المجموعةل المخصصات واالحتياطيات األخرى عندما يكوجتس

ة من أجل سداد  االقتصادية إلى خارج المجموعضمنة للمنافع لمتالموارد االماضي، ويكون من المحتمل ظهور حاجة إلى تدفق 
مخصص في بيان الدخل  ت المتعلقة بأيالمصروفا تسجيلزام بصورة موثوق منها. يتم تير مبلغ االلااللتزام ويكون باإلمكان تقد

  المجمع بالصافي بعد أي استرداد. 
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ليف ايستند عادةً إلى أخر راتب للموظف ومدة الخدمة. إن التك ها. إن استحقاق هذه المكافأةالخدمة لموظفيية كافأة نهاتقدم المجموعة م

  ترة الخدمة.  على مدى ف مصروفات مستحقةالمتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها ك
 

يساهم  والذين الكويتيين ، ألخرى للموظفية ااالجتماعيلتقاعد والمزايا المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية معاشات ا جبرنام غطيي
هذا في همات مساال منالرواتب. يتم تحميل حصة المجموعة  نثابتة منسبة ب على أساس شهري الموظفون وأصحاب العمل يهف
ً مساهمات محددة  برنامج، وهو  رنامجبال في السنة  المجمعلدخل ظفين في بيان امزايا المو -  19معيار المحاسبة الدولي رقم ل وفقا

  تتعلق بها التي
  

  أسهم الخزينة
. عند بيع لقة بها مباشرةمقابل الشراء بما في ذلك التكاليف المتعب المحاسبة عن حيازة المجموعة ألسهمها كأسهم خزينة وتدرجم يت

ميل أية تحزينة). يتم خاطي أسهم الأسهم الخزينة، يتم إضافة األرباح إلى حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق الملكية (احتي
ة يزيد على هذه األسهم، كما أن إصدار أسهم منح ةيالحساب في حدود الرصيد الدائن. ال يتم توزيع أرباح نقدس خسائر متكبدة على نف

  أسهم الخزينة نسبياً ويخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن تؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة. من عدد 
  

    صفة األمانةبموجودات 
 أو االستثمار نيابةً عن عمالء. ال تعامل تخدمات الوكالة األخرى التي ينتج عنها االحتفاظ بموجوداو تقدم المجموعة خدمات األمانة

المركز حتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أنها من موجودات المجموعة، وبالتالي ال يتم إدراجها ضمن بيان الموجودات الم
  انات المالية المجمعة.بيمفصح عنها بشكل منفصل في ال هيي المجمع. ولالما
  

  األحكام
لية بخالف تلك التي تتضمن تقديرات والتي لها ر األحكام التاالمحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدا تفي إطار تطبيق السياسا

  جمعة:مالمالية ال التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المسجلة في البيانات
  

  الموجودات الماليةف تصني
إذا   الله وتقييم ماعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خألعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج اموتحدد المج

  .كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم
  

  المجموعة كمؤجر –التشغيلي ر عقود التأجي التزامات
ى تقييم ة، استناداً إلاالستثمارية الخاصة بها. وتوصلت المجموع تمت المجموعة عقود تأجير لعقارات تجارية لمحفظة العقارابرأ

ً من العمر االقتصادي  تحتفظ ا ري، إلى أنهاللعقار التجشروط وأحكام الترتيبات، ومنها أن مدة هذه العقود ال تشكل جزءاً جوهريا
  قود تأجير تشغيلي.عكالجوهرية لملكية هذه العقارات وتم المحاسبة عن العقود ا بكافة المخاطر والمزاي
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  ة (تتمة) لمحاسبية الهام ملخص السياسات ا  2.6
  

  (تتمة) األحكام
  

  تصنيف العقارات
قار ع جب تصنيفه كعقار للمتاجرة أوي ما إذا كان لخاذ قرار حويتعين على اإلدارة عند حيازة عقار مطور أو قيد التطوير ات

  استثماري أو ممتلكات ومعدات.
  

بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي أو حال تم  فة أساسية بغرضالعقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بص فتقوم المجموعة بتصني
  اعادة تطويره بغرض بيعه.

  

ارتفاع قيمته الرأسمالية أو الستخدامات  أوه لتحقيق إيرادات من تأجيره زتإذا تم حيا يقار استثمارتقوم المجموعة بتصنيف العقار كع
  ددة.حممستقبلية غير 

  

  ازته الستخدامها الخاص.عدات إذا تم حيتصنف المجموعة العقار كممتلكات وم
  

 )كمستأجر (المجموعة التجديد خياراتتحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على 
كان من المؤكد  اذاإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إب لة لإللغاءأجير كمدة غير قابة مدة عقد التعتحدد المجمو

  ترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. مارسته أو أي فبصورة معقولة أنه سيتم م
  

فية. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا ضا ت لفترات إار تأجير الموجوداد التأجير، خيوموجب بعض عقلدى المجموعة، ب
عي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة د. أي أنها تراالمؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجدي نكان م

حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ك ذا كان هنامدة عقد التأجير إمجموعة تقييم لجير، تعيد اخيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأ
   تجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).مارسة) خيار الممارسة (أو عدم م فيقدرتها  ويؤثر علىة عوضمن نطاق سيطرة المجم

  
  عدم التأكد من التقديرات 

أكد في تاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لتخرى لعدم اصادر الرئيسية األالمستقبل والمبة المتعلقة فيما يلي االفتراضات الرئيسي
درجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات في السنة المالية على القيمة الممخاطر جوهرية بأن تتسبب في تعديل جوهري  ىتنطوي عل

 التالية:  
 

  ية غير محددةت أعمار إنتاجاالملموسة ذ انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير
ر محددة ودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غيجوبتحديد ما إذا كانت الشهرة والم على األقل ى أساس سنويعلالمجموعة  تقوم

طلب من تاالستخدام يفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد. كما أن تقدير القيمة عند قد انخ
الخصم المناسب الحتساب القيمة  لدستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معلمالنقدية ا عة تقدير التدفقاتالمجمو
  النقدية. لتلك التدفقات الحالية 

  

  والمشاريع المشتركة انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة
المدرجة بالدفاتر إذا كان هناك أي دليل  ة دها والقيمالتي يمكن استردا رق بين القيمةفالقيمة بال تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض

. إن تقدير القيمة الممكن استردادها يتطلب من شركات المحاصة ض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة أوافموضوعي على انخ
  مناسبة للتقييم.ر المدخالت الاتوقعة واختيالمجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية الم

  

  العقارات االستثمارية والعقارات للمتاجرةة انخفاض قيم
والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر على أن  ات االستثماريةبمراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقار ةتقوم المجموع

ة بالدفاتر. تحدد إدارة رجيمتها المدالعادلة أقل من ق ذا كانت قمتهاإفي القيمة  هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر من االنخفاض
ت المعروضة في السوق، ومتى كان ذلك ستخدام البيانادخالت المطلوبة لقياس القيمة العادلة باملالمجموعة األساليب المناسبة وا

   مناسباً، تستعين المجموعة بمقيمين ذوي سمعة جيدة إلجراء التقييم.
  

 ماليةمة األدوات اليانخفاض ق
صوصا فيما يتعلق بتقدير مبلغ وتوقيت خوقيمة لكافة فئات األدوات المالية يتطلب إصدار األحكام الئر انخفاض إن قياس خسا

 مئتمان. ويتالمستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم االزدياد الملحوظ في خسائر االدفقات النقدية الت
  المخصصات.  نملتي يمكن ان تؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة واعدة عوامل لتقديرات من خالل استقاء هذه ا

 

قعة للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمن عدة افتراضات أساسية االئتمان المتوتتمثل عمليات احتساب خسائر 
قعة ما يلي والتي توئتمان المصر نماذج خسائر االا. وتتضمن عناهات فيما بينحول اختيار مدخالت المتغيرات والعالق

  تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
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  لخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) م   2.6
  

  (تتمة)التقديرات عدم التأكد من 
  

 (تتمة) انخفاض قيمة األدوات المالية
  

 ردية لفالتصنيف ا عن السداد لدرجات  تماالت التعثرحالذي يخصص انموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة و 
 المالية  صصات الموجوداتظ في مخاطر االئتمان بحيث ينبغي قياس مخوحمعايير المجموعة فيما يتعلق بتقييم االزدياد المل

 . على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة
 مجمعة. رةبصومتوقعة مان الخسائر االئت ية عند تقييملتصنيف الموجودات الما 
 الصيغ المختلفة واختيار المدخالت. كلتطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذ 
 هات المرتبطة باالقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وتأثيرها على احتمالية التعثر عن السداد  السيناريو د العالقات بينتحدي

 ند التعثر.ع اطراف للمخاالنكشعند التعثر وسبة الخسارة نواحتساب 
 زمة لنماذج صادية الالالمدخالت االقتقتصاد الكلي وترجيح االحتماالت الستقاء التحديد السيناريوهات المستقبلية المتعلقة با

 خسائر االئتمان المتوقعة
  

  الضرورة. د عن تعديلهاسائر والفعلية بالخ ضوء الخبرة  يسياسة المجموعة هي مراجعة النماذج الخاصة بها بصورة منتظمة ف إن
  

  تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 
  مل التالية: أحد العوا سعرة عادةً إلىتقييم االستثمارات في األسهم غير الم ندتسي
 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 
 حد كبير؛ ىالقيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إل 
 اعف الربحية؛ مض 
 روط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو ش المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذاتة قديقات النالتدف 
 أخرى. نماذج تقييم 

  

  ت النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة يتطلب تقديرا جوهرياً. يد التدفقاإن تحد
  

  19- وفيد كب المتعلق عدم التأكد
ة االقتصادية وإيجاد حاالت من طشل األعمال واألني) في جميع أنحاء العالم إلى تعط19 –د في(كوكورونا  فيروسجائحة تفشي  أدى

لعالمية. وقامت السلطات المالية والنقدية في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة باإلعالن قتصادية افي البيئة االن التيقعدم 
في  ات الحاليةحتملة للتقلبملال قيد التنفيذ. ووضع البنك في اعتباره التأثيرات اتز التي المجموعة وال فيزية لعمالءدة تدابير تحع عن 

تقدير لإلدارة  أفضلأنها تمثل  والتي تعتبر ة للموجودات المالية وغير المالية لدى البنكالغ المسجلعند تحديد المبأسعار السوق 
لتقلبات  ةساق تتقلب بصورة كبيرة وال تزال المبالغ المسجلة حساسواألال . ولكن ال تزةالحاليلحوظة لمعلومات المااستناداً إلى 

   . السوق
  

 استثمارإيرادات (خسائر)/   3
     ينار كويتيألف د  
  2020 2019 
    

 17,900  12,619   ربح من بيع استثمارات عقارية
 11,179  8,915   ةإيرادات تأجير من عقارات استثماري

 4,845  2,459   حتوزيعات أربا إيرادات
 32,636  (6,119)   استثمارات تصفية /ربح بيع (خسارة)

   )14وإيضاح  13يضاح مشتركة (إ في شركات زميلة ومشاريعنتائج استثمار حصة في 
 (7,063) 

 
 22,408 

 41,281  (17,221)   أخرى 
  ─────── ─────── 
  (6,410) 130,249 
  ═══════ ═══════ 
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  يرادات أخرىإ  4
    لف دينار كويتي أ      

 2020 2019 
    

 2,182  2,596  معداتوارات إيرادات بيع عق
 4,117  4,753  ءاتارات وانشارات للمتاجرة وتطوير عقإيرادات عقا

 13,049  10,687  ات واستشاراتإيرادات من صيانة وخدم
 7,997  6,548  د تأجيرإيرادات تأجير من عقو

 13,363  20,068  خرى إيرادات أ
 ─────── ─────── 
 44,652 40,708 
 ═══════ ═══════ 

  

    انخفاض القيمةوالمخصصات     5
    ألف دينار كويتي   
  2020 2019 
    

  12,583  28,378  )11ر في صكوك (إيضاح خسائر االئتمان المتوقعة الستثما
 3,658 4,931  ى لمالية األخرا جوداتللمو المتوقعةخسائر االئتمان 

 225,628 183,667  )10(إيضاح  ** مة مديني تمويلنخفاض قيا
 (40,455) (26,010)  يون مشطوبةداسترداد 

 8,909 26,512  )15(إيضاح  *رية رات استثماانخفاض قيمة عقا
 - 30,895  انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة

 1,121 -  داتارات ومعقيمة عقانخفاض 
 (26,459) 1,311  )10ية (إيضاح نقدتسهيالت غير  )ردانخفاض (

 134 581  جرةللمتا انخفاض قيمة عقارات
 11,789 33,802  القيمة انخفاضو مخصصات أخرى

  ─────── ─────── 
  284,067 196,908 
  ═══════ ═══════ 

  

ألف دينار كويتي مقابل  15,000مة بمبلغ يل انخفاض في القيعة بتسج، قامت المجمو19- نظراً للتأثير السلبي لجائحة كوفيد * 
ديده على حدة والذي تم تحكل استثمار مقابل  باإلضافة الى االنخفاض في القيمة التي تم تسجيلهالمحفظة العقارية للمجموعة. وهذا 

    . استناداً إلى التقييمات التي تم الحصول عليها لهذه العقارات
  

ي  ألف دينار كويتي مقابل مديني تمويل في شركته التابعة ف 60,000في بمبلغ سجيل مخصص إضالسابقة، قام البنك بتالسنة اخالل  ** 
     .ة السلبيةتركيا  وفقاً لرؤية اإلدارة نظراً للتوقعات االقتصادي

  

  الضرائب  6
  

    ار كويتي ألف دين
  2020 2019 

    

  2,450  1,365 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  6,485  2,577 الة الوطنية العم ضريبة دعم

  2,584  1,547 الزكاة 
  38,941  25,173 عةلقة بشركات تابضرائب متع

 ─────── ─────── 
 30,662 50,460 
 ═══════ ═══════ 
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  ية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك ربحية السهم األساس  7
      

 األسهم العادية على المتوسط الموزون لعدد  كلبنا خاص بمساهميالبتقسيم ربح السنة  مخففةوال ةهم األساسيتحتسب ربحية الس
  فظ بها المجموعة.تحتخزينة التي لأسهم ابعد بالصافي  السنة ئمة خالل القا

  

 2019 2020    ية السهم األساسية والمخففةربح
     

 251,023 148,399   كويتي) ربح السنة الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار
   ═════════ ═════════ 
 7,579,022 7,604,099   هم)ألف سة خالل السنة (الموزون لعدد األسهم القائم وسطمتال
   ═════════ ═════════ 

 فلس 33.12 فلس 19.52  والمخففة الخاصة بمساهمي البنكربحية السهم األساسية 
   ═════════ ═════════ 
  

  ية السهم.  ربح لىع جوهري مخفف م للموظفين ليس له تأثيراألسهإن برنامج مدفوعات 
  

  ).22(إيضاح مصدرة ال لمنحةاة لسنة المقارنة لكي تعكس أسهم ألساسية والمخففالسهم ا تم إعادة إدراج ربحية
  

  الماليةؤسسات موال كصدة لدى البنوواألرالنقد     8
  

    ألف دينار كويتي 
  2020 2019 
      

 222,319 222,389  نقـد
 1,043,565 1,761,063  ركزيةوك مدى بنأرصدة ل

 644,204 507,349  اريةحسابات ج - ية صدة لدى البنوك والمؤسسات المالأر
  ───────── ───────── 

  1,910,088  2,490,801  الماليةبنوك والمؤسسات دى الل ةدوأرصنقـد 
 1,366,498 1,681,874  تاريخ العقد أشهر من 3خالل البنوك أرصدة مستحقة من 

 (756,584) (821,116)  زيةالبنوك المركدي ة لودائع قانوني صاً:ناق
  ───────── ───────── 

 2,520,002 3,351,559  معادلالنقد والنقد ال
  ═════════ ═════════ 
  

 في العمليات اليومية للمجموعة. لالستخدام لبنوك المركزية األرصدة التي ال تتوفرلدى ا القانونيةلودائع تمثل ا
  

  وكلبنة مستحقة من اأرصد   9
    

    كويتي ألف دينار 
    2020 2019 

    

 1,695,201 1,351,362   بنوك رصدة مستحقة من أ
  1,950,430  2,013,215   زيةكبنوك مر ة منأرصدة مستحق

   ───────── ───────── 
   3,364,577 3,645,631 

   ═════════ ═════════ 
  

  فاتر. عن قيمتها المدرجة في الد جوهريةلف بصورة تختال  قة من البنوكمستحدة اللألرصالقيمة العادلة إن 
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  دينو تمويلم  10
  

ن وتدرج اخرو ومدينون استصناعو ودات المؤجرةوالموجوالوكالة ابحة المر أرصدة ية منبصورة رئيس و التمويلمدينتكون ي
 ا يلي:بعـد االنخفاض في القيمة، كمبالصافي  األرصدة

  

  يتي ينار كوألف د  
  2020 2019 
    

     مدينو تمويل

 9,176,889 10,477,176   مرابحات ووكاالت

 2,003,959 2,138,729   رةموجودات مؤج

 90,864 88,407   ون نون آخرومدي عاستصنا

  
────── ────── 

   12,704,312 11,271,712 
    

 ً  (1,324,815) (1,385,793)  أرباح مؤجلة ومعلقة :ناقصا
  ────── ────── 

 9,946,897 11,318,519  التمويل مدينيصافي 
    

 (473,145) (570,983)  ناقصاً: انخفاض القيمة
  ────── ────── 
  10,747,536 9,473,752 
  ══════ ══════ 

  

  

دينار كويتي ألف        

  

عالمجمو  عام  محدد  

  

2020 2019  2020 2019  2020 2019 
                  

  374,183  473,145    278,215  349,372   95,968 123,773 داية السنة د كما في برصيال
  225,628  183,667    73,672  63,148    151,956  120,519  ) 5(ايضاح المحمل خالل السنة 

 مةترجوبالغ المشطوبة الم
  (126,666)  (85,829)    (2,515)  (6,380)    (124,151)  (79,449)  العمالت األجنبية

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

 473,145 570,983  349,372 406,140  123,773 164,843  ما في نهاية السنة الرصيد ك
  

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

ألف  26,459 غبمبل رد :2019ألف دينار كويتي ( 1,311 يبلغغير النقدية الت لتسهيبا متعلقوال لسنةا  المحمل خالل المخصص إن 
: 2019نار كويتي (يألف د 16,138لمخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية بمبلغ ) في حين أن رصيد ا5ر كويتي) (ايضاح دينا

   ).20مطلوبات أخرى (إيضاح  كويتي) مدرج ضمن دينار ألف 15,450
  

  .ردفاتفي الالمدرجة عن قيمتها بصورة جوهرية لف ال تختمديني التمويل لة القيمة العادلإن 
  

  تأجير المستقبلية هو كما يلي:جمالي الحد األدنى لمديني مدفوعات الإن إ
  

    يتيألف دينار كو    
    2020 2019 
     

 998,566 967,765   ة نة واحدخالل س
 344,167 372,922   ة إلى خمس سنواتسن

 661,226 798,042   سنواتمس أكثر من خ
   ────── ────── 

   2,138,729 2,003,959 
   ══════ ══════ 
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  و تمويل (تتمة)مدين  10
 

  التسهيالت التمويلية غير المنتظمة 
 211,084: 2019ألف دينار كويتي ( 263,153 لنقدية غير المنتظمةاويلية ت التم، بلغ إجمالي التسهيال2020بر يسمد 31ي فكما 

   والمعلقة). رباح المؤجلةد األصافي بعل(با والضمانات نخفاض القيمةألف دينار كويتي)، قبل ا
 

ً  المتوقعة إجمالي مخصص خسائر االئتماناحتساب يتم  ئتمان ئر االخسا ياسق تتطلب والتي لكويت المركزيك ابن ماتيلتعل وفقا
ً  المتوقعة ً  9ر المالية للمعيار الدولي للتقاري طبقاً  لمحتسبةا لخسائر االئتمان المتوقعة وفقا  أو  ت المركزيالكويمات بنك بتعلي التزاما

ً المطلو المخصص  تعليماتلوفقاً ائر االئتمان المسجلة يبلغ إجمالي مخصص خس. برأك، أيهما لتعليمات بنك الكويت المركزي ب طبقا
في  نار كويتي كماألف دي 587,121المستخدمة ستخدمة وغير لنقدية المر االكويت المركزي بشأن تسهيالت التمويل النقدية وغيبنك 
للمعيار  وفقاً  لمديني التمويل قعةخسائر االئتمان المتو عنتزيد وهي  نار كويتي)ألف دي 488,595 :2019( 2020 سمبردي 31

 .ر كويتي)ألف دينا125,521: 2019(ألف دينار كويتي  227,587 مبلغب 9ية لماالدولي للتقارير ال
 

  استثمار في صكوك   11
  

ف دينار كويتيأل     
  2020 2019 

     

 1,943,177 2,191,508   رادات الشاملة األخرى ل اإليمن خال  عادلةة بالقيمة الجمدر 
 133,736 257,297   أةالمطف بالتكلفةمدرجة  
 215,040 293,295   من خالل األرباح أو الخسائر دلةاة العبالقيم مدرجة 
   ───────── ───────── 

   2,742,100 2,291,953 
   ═════════ ═════════ 
  

ات االئتمان الداخلية تصنيفنظام لى إاستناداً ئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان رة االالي الجدان الجدول التييب
  . )الل األرباح أو الخسائرمن خ العادلة الصكوك المدرجة بالقيمة باستبعاد( لة نهاية السنةحيف مرعة وتصنللمجمو

 

    ألف دينار كويتي        
 وعالمجم 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  2020

  منفصلة ةمنفصل منفصلة  

      

 2,030,313   - 883,080 1,147,233  فئة عالية 
 466,642   -   - 466,642  فئة قياسية 

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

 2,496,955   - 883,080 1,613,875    مة المدرجة بالدفاترإجمالي القي
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (48,150)   - (37,541) (10,609)   عةر االئتمان المتوقمخصص خسائ
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,448,805   - 845,539 1,603,266  القيمة المدرجة بالدفاتر
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

    يتلف دينار كويأ        
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1رحلة الم  2019

  منفصلة لةمنفص منفصلة  

      

 1,523,839   -   - 1,523,839  فئة عالية 
 572,846   -   - 572,846  اسية قيفئة 

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

 2,096,685   -   - 2,096,685    بالدفاتر إجمالي القيمة المدرجة
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (19,772)   -   - (19,772)   قعةمخصص خسائر االئتمان المتو
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,076,913   -   - 2,076,913  القيمة المدرجة بالدفاتر
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  (تتمة)كوك صاستثمار في   11
  

في عة مجموباستثمارات اللة فيما يتعلق لمتوقعة ذات الص ي القيمة المدرجة بالدفاتر وخسائر االئتمان االحركة في إجمال فيما يلي
  :)و الخسائرالل األرباح أمن خ الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة باستبعاد(ك وكص

  

    نار كويتيألف دي        
 المجموع 3ة لالمرح 2رحلة الم 1المرحلة   

2020      

   المدرجة بالدفاتر إجمالي القيمة
 2,096,685   -   - 2,096,685  2020يناير  1كما في 

 400,270   - 883,080 (482,810)  السنة صافي الحركة خالل 
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,496,955   - 883,080 1,613,875  2020ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

    
  

    ألف دينار كويتي        2020
 المجموع 3المرحلة  2لة المرح 1المرحلة   
      

  وقعةتئتمان المئر االصص خساخم
 19,772   -   - 19,772  2020يناير  1كما في 

 28,378   - 37,541 (9,163)  )5إيضاح ادة القياس خالل السنة (إع
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 48,150   - 37,541 10,609  2020ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

    ينار كويتيألف د        
 مجموعال 3حلة المر 2المرحلة  1 المرحلة  

2019      

  مة المدرجة بالدفاتر إجمالي القي
 1,570,550   -   - 1,570,550  2019يناير  1 كما في

 526,135   -   - 526,135  صافي الحركة خالل السنة 
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,096,685   -   - 2,096,685  2019بر مديس 31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

    ألف دينار كويتي        2019
 المجموع 3رحلة الم 2لمرحلة ا 1المرحلة   
      

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 7,189   -   - 7,189  2019يناير  1كما في 
 12,583   -   - 12,583  )5 ح(إيضاالسنة  ياس خاللإعادة الق

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

 19,772   -   - 19,772  2019بر ديسم 31في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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  استثمارات  12
  

  ألف دينار كويتي
  2020 2019 

     

 173,946 176,279   هم وصناديقأس
 21,057 16,068  ائرخسلاألرباح أو ارك مدرج بالقيمة العادلة من خالل  تال مشس مرأ

   ────────── ────────── 
  192,347 195,003 

   ══════════ ══════════ 
     

 85,253 77,016   الل األرباح أو الخسائرمن خ مدرجة بالقيمة العادلة
 88,693 99,263   خرى ملة األات الشايراداإل لمن خال  يمة العادلةمدرجة بالق

 21,057 16,068  أو الخسائراألرباح الل  العادلة من خ رأس مال مشترك مدرج بالقيمة
   ────────── ────────── 

   192,347 195,003 
   ══════════ ══════════ 
  

  استثمارات في شركات زميلة   13
  

 يلي:هي كما  ة الرئيسية للمجموعةإن الشركات الزميل
  
  في النسبة  

  حقوق الملكية %
  بلـد

  التسجيل
  النشــاط

  يالرئيس 
  تاريخ تقرير

  البيانات المالية 
  2020  2019        
          

  18  18 ي شارقة اإلسالممصرف ال
  مارات اإل
  حدةلمتاربية الع

  خدمات 
  2020سبتمبر  30  مصرفية إسالمية

          

  البحرين  35 35  ب. بنك إبدار ش.م.
  خدمات 

  2020سبتمبر  30  سالميةصرفية إم
          

 راتوتأجير الطائ شركة أالفكو لتمويل شراء
  الكويت   46  46  ش.م.ك.ع. (أالفكو)

مويل شراء وت خدمات
  2020سبتمبر  30  الطائرات

  

  إجمالي: للمجموعة على نحو  ةلتالي تلخيص المعلومات المالية للشركات الزميلالجدول ا يوضح
  

  ز:الموج المجمع ز الماليبيان المرك
    ألف دينار كويتي     
    2020 2019 
     

 5,778,660 6,402,595   اتموجود
 (4,714,156) (5,388,623)   مطلوبات

   ────────── ────────── 
 1,064,504 1,013,972   ق الملكيةحقو

   ══════════ ══════════ 
 297,613 251,195   الستثمارلمدرجة بالدفاتر لا القيمة

   ══════════ ══════════ 
     
 ألف دينار كويتي    

 2019 2020   ز:المجمع الموج بيان الدخل
     

 314,555 301,358   ادات إير
 (260,506) (290,154)   وفاتمصر

   ────────── ────────── 
 54,049 11,204   بح السنةر

   ══════════ ══════════ 
 12,533 (424)   نةربح الس (خسارة) نمالمجموعة حصة 

   ══════════ ══════════ 
  

ويتي) كألف دينار  250,623: 2019ي (ألف دينار كويت 214,064بلغ بقيمة مدرجة بالدفاتر ت ي شركات زميلةإن االستثمارات ف
لك استناداً كويتي) وذ رألف دينا 185,903: 2019( 2020ديسمبر  31ما في ر كويتي كألف دينا 166,325 تبلغ قيمتها السوقية

     لنة.على األسعار المإ
  

ألف  9,584: 2019ويتي (ألف دينار ك 6,885نت بمبلغ ت الزميلة خالل السنة كالمة من الشركاإن توزيعات األرباح المست
   كويتي). دينار
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  ي مشاريع مشتركة استثمارات ف   14

  

 عة هي كما يلي:المشتركة الرئيسية للمجمو إن المشاريع
  

  
  بة فيالنس 

  %حقوق الملكية 
  بلـد

  التسجيل
  طالنشــا

  الرئيسي
  تاريخ تقرير

  ةبيانات الماليال 
  2020  2019        
            

  2020أكتوبر  31  وير عقاريطت  البحرين 50 50  وق المحرق) شركة ديار هومز ذ.م.م. (س
  2020أكتوبر  31  تطوير عقاري  البحرين 50 50  رية ذ.م.م. شركة الدرة التجا

  2020أكتوبر  31  اريطوير عقت  البحرين 52 52  لمحرق ذ.م.م.ديار اركة ش
  

  : إجمالي  على نحو جموعةع المشتركة للميوجزة للمشارالم ي المعلومات الماليةالجدول التال يوضح
  
 جز:لي المجمع المويان المركز الماب
  

    

    نار كويتي ألف دي
    

2020 2019 
     

 829,672 1,171,977   موجودات  
 (387,186) (472,505)   مطلوبات  

   ──────── ──────── 
 442,486 699,472   حقوق الملكية

   ═════════ ═════════ 
 206,730 269,589   لالستثمارلدفاتر االقيمة المدرجة ب

   ═════════ ═════════ 
  

 ع الموجز:جميان الدخل المب
  

    

    ألف دينار كويتي 
    

2020 2019 
     

 72,018 144,415   إيرادات 
 (54,284) (168,885)   فاتمصرو

   ──────── ──────── 
 17,734 (24,470)   سنةربح الخسارة) (
   ═════════ ═════════ 
     

 9,875 (6,639)   ربح السنةخسارة) ( من حصة المجموعة
   ═════════ ═════════ 

  

  استثمارية عقارات  15
  

    كويتيألف دينار 
  

2020 2019 
    

 489,609 455,406   يناير  1في  كما
 1,406   574   ات إضاف
    - (3,766)   خرىموجودات أ إلىل المحو

 (20,315)   (68,534)   عاداتتباس
 (6,385)   (6,330)   لمحمل للسنةاالستهالك ا

 (8,909)   (26,512)    )5لقيمة (إيضاح انخفاض ا
  ──────── ──────── 

 455,406   350,838  ديسمبر  31كما في 
  ═════════ ═════════ 

  

    ألف دينار كويتي    
    2020 2019 
       

 343,876   244,632    عقارات مطورة 
 111,530    106,206    إلنشاء عقارات قيد ا

   ──────── ──────── 
   350,838   455,406 
   ═════════ ═════════ 
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  أخرى موجودات   16
    ألف دينار كويتي  
  2020 2019 
    

 111,943 33,545  ون معادن ثمينةمخز
 89,248 48,006  في ا، بالصونتجاري مدينون

 130,549 410,922  اصةقمحسابات 
 2,104 1,631  مارن من بيع استثمدينو
 22,538 43,935  ائب مؤجلةضر

 55,511 26,103  فوعات مقدمامدالسلف وال
 134,889 163,917  متنوعة موجودات أخرى

  ──────── ──────── 
  728,059 546,782 
  ═════════ ═════════ 

 

  شهرة دات غير ملموسة وجومو   17
    تيدينار كوي فلأ      

     2020 2019 
      

 31,037 32,390    دات غير ملموسة موجو
 292 -      الشهرة 

    ──────── ──────── 
    32,390 31,329 
    ═════════ ═════════ 
  

 ما يلي: ت غير الملموسة هي كجودالحركة في الموإن ا
 

      
    يويتألف دينار ك

  
   2020 2019 

      

    التكلفة
 75,553 77,091  يناير  1 في كما
 6,807 6,874  افات   إض
 (3,330) (6,977)  تبعاداتاس
 (1,939) (3,348)   بيةل عمالت أجنويتح

    ──────── ──────── 
 77,091 73,640  ديسمبر 31كما في 

    ──────── ──────── 
    اكماإلطفاء المتر

 44,665 46,054  يناير  1كما في  
 3,963 2,311  محمل للسنة ال 
 (517) (5,157)  تبعادات اس 
 (2,057) (1,958)  نبيةل عمالت أجويحت
    ──────── ──────── 

 46,054 41,250  ديسمبر  31كما في 
    ──────── ──────── 

  مدرجة بالدفاترصافي القيمة ال
 31,037 32,390    يسمبرد 31كما في 

    ═════════ ═════════ 
  

ألف دينار  14,671: 2019تي (ويألف دينار ك 14,671مبلغ مية بالة وساطة إسوسة ترخيص شركدات غير الملمتتضمن الموجو
ركة رخيص شلتالقيمة المدرجة بالدفاتر ر محدد. يتم اختبار ي غيذات عمر إنتاجحتسابه كموجودات غير ملموسة كويتي) وتم ا

لوحدة إنتاج استردادها لممكن اير القيمة ي من خالل تقدعلى أساس سنو النخفاض في القيمةا لتعرضه ديالوساطة اإلسالمية لتحد
مو النهائي ومعدل الن%) 8.8: 2019( %9.3 خصم بنسبةذا الترخيص باستخدام معدل التحديد القيمة الممكن استردادها له قد. تملنا

ودات غير لقيمة. تمثل الموجانخفاض في ا  ي أ وجد مؤشرات على تة أنه الر. ونتيجة لذلك، ترى اإلدا%)2.7: 2019( %2.5بنسبة 
حقوق ترخيص كويتي) تكلفة تطوير برامج وألف دينار  16,366: 2019كويتي (لف دينار أ 17,719بمبلغ  األخرى ملموسةلا

ى لمحددة على مدة ار اإلنتاجياودات غير الملموسة ذات األعموجاء المإنتاجية محددة. يتم إطف حقوق أخرى ذات أعمارمج وبرا
      نتاجية. أعمارها اإل
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  ة  عشركات تاب  18
  

  سية الجوهرية العاملةبعة الرئيتايل الشركات التفاص 18.1

 االسم  
  دبل

 التسجيل
  النسبة في حقوق

 رئيسيط الالنشا  لملكية %ا
لبيانات تاريخ تقرير ا

  المالية

  2020 2019   

 62 62  تركيا  مة هالبنك الكويتي التركي للمسا
 خدمات 

  2020ديسمبر  31  فية إسالمية مصر

 100 100  البحرين  .ي ش.م.بلتمويل الكويتابيت 
خدمات مصرفية 

  2020ديسمبر  31  إسالمية 

 100 100  اليزيما  يزيا) برهادبيت التمويل الكويتي (مال
  خدمات 

  2020 ديسمبر 31  رفية إسالمية مص

  2020ديسمبر  31  إسالميار استثم 100 100  السعودية  (مقفلة) .س.م.شلكويتي ا يت التمويل السعوديب

 99.9 99.9 الكويت *. (مقفلة).كلالستثمار ش.متال ابيشركة بيتك ك
  تمويل 

  2020أكتوبر  31 ثمارات إسالمية واست

  2020ديسمبر  31   ميةارات إسالاستثم 100 100  جزركايمان  .م.م.سهم الخاصة ذك لألشركة بيت

 ة ش.م.ك.يريتي العقايت التمويل الكوبشركة 
 99.9 99.9  الكويت  * لة)(مقف

ر تطوير وتأجي
  2020أكتوبر  31   عقاري

 56 56 تالكوي شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع.

عقارات واستثمار 
تاجرة وإدارة وم
 2020أكتوبر  31 تاقارع

ش.م.ك.  القابضة تنموية الركة المشروعات ش
 99.9 99.9  الكويت  * (مقفلة)

ارات بنية ماستث
  تحتية

  2020ديسمبر  31  وصناعية 

 100 100  يةالسعود ش.م.س.لعقاري شركة بيتك لالستثمار ا
تطوير واستثمار 

  2020 سبتمبر 30  عقاري

ية ش.م.ك. عالملمتكاملة الر اشركة أنظمة الكمبيوت
 97 97  لكويتا  (مقفلة)

يوتر صيانة الكمب
ستشارات واال

  2020بر مسبت 30  ج وخدمات البرام

  تجارة السيارات  مية لية العالالشركة الخليج
 99.6 99.6  لكويتا  *ش.م.ك. (مقفلة)

واستيراد ة تجار
  وتصدير

  2020سبتمبر  30  السيارات المستعملة  

  2020ديسمبر  31  ي ماستثمار إسال 100 100  كايمان جزر  ركة إعمار  ش

  2020مبر سبت 30 خدمات طبية  76 76 الكويت قفلة)مش.م.ك. ( مفى السالشركة مستش

 87 88  كويتال  ثنى للمصارف اإلسالمية والخليجيةصندوق الم
ي أسهم ف االستثمار

  2020سبتمبر  30  إسالمية

 51 51 البحرين  لة)ابيتال القابضة ش.م.ب. (مقفكة تركشر
عقارات وتأجير 

  2020سبتمبر  30 ت وتأمين سيارا
  

  %).100: 2019(% 100الملكية الفعلية هي بنسبة  حصة*
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  ة)(تتمات تابعة شرك  18 
  

   جزئياً  شركات تابعة جوهرية مملوكة 18.2
 مسيطرة جوهرية:ص غير حصلومات المالية لشركات تابعة لها معفيما يلي ال

 

   حصص غير المسيطرة:ة لللوكلملكية الممنسبة حصص ا
 

بلد التأسيس   
    صص غير المسيطرةالح نسبة  والتشغيل

    2020 2019 
     

ركيات   كي للمساهمةالبنك الكويتي التر  38% 38% 
  

بين لتعديالت فيما دات واالمبالغ قبل االستبعاستند هذه المعلومات إلى ت لشركة التابعة.ا الموجزة لهذه الماليةالمعلومات فيما يلي 
  شركات المجموعة.

  

 منتهية في:للسنة المجمع الموجز لان الدخل ابي
  

  

    يدينار كويتألف 
    

2020 2019 
     

 508,298 498,934   اداتاإلير
 (433,734) (373,222)   المصروفات

   ────── ────── 
 74,564 125,712   ربح السنة

   ══════ ══════ 
 28,155 47,469   غير المسيطرة  الحصصب الربح الخاص

   ══════ ══════ 
  

 في:لمجمع الموجز كما المالي ابيان المركز 
  

  

    ينار كويتيدألف 
    

2020 2019 
     

 5,481,274 6,423,374   لموجودات إجمالي ا
 (5,064,630) (5,992,945)   طلوباتالي المإجم

   ══════ ══════ 
 416,644 430,429   لي حقوق الملكيةإجما

   ══════ ══════ 
     

 157,325 162,530   المسيطرة بالحصص غيرالخاصة 
   ══════ ══════ 
  

 المنتهية في:الموجز للسنة ن التدفقات النقدية المجمع ابي
  

  

    كويتيألف دينار 
    

2020 2019 
     

 716,577 470,592   يلشغالت
 (647,285) (419,929)   االستثمار

 (216,646) (13,238)   التمويل
   ────── ────── 

 (147,354) 37,425    قد المعادلنقد والنفي ال) ص(النقالزيادة ي صاف 
   ══════ ══════ 
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  ينحسابات المودع  19
  

  يلي: لبنك مافي اتتضمن حسابات المودعين   - أ 
  

أي مخاطر خسارة،  تحملأي أرباح وال تع رية: ال تستحق هذه الودائذ حكم الحسابات الجاوتأخ غير استثماريةع ائود  -  1
، وفقاً عين إلى البنكودائع قرضاً حسناً من المودلهذه ا لطلب. وبالتالي، تعتبرها عند ااد أرصدتدث يضمن البنك سحي

  ية.ألحكام الشريعة اإلسالم
  

رات مماثلة ما لم لفت وتجدد تلقائياً د ق محددة وفقاً لبنود العقية ذات فترات استحقاإن الودائع االستثمار: ائع استثماريةود  -  2
  ددة.لفترة غير مح التوفير االستثمارية مستمرة حساباتة في عدم التجديد. إن  بالرغبنك كتابةً بطر المودعين اليخ

 

حمل نصيباً من الخسارة إدارة البنك، أو تت ربح التي يحددها مجلسالتثمارية نسبة ئع االسلودافي جميع الحاالت، تُمنح ا
  المالية.سنة  على نتائج الاءً بن

  

  دفاتر.لرجة باتختلف عن قيمتها المد ودعين الابات المسيمة العادلة لحإن الق  - ب
  

  مطلوبات أخرى  20
  

    يلف دينار كويتأ
  

2020 2019 
    

 196,929 221,726   ريوندائنون تجا
 174,817 185,817  وفات مستحقةصرم

 57,578 66,934  لة السداد شيكات مقبو
 31,652 34,223  أعمال عقودعن  ستحق إلى عمالءم

 76,104 78,205  ظفيندمة للموهاية الخنمكافأة 
 5,897 4,586  مستردة  أميناتت

 15,450 16,138  )10(إيضاح  قديةتسهيالت غير نمخصص 
 289,280 206,732  رى متنوعة وبات أخمطل

  ───────── ───────── 
  814,361 847,707 
  ═════════ ═════════ 
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   حتياطياتاال  21
 

ار كويتيألف دين     

  همي البنكبمسااصة خال  

  
  احتياطي 

  قانوني 
   ي احتياط 

  اختياري 
  أرباح 

  امحتفظ به 
  احتياطي 

  هم خزينة أس 
  احتياطي 

  ة العادلة القيم
ي تحويل احتياط 
  جنبية أ  عمالت 

  احتياطيات 
 المجموع   رى أخ 

          

 470,908  (19,376)  (263,569)  51,815  11,899  55,137  310,127  324,875   2020 يرينا 1في كما الرصيد 
 148,399     -     -     -     - 148,399     -     - ربح السنة 

شاملة أخرى) خسائر ) إيرادات     -     -     -     -     16,910 (41,946) -     (25,036) 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 123,363     - (41,946) 16,910     - 148,399     -     -  ر) الشاملة الخسائ(إليرادات جمالي اإ

 (19,943)     -     -     -     -     - (19,943)     -  زكاة 
     -     -     -     -     - (30,900) 15,450 15,450  لمحول إلى االحتياطياتا 

 (76,741)     -     -     -     -     - (76,741)     -  )23ها (إيضاح  حة مقترح إصدار م من أسه 
 (76,093)     -     -     -     - (76,093)     -     -  )23ح  يعها (إيضا مقترح توز   ة نقدي أرباح 

)24هم (إيضاح ت باألسالمدفوعا  -     -     -     -     -     -     4 4 
قيمة أسهم وفقاً لل ت فية لالستثمارالتحويل احتياطي القيمة العاد

الشاملة األخرى ات رادعادلة من خالل اإليال  
 

-     
 

-     
 

1,792 
 

-     
 

(1,792) 
 

-     
 

-     
 

-     
بعةربح من البيع الجزئي لشركة تا  -     -     -     -     -     -     234 234 

 (4,633) (4,633)     -     -     -     -     -     -  يطرة غير مسحيازة حصص 
 (95,631)     -     -     -     - (95,631)     -     -  *لموييني التدخسائر التعديل لم

لشركة    1التوزيعات على صكوك الشريحة  حصة المجموعة في
 زميلة

 
-     

 
-     

 
(1,398) 

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     (1,398) 

 3,129     -     -     - 3,129     -     -     -  ينة صافي الحركة في أسهم الخز
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 323,199 (23,771)  (305,515)  66,933  15,028  1,306  228,893   340,325   2020ديسمبر  31في كما الرصيد 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  

 تم تسجيلها كتخفيض من يوالتي  هذة الفترةاتجة خالل ا في ذلك التنازل عن أية أرباح وأتعاب إضافية نالء محددين، بمالممنوحة لعم السداد ليج أت تفتراوجودات المالية الناتجة عن لمثل خسائر التعديل لتم *
  ل فيها المجموعة.    ي تعمق المعنية التناطك المركزية في المنومن قبل الب ات الصادرةاألرباح المرحلة وفقاً للتعليم
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  (تتمة) تطياااالحتي  21
 

  تيألف دينار كوي 

 
  احتياطي 

  قانوني 
  احتياطي 
  اختياري 

  أرباح 
  محتفظ بها

  تياطي اح 
  نة ي ز أسهم خ 

  احتياطي 
  القيمة العادلة 

ياطي تحويل احت
  عمالت أجنبية 

  طيات احتيا
 جموع الم    أخرى 

         

 395,278 (20,642)  (238,293) (14,715)   6,947  64,927 298,527 298,527  2019يناير   1في  الرصيد كما  
  251,023      -     -     -     - 251,023     -     -  ربح السنة
 41,033     - (25,276)  66,309     -     -     -     -  شاملة أخرى   ) خسائر( إيرادات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 292,056     - (25,276)  66,309     - 251,023     -     -  لة الخسائر) الشام دات ( ا ير ي اإلل إجما 

 (14,748)     -     -     -     -     - (14,748)     -  زكاة 
     -     -     -     -     - (52,696)   26,348   26,348   ياطياتالمحول إلى االحت 

 (69,765)      -     -     -     - (69,765)      -     -  )23  إيضاح ( أسهم منحة مقترح إصدارها 
 (137,980)      -     -     -     - (137,980)      -     -  )23  وزيعها (إيضاح أرباح نقدية مقترح ت

 1,000 1,000     -     -     -     -     -     -   ) 24ح  ضا األسهم (إي ب المدفوعات 
في أسهم وفقاً تثمارات سة لال ة العادلالقيم تحويل احتياطي

رى الشاملة األخمن خالل اإليرادات للقيمة العادلة   
 

-     
 

-     
 

(221) 
 

-     
 

221 
 

-     
 

-     
 

-     
عةربح من البيع الجزئي لشركة تاب  -     -     -     -     -     -     266 266 

 1حة  الشري   المجموعة في التوزيعات على صكوك   حصة 
  ة زميلة ك لشر 

 
-     

 
-     

 
(151) 

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     (151) 

 4,952     -     -     - 4,952     -     -     - نة  يزخ ركة في أسهم  صافي الح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  470,908  (19,376)  (263,569)   51,815   11,899   55,137   310,127   324,875     2019ديسمبر    31يد كما في  الرص 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  تتمة)االحتياطيات  (  21
  

  يارتياطي االجباالح
نسبة  تحويل ينبغي، ة لهماالالحقتعديالت وال لبنكاسي ل سد التأسيس والنظام األوعققة له، الالحوالتعديالت وفقا لقانون الشركات 

مجلس ومكافأة أعضاء  لوطنية والزكاةيبة دعم العمالة ا وضر تقدم العلميللمؤسسة الكويت حصة نى قبل د% من ربح السنة بحد أ10
ز يتجاو وي عندماويل السنالتح اأن تتخذ قرار بوقف هذ نوية للبنكة السطي االجباري. يجوز للجمعية العموميياة إلى االحتاإلدار

% 5د اقصى توزيعات أرباح بح دفع الخسائر أو ةيياطي إال لتغطتخدام االحتس% من رأس المال المصدر. وال يجوز ا50االحتياطي 
رد أي ويتم  طيات القابلة للتوزيع.اب االحتياة لغيي فيها الربح لدفع هذه النسبة نتيجكفت التي ال يع في السنوامن رأس المال المدفو

أس المال من ر% 50ي نسبة طاوز هذا االحتيما لم يتجا ، االحتياطي عندما تكفي أرباح السنوات التالية لذلكمة من الغ مخصومب
   .المصدر

  

  االحتياطي االختياري
نسبة  تحويل غيينب، االتعديالت الالحقة لهمو للبنكسي األساوعقد التأسيس والنظام الالحقة له، ت والتعديالت انون الشركاوفقا لق

مكافأة أعضاء و اةوطنية والزكلادعم العمالة  علمي وضريبةلحصة مؤسسة الكويت للتقدم ااقصى من ربح السنة قبل % بحد 10
لمساهمين بناء العمومية لمعية الت السنوية بموجب قرار من قبل الجويقف هذه التحاري. يجوز واإلدارة إلى االحتياطي االختي مجلس

  .د على توزيع هذا االحتياطيجد قيوة. ال توس اإلدارة مجليعلى توص
  

، حة البنكبالطريقة التي تعود في مصل بنكمجلس إدارة الرار لى قمين بناًء عهاوزيع على المسري متاح للتاإن االحتياطي االختي
للتوزيع متاح  زينة غيرأسهم الخشراء  تكلفةويتي) بما يعادل لف دينار كأ 36,243: 2019ألف دينار كويتي ( 27,739غ استثناء مبلب

     .)22 طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة (إيضاح
  

االحتياطي و طي القانونيد االحتياعلى حد رصي 2015مارس  16عقدة في اهمي البنك المنية لمسمومية العادعلفقت الجمعية اوا
  .  من رأس المال المصدر %50االختياري عند نسبة 

  

  همسأوة إصدار الع
   توزيع.سهم غير متاح للوة إصدار األد عالرصي إن

  

  طيات أخرىاحتيا
  دائع.  اآلخر خاصة بالمساهمين وأصحاب حسابات الو ية واالحتياطيبالعمالت األجنتحويل  ياطيتالقيمة العادلة واح تياطيإن اح

  

  ينة سهم الخزس المال وأرأ  22
 

%) 10: 2018% (10سبة نحة بنعلى إصدار أسهم م 2020أبريل  13دة في لمنعقا اهمي البنكمعية العمومية العادية لمسالج توافق
مي البنك فلس للسهم) إلى مساه 20: 2018فلس للسهم ( 20دية بقيمة قنوزيعات أرباح بالكامل وت عرأس المال المصدر والمدفو  من

  ).23اح (إيض 2019يسمبر د 31ة المنتهية في للسن
  

على زيادة رأس المال المصرح به ليتكون من  2020 أبريل 13عقدة في ي البنك المنة لمساهملعاديا عمومية غيروافقت الجمعية ال
  فلس للسهم.   100) سهم بقيمة 6,976,489,202: 2019ديسمبر  31(سهم  11,874,138,122

  

  ال  رأس الم
    نار كويتيألف دي      

    2020 2019 
       

  حة:نم وأسهم الصدر والمدفوع بالكامل نقداً الم
 697,649 767,414   فلس لكل سهم 100مة هم بقي) س6,976,489,202: 2019( 7,674,138,122

   

═════════ ═════════ 
  

 ية المصدرة خالل السنة هي كما يلي: داألسهم العا يإن الحركة ف
  

    2020 2019 
       

 6,342,262,911 6,976,489,202    ر  يناي 1ة كما في عدد األسهم المصدر
 634,226,291 697,648,920   حة مصدرةهم منسأ
   ───────── ───────── 

 6,976,489,202 7,674,138,122   ديسمبر  31عدد األسهم المصدرة 
   ═════════ ═════════ 
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  (تتمة) رأس المال وأسهم الخزينة  22
  

  أسهم الخزينة. م الخزينة واحتياطيأسه
  نة: هاية السفي ن ةيزينة التالاحتفظت المجموعة بأسهم الخ

  

   2020 2019 
     

 77,469,236 64,882,159   خزينة سهم الأ عدد
 %1.11 %0.8    ةراألسهم المصد ة من إجماليبخزينة كنسأسهم ال

 36,243 27,739  دينار كويتي)ألف ( الخزينةتكلفة أسهم 
 62,828 43,860   دينار كويتي)ألف (ألسهم الخزينة القيمة السوقية 

  

  ينة غير قابل للتوزيع. زخهم الب احتياطي أسد في حساالرصي إن
  

   فلس للسهم).  698: 2019( 2020ر ديسمب 31نتهية في لمللسهم للسنة افلس  665بنك البلغ المتوسط المرجح لسعر السوق ألسهم 
  

  مجلس اإلدارة م منحة ومكافأة مقترح توزيعها وأسه نقديةأرباح   23
  

%) 20: 2019( 2020ديسمبر  31نتهية في للسنة الم %10بنسبة اهمين ح نقدية للمسعات أرباتوزي كأقترح مجلس إدارة البن
  دفوع كما يلي:ممال الرأس الن %) م10: 2019( %10حة بنسبة صدار أسهم منوكذلك إ

  

  2020   2019  

 اإلجمالي   ياإلجمال    

   ألف     
  ألف     دينار الكويتي

  دينار الكويتي  
       

 137,980 فلس 20  76,093 فلس 10  هم)(لكل سح توزيعها ة المقترلنقدياح األربا
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 69,765 سهم  10   76,741 سهم  10  )سهم 100كل ها (ل ارة المقترح إصدأسهم المنح

 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
  

المقترح  النقدية هر األرباحقانونية. تظلءات ااهمي البنك واستكمال اإلجراسعادية لمية الملموافقة الجمعية العموع هذا االقتراح يخض
 ملكية.لقوق اح يمنفصل فكبند وأسهم المنحة المقترح إصدارها عها توزي

 

اح (إيض )ألف دينار كويتي 942: 2019نار كويتي (ألف دي 608ة بمبلغ مجلس اإلدار ءافأة أعضالبنك مكاقترح مجلس إدارة ا كما
  .مية السنوية لمساهمي البنكلية وتخضع لموافقة الجمعية العموقوانين المحلقاً لي ضمن المبلغ المسموح به وفه) و27
  

   همسات باألمدفوعال  24
  

 ة العمومية غير يالجمع ديق عليه من قبلس اإلدارة وتم التصمن قبل مجل دمالمعت جلطويل األبرنامج الحوافز  ك بتشغيلم البنويق
سهم للموظفين حيث يتم إطالق ج على أساس تخصيص برنامج شراء األهذا البرنام يعمل ية العمومية العادية للبنك.عية والجمالعاد

نوات من تاريخ ي نهاية كل ثالثة سرنامج عادة فبفقاً لكل مصدرة وسنة. ويتم منح األسهم ال لين كلهالمؤ ينفة للموظجديد برامج
  .جلس اإلدارةمقبل  ء المتفق عليها المعتمدة مناروط األدفاء شيلتخصيص ويخضع ذلك الستا
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  رأسمالية  مطلوبات طارئة والتزامات  25
  

  تعلق بما يلي:ألعمال فيما يل اط الطبيعيمن النشوالتزامات قائمة تمت ضات طارئة بلومط كانت هناك ،يالمركز المالفي تاريخ 
  

  

    لف دينار كويتيأ  
  

  2020 2019 
    

 140,041 159,067   عتمادات مستنديهامقبولة واالت وح
 1,556,923 1,402,288    خطابات ضمان

  ───────── ───────── 
 1,696,964 1,561,355   مطلوبات طارئة

  ═════════ ═════════ 
  

    كويتي ف دينارأل    
    2020 2019 

    
     

 356,144 306,005   ات أخرىوالتزام أسماليةالتزامات ر
  ═════════ ═════════ 

  

دوات أة (جلالسلع اآل قودود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة وععمالت ومعامالت مبادالت معدل األرباح وعق  التبادمعامالت م 26
  ية مشتقة إسالمية)   مال
  

تحويل  دباح وعقواألر لومعامالت مبادالت معد ت مبادالت عمالتلألعمال في معامال لسياق الطبيعيا جموعة ضمندخل المت
ل دجنبية ومعاألمية) للتخفيف من حدة مخاطر العمالت عقود السلع اآلجلة (أدوات مالية مشتقة إسالة وجلالعمالت األجنبية اآل

 ر ة اإلسالمية وفقاً لسعتتفق مع الشريع ن طرفين لشراء سلعة نظام الوعد بيى اآلجلة إل السلع  ند مبادالت عمالت وعقودباح. تستراأل
اقية شراء من جانب واحد. فيما المعاملة هي وعد مشروط بشراء سلعة من اتف إن بل.التاريخ ذي الصلة في المستق عليه في متفق

اً إلى المتغيرة استنادالمعدالت الثابتة واألرباح ذات  اتالت مدفوع بمباداألطراف المقابلة عادةً  اح، تقومبألرا لادالت معدبمبيتعلق 
ة إلى القيمة االسمية بعمالت يل المدفوعات الثابتة أو المتغيرة باإلضافتبدتم النسبة لمبادالت العمالت، يبواحدة.  لعملة القيمة االسمية

   مختلفة.
 

قيمة  تناداً إلىاس ابت والمتغيرالمعدل الثباح ذات مدفوعات األر دلبتبا عادةاألطراف المقابلة  تقوم، رباحمعدل األ تدالباملبالنسبة 
ق عليه في التاريخ ذي مية بسعر متفدة متوافقة مع الشريعة اإلسالمحدعة لشراء سل عدة معامالتخالل  نمواحدة  عملةب اسمية

  . لوعدا كلهي قبل على أساسالصلة في المست
  

اض رألغ اآلجلة السلععقود جنبية اآلجلة ود تحويل العمالت األباح وعقواألر دلبادالت معتم استخدام مبادالت العمالت ومي
  .تغطيةال
  

يمة ات معدالت ربح مرتبطة بالتغيرات في قالمتضمنة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية ذ باحألرمثل عقود المبادالت ومعدل ات
  .ةمينلثاالمعادن 

  

ية. إن االسم ، باإلضافة إلى القيمةالقيمة السوقية دوات، والتي تعادللهذه األ سالبةالالموجبة والجدول التالي القيمة العادلة  يوضح
ذي تقاس سعر المرجعي أو المؤشر وهو األساس البط بأدوات مبادالت العمالت األجنبية أو المرتال قيمة االسمية هي مبلغ األصللا

  إلى مخاطر االئتمان. السنة وال تشير القائمة في نهاية  لمعامالتحجم اى السمية إلمة هذه األدوات. تشير القيمة ايات في قرتغيال عليه



  ته التابعة اوشرك ع.ش.م.ك. ويتيلكا التمويلبيت 
  

  عةت المالية المجمإيضاحات حول البيانا
 2020ر ديسمب 31في 

 

  

53  
 

جلة وعقود السلع اآلجلة (أدوات األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية اآل  عدلت مدالت عمالت ومعامالت مبادالاامالت مبمع 26
  تمة) ت) (يةمة مشتقة إسال مالي

  

   

  
   

    ألف دينار كويتي

   

  قيمة ال
  لة ادالع

  لموجبةا

  لقيمة ا
  العادلة 

 سالبةال
  القيمة 
 األسمية 

            2020ديسمبر  31
 395,964 1,277 4,834   اآلجلة  دالعقو

 216,426 26,008 -   دل األرباح الت معمعامالت مباد

 2,281,253 46,474 16,150   معامالت مبادالت عمالت

 351,243  216 -   ادن الثمينة المتضمنة المع
 

  

─────── ─────── ─────── 
 

  

20,984 73,975 3,244,886 
 

  

═══════ ═══════ ═══════ 
  

    

  
    

    ويتيألف دينار ك

    

  القيمة 
  العادلة 
  الموجبة

  القيمة 
  العادلة 
 السالبة

  القيمة 
 األسمية 

             2019ر يسمبد 31
 670,811 1,966 1,165     جلة قود اآلالع

 227,378 14,402  -   رباح دالت معدل األمبامعامالت 

 1,810,765 15,157 12,083    ت مبادالت عمالتمعامال

 231,950 444    -    المتضمنة  المعادن الثمينة
 

   

─────── ─────── ─────── 
 

   

13,248 31,969 2,940,904 
 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
  

ن ، فإ ةلع اآلجلد السوت األجنبية اآلجلة وعقود تحويل العمالت معدل األرباح وعقجنبية ومبادالألبادالت العمالت افيما يتعلق بم
ات فقدتي الصافمل ومجية المبالغ بالصافي. ويبين الجدول التالي مثل إجمالي التدفقات النقدية. ولكن، يمكن تسوالقيمة االسمية ت

 لنقدية:ا
  

    ألف دينار كويتي  
  القيمة   

 األسمية 
  ل خال

 أشهر 3
    12إلى  3

 شهراً 
  من  أكثر
 شهراً  12

       2020ديسمبر  31

 573,329 1,321,226 1,350,331 3,244,886 لة  خنقدية دافقات دت

 (397,811) (1,180,731) (1,362,276) (2,940,818) تدفقات نقدية صادرة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  175,518  140,495  (11,945)  304,068 ت النقدية صافي التدفقا
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      2019ر ديسمب 31
 641,750 1,190,769 1,108,385 2,940,904 تدفقات نقدية داخلة  

 (528,742) (1,062,126) (1,111,384) (2,702,252)  نقدية صادرة تدفقات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 113,008 128,643 (2,999) 238,652 النقدية  اتصافي التدفق
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ت عالقة  معامالت مع أطراف ذا  27
  

من  عائالتهمد أفران وفيذييتنلفيها اة وموظأعضاء مجلس إدارة المجموعاهمون الرئيسيون والمسهناك أطراف معينة ذات عالقة (
ويلية مسهيالت تالء تممودعين أو ع يمثلونن) يها مالك رئيسييوشركات يمثلون ف كةومشاريع مشتر ةوشركات زميل ولىالدرجة األ
 ألرباحمت بنفس الشروط األساسية بما في ذلك معدل اشاط الطبيعي للمجموعة. إن تلك المعامالت قد ت، ضمن النللمجموعة

طبيعي در من أكثر من قتتضغير ذات عالقة ولم لها مع أطراف  مماثلة لمعامالت دة في نفس الوقت بالنسبةك السائت كتلنااوالضم
  . من المخاطر

  

   ضمنة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي:مع أطراف ذات عالقة المت لمعامالتإن ا
  

  ألف دينار كويتي          
  المجموع          

  
 مساهمون

  ون رئيسي

  اتكشر
ة زميل

يع ومشار
  مشتركة  

 أعضاء 
اإلدارة  مجلس

 وموظفين
  تنفيذيين  

آخر  طرف
  ذي عالقة

 
 

  2020 2019 
        

 8,264  7,834  48 66  7,720     -    تمويليرادات إ
 300  290  86  178  26     -   إيرادات أتعاب وعموالت 

 34,640  14,906  471  89  604  13,742   تكاليف تمويل وتوزيع للمودعين
  

   لي:المجمع هي كما ييان المركز المالي المتضمنة في بذات عالقة   األرصدة مع أطرافإن 
  

  يألف دينار كويت  
 مجموع ال  
  

مساهمون 
  ون رئيسي

  شركات
زميلة 

ومشاريع 
  مشتركة  

 أعضاء
اإلدارة  مجلس

وموظفين 
  تنفيذيين 

طرف آخر 
 2019 2020  ذي عالقة

  

        

 250,997  208,306  1,043  2,721  204,542     -  ويل مدينو تم
 900,105  1,135,722    -     -  36,411  1,099,311  سسات المالية مستحق للبنوك والمؤ

 118,726  57,609  18,411  14,253  24,945     -   بات المودعينحسا
 14,181  11,802  272     -  11,044  486   يةمطلوبات طارئة والتزامات رأسمال

  

  هي كما يلي: لموظفين التنفيذيينلس اإلدارة واأعضاء مج إن تفاصيل حصص
   

  

ف دينار كويتيأل      
  

س اإلدارة أو لأعضاء مجعدد 
موظفين التنفيذيينال  

 عدد األطراف  
(أقارب أعضاء  ذات العالقة

مجلس اإلدارة أو الموظفين 
)التنفيذيين  

 

 
  

        
  

2020 2019  2020 2019  2020 2019 
          

          لس اإلدارةأعضاء مج

 2,296  1,120   10  23   24 25  يلية تسهيالت تمو
 12,387  19,364   75  123   47 53  ت مودعينحسابا

 2,624  2,362   1  3   4 1  يةضمانات مقابل تسهيالت تمويل
          

  ون  يذتنفيموظفون 
                

 1,927  2,422   21  14   70 68  تمويلية  تسهيالت
 11,138  11,585   108  111   79 81   نحسابات مودعي

 2,815  2,708   4  3   8 7  مويليةالت تيانات مقابل تسهضم
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  تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة (  27
  

 إدارة البنكس أعضاء مجل مكافآتو لموظفي اإلدارة العليا نهاية الخدمة تآفاومك ياالعلإن رواتب وبدالت ومكافآت موظفي اإلدارة 
  ي:ا يلكم هي ابعة المجمعةشركات التوكافة ال

  

  كويتي ارألف دين  
 عوالمجم  

  2020 2019 
      

  16,625  13,340  ظفي اإلدارة العليا رواتب وبدالت ومكافآت مو
  1,079  1,008  العليا ة ظفي اإلدارمولطويلة األجل ة الخدمة والمزايا مكافآت نهاي

  1,858  1,876  *اإلدارةأعضاء مجلس مكافأة 
  ─────── ─────── 
  16,224  19,562  
  ═══════ ═══════ 

  

أة بنك. تخضع مكافألف دينار كويتي) يتعلق بال 942: 2019ف دينار كويتي (أل 608مبلغ أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة تضمن ت *
  .)23(إيضاح  الجمعية العمومية السنوية  قةلموافإلدارة ا سأعضاء مجل

  

    اعيطلقليل االتح  28
  

  ة  لقطاعات األساسيعلومات ام
نشطة والخدمات الرئيسية في هذه القطاعات قطاعات أعمال رئيسية. إن األ أربعإلدارة في األغراض  موعةجمالتنظيم أنشطة يتم 

  هي كما يلي:
  

 : الخزينة
لبنوك وتبادل الودائع مع ا واستثمار في صكوك ةبحثمارات المراستارة السيولة و إدا
 لدولية. ية اصرفلى العالقات المإضافة إ المالية اتلمؤسسوا

   

لألفراد والخدمات  ةالمصرفي عمالألا
 :  المصرفية الخاصة 

عمالء ات والخدمات لللخدمات المصرفية االستهالكية مجموعة متنوعة من المنتجتوفر ا
ية  ت المصرفالمصرفية الخاصة مجموعة شاملة من الخدمات وتوفر الخدما. داألفرا

 ة.عاليلامالءة المالية ي الذو لمبتكرة لألفرادمخصصة وامية الالساإل
   

 :  للشركاتألعمال المصرفية  ا
يم خدمات الخدمات المصرفية ومنتجات االستثمار إلى الشركات وتقدتقديم العديد من 

 الت إجارة محلية ووكالة واستصناع.هيالعقارات وتسو عمرابحة للسل تمويل
   

 : راالستثما
ر يلمنشآت غة وايرستثمارات العقاواالهم لمباشرة في األسثمارات اة االسترداإ

 المشاريع المشتركة. المصرفية لدى المجموعة والشركات الزميلة و
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  (تتمة) التحليل القطاعي  28
  

    يألف دينار كويت  

  الخزينة  

عمال األ
لألفراد  يةالمصرف

والخدمات 
المصرفية 

  الخاصة

مال األع
 رفيةالمص

  المجموع  الستثمارا   ركاتش لل
            

       2020سمبر دي 31
       

 21,502,314  1,569,794  5,640,019  6,520,157   7,772,344   الموجودات  يإجمال
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 19,400,916  457,214  2,980,421  12,270,709  3,692,572   لمطلوبات ا إجمالي
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 795,596  79,070  265,959  339,712  110,855   رادات تشغيل يإ

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

 (284,067)  (100,591)  (141,887)  (13,768)  (27,821)   القيمة  صات وانخفاضخصمال
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 184,222  (92,918)  57,374  151,227  68,539   السنة (خسارة) بح ر
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  

    دينار كويتيف أل  

  خزينةال  

األعمال 
فية لألفراد المصر

دمات والخ
صرفية الم

  ةصالخا

ال األعم
مصرفية ال

  المجموع  مارستثاال  للشركات 
       2019ر مبديس 31

       

 19,390,858 1,893,321  4,978,542 6,085,972 6,433,023  الموجودات إجمالي 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

 17,147,483 696,390  2,624,440 10,836,616 2,990,037  إجمالي المطلوبات 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 814,402 182,659  230,580 301,044  100,119  إيرادات تشغيل
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

  (196,908) (101,050)  (78,810) (15,113) (1,935)  نخفاض القيمة واالمخصصات 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       

 261,821 (15,789)  79,610 114,756 83,244  السنة(خسارة) ربح 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  

  وية ات الثانقطاعالمعلومات 
  

 يلي:  يل الجغرافي هو كماالتحلن إوعة. ناطق جغرافية متنتعمل المجموعة في م
 

  تيكوي ناردي ألف 
 

  لموجوداتا
  ات طارئةمطلوب  

  والتزامات رأسمالية
            

  2020  2019    2020  2019  
    المناطق الجغرافية:

 
  

 663,574 578,862  12,838,248 13,663,791  ألوسطالشرق ا
 1,278,971 1,248,097  5,360,817 6,553,652  ا أوروب

 110,563 40,401  1,191,793 1,284,871  ى أخر
  ───────── ───────── 

 

───────── ───────── 
 21,502,314 19,390,858  1,867,360 2,053,108 

  ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
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  )مةتتل القطاعي (التحلي  28
  

  ر كويتيألف دينا  
  المجموع    ليدو    محلى  
                  

  2020  2019    2020  2019    2020  2019  
          

 814,402 795,596  445,449 458,864  368,953 336,732  التشغيلت دايراإ
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 261,821 184,222  70,150 114,750  191,671 69,472  ربح السنة   
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ 

  

  اطرإدارة المخ  29
  

كد على وجود عملية حوكمة تؤ من خاللنفيذ ذلك أ من عمليات صنع القرار في المجموعة. ويتم تزال يتج جزءاً  رد إدارة المخاطتع
  يا. لعلرة ا اشرة من قبل مجلس اإلدارة واإلدرة مباواإلشراف بصوة برقالتحكم والتقييم مستقل للمخاطر وا

  

المخاطر في ضوء التطورات التي يشهدها  ت إدارةكانيامإمستوى قدرات و رفع علىبشكل مستمر  ييتبيت التمويل الكوعمل وي
ً في ضوء تطورات تعلقطاع ا بقة في ت المطفضل الممارساوأ لية وراق المايمات النظام المصرفي ولوائح سوق األألعمال وأيضا

  مخاطر.ة الدارإل ة الثالثة"عي "الخطوط الدفاويتي نظام ل الكمويالت ت. يطبق بيإدارة المخاطر
  

يتعين على كافة تي، في بيت التمويل الكويي أعمالها. ومتضمنة ف وحدات األعمال تنتج عن إن المخاطر ع األولالدفا طخ يبين
هم اتالمتضمنة في مسؤولي خاطرة المدارية إلعمليات ... إلخ) التأكد من فاعالظفي موو العقودي ظفومو االئتمان الموظفين (موظفي

  التنظيمية.
  

طر في إطار تحمالن مسؤولية ضمان إدارة المخاوهما ت الرقابة الماليةإدارة دارة المخاطر وإ وحدةى ني علاثل خط الدفاع اليشتمو
   للمخاطر. المستوى المقبول المحددة

  

راف عليها من اإلشا وورهدتم تحديد ي التي دة التدقيق الداخليره وحتوفلذي االمستقل  والضمان  ث في التأكيدالثال ثل خط الدفاعتمي
المعنية. توفر وحدة التدقيق  مةكووالح لي إلى جميع جهات اإلدارة ويتم إعداد تقرير حول نتائج التدقيق الداخ .قالتدقي لجنة لبق

  مل إدارة المخاطر.طار عي إدة فدوفقاً للمتطلبات المحالرقابة  فاعليةنظام العام لال عملضمان   يخل الدا
  

ً اقبرخاطر ومض للمرععن الت ةلمسؤولا يهطر ة إدارة المخاحدإن و ل استخدام طرق بقياس المخاطر من خالتها، كما تقوم أيضا
إلى  دتنتساحتماالت ق قياس المخاطر خدم طراإلدارة. تستس لمجو المخاطر قوم بتقديم التقارير إلى لجنة إدارةلقياس المخاطر وت

  . يةلحالا ةيئة االقتصاديلبالسابقة المعدلة لتعكس ابرات الخ
  

يئة السوق للمجموعة  التي تعكس استراتيجية األعمال وبا من خالل الحدود التي يضعها مجلس اإلدارة وهومراقبتخاطر مليتم ضبط ا
  . البنك ى مجلس إدارةلد بولخاطر المقوكذلك مستوى الم

  

  تخفيف المخاطر
الت األجنبية اآلجلة  مقود العاح وعبرادالت معدل األومب التمبادالت العم ر،اإلدارة الشاملة للمخاط زء منكج وعة،متستخدم المج

ت في العائد رايلتغاتجة من االنالناشئة إلدارة التعرض للمخاطر  وذلك )ن المنتجات المقبولة شرعاً ضم( وعقود السلع اآلجلة
  .الئتمان لديهاا ة الضمانات لتخفيض مخاطرمجموعال تخدمسوت .ت األجنبية ومخاطر األسهموالعمال

  

  دةئاات المخاطر الزتركز
على االحتفاظ بمحافظ متنوعة،  راءات البنك إرشادات محددة تركز ب تركزات المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجنأجل تج من

ً للشريعة)وفاالختيارية ( التغطيةسة م سياخدااست مالئتمان المحددة وإدارتها. ويتخاطر اعلى تركزات مة رسيطلي يتم الوبالتا في  قا
  ستوى العالقات ومستوى قطاعات األعمال. مطر على المخا تك إلدارة تركزاالبن

  

تم مراقبتها من التي يءات مماثلة وراجوإ ر وسياساتلها هياكل إدارة مخاط للمجموعةابعة ة إلى ذلك، فإن كل شركة مصرفية تإضاف
  ك.البن قبل مجلس إدارة
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  مخاطر االئتمان      30
  

اء بالتزاماتهم التعاقدية. تدير إخفاق عمالئها أو األطراف المقابلة في الوف بارة بسبعة خسومأن تتكبد المج ن هيتماإن مخاطر االئ
وكذلك ة منفردال ابلةقتي ترغب في قبولها لألطراف الماطر اللمبالغ المخ وددع حن خالل وضالمجموعة مخاطر االئتمان وتراقبها م

  للمخاطر فيما يتعلق بهذه الحدود. ضة التعرمراقب لعمال، ومن خالت األاعاالجغرافية وقطت القطاعا لتركزات
  

االئتمانية  لمالءةلمحتملة في اا تيرامبكر للتغاالئتمانية وذلك لتوفير التحديد ال مراجعة الجدارةجموعة بوضع عملية قامت الم
يف مخاطر نتص موذجندام ختف المقابلة باسطراألا ويتم وضع حدود. اجعة الضمانات القانونيةذلك مري ما فبلألطراف المقابلة 

 ارة اجعة الجد خاطر للمراجعة الدورية. إن عملية مركل طرف مقابل. وتخضع تصنيفات الماالئتمان الذي يحدد معدل المخاطر ل
  ها.ل ةيححيالتص اتإلجراءا ر التي تتعرض لها واتخاذللمخاط تيجةً نعة بتقدير الخسارة المحتملة موح للمجئتمانية تسماال

  

  توقعة متمان الاالئ رئتقييم خسا

 تعريف التعثر ومعالجة التعثر
احتساب خسائر  ) عندةاالئتماني مةقيلة افة كمنخفض(المصن 3التالي إدراجه ضمن المرحلة لمجموعة األصل المالي متعثراً وبتعتبر ا

 التالية:  لحاالتا ة فيعاالئتمان المتوق
  

 ذ دون لجوء المجموعة التخابالمجموعة بالكامل  ىانية إلالئتما فاء بالتزاماتهبالو يلالعمأن يقوم مل من غير المحت
  الضمانات)؛الضمان (في الحاالت المحتفظ فيها باإلجراءات القانونية مثل تحقيق 

 ة.تماني جوهري إلى المجموعام ائلتزي اأيوماً عن  90ي السداد ألكثر من تأخر ف العميليسجل ن أ 
 يمة اقلمنخفضة ا لعميلاات زامأن تعتبر الت ً   االئتمان الداخلية.  استنادا إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر ئتمانيا

  

ً بتصنوعة التعثر باالنكشافات المصنفة خاتربط المجم   بقا طوالتصنيف "ج"  Fitchو S & Pنيف ة التص" طبقا لوكال"د يفرجيا
  التصنيف موديز. كالة لو
  

النوعي الذي تقوم احتمالية العجز عن السداد كجزء من التقييم  ىتشير إلي قد تلمن المؤشرات ا نوعةمت جموعة مجموعةالمتراعي 
 المؤشرات:عثر من جانب العمالء. ومن بين هذه بإجرائه حول الت

  

 تفة االتفاقياالخم 
 ندائنين أو موظفين عمومييلدى داد  لساالتزامات متأخرة  العميلكون لدى أن ي 
 العميلاة وف  

  

 ئتمانطر االاخالجوهرية في م ادةيالز
وات أو ي يتم تحديد ما إذا كان إحدى األدرضة لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكراقب المجموعة باستمرار كافة الموجودات المعت

 داة، تراعي ر األئتمان متوقعة على مدى عمئر اخسا أو شهراً  12ائتمان متوقعة على مدى  لخسائردوات معرضة لأل ةمحفظ
محفظة ة إلى معيار كمي متناسق بالنسبة للالئتمان منذ التحقق المبدئي. وتستند المجموعامخاطر  ية فيرهعة أي زيادة جوجمومال

  طر االئتمان. في مخازدياد ملحوظ ا يأيتم تقييم  المصنفة داخليا وخارجيا لكي
  

  الية التعثر عن السداد احتمدير تقوالتصنيف الداخلي 
رها كافة جوانب بتصنيفات وإجراءات وآليات أخرى تضع في اعتبا لمجموعةعين اتسة بالمجموعة، تخاصلة ادارة المحفظند إع

) كآلية تصنيف Moody’s Risk Analystز (ديومخاص بتصنيف تستعين المجموعة بمحلل المخاطر الالمخاطر المحددة. و
كما يدعم التحليل استخدام  لمخاطر.فات لينألعمال ووضع تصل ايتحلالقدرة على لها موعة. وهذه األداة تتيح المجلدى ة يائتماني داخل

 وكاالتالصادرة عن  يةجرصنيفات الخاد سواء. كما تستعين المجموعة بالتالعوامل الذاتية غير المالية على حالعوامل المالية و
   ياً.خارجة فالتصنيف المعروفة للمحافظ المصن

  

 ارة السياسة اإلدوتسهل هذه . المحفظة االئتمانية علىاطر للمخ قفالمتوادقيق وال يفنلتصاعلى  ةفظحالما جموعة هيمإن سياسة ال
غرافية والمنتجات. الج اتوالقطاععمال ألا جميع قطاعاتفي  التعرض لمخاطر االئتمانقارنة وم ذات الصلةة للمخاطر يالمركز

دخالت الرئيسية لقياس موفير اللت هاتجالتي تم معالق لسواات ية مع معلوملمالة متنوعة من التحليالت اجموعيف مصنتنظام ال ويؤيد
ً لفئات مختلف ابشكل يتناسب مع ة للمخاطر التصنيفات الداخلي وقد تم وضع كافةمخاطر الطرف المقابل.  لدى  ياسة التصنيفلس ووفقا

  .ل منتظمبشك خاطرلما تصنيفات وتحديثلبنك. يتم تقييم ا
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  ن (تتمة)  ئتمامخاطر اال  30
  

  )ةعة (تتملمتوق ا خسائر االئتمانيم يتق
  

  عن السداد (تتمة)التصنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر 
مر األداة، وذلك حسب تخصيص مدار عشهراً وعلى  شرع ار مدة اثنيحتمالية التعثر عن السداد على مداتستخدم المجموعة 

لل المخاطر استنادا إلى حخالل م صل منأللى مدار دورة اد عا لسدالتعثر عن ا لية لملتزم. يتم تحديد احتمادد لالمحة لالمرح
. جياً فة خارلمحافظ المصنل اهف المعترف بة الخارجية من خالل وكاالت التصنيأو التصنيفات االئتماني ة الداخليةالتصنيفات االئتماني

ة التعثر ياحتمال ل إلىصى مدار دورة األد علاسدلتعثر عن الية االسداد المرتبطة باحتمالشروط  كلهي كما تقوم المجموعة بتحويل
لمحفظة  اددسلتعثر عن التقوم المجموعة بتقييم احتمالية ا ستخدام النماذج واآلليات المناسبة.عن السداد على مدار مرحلة زمنية با

 ي تار لوجيستي والانحدية رجات إلى آلالد المجموعة. وتستند بطاقاتوكية في سل فراد من خالل تطبيق بطاقات درجاتات األمنتج
   اني.لدرجة واحتمالية التعثر مقابل كل تسهيل ائتماتقييم  تيحت
  

  ة إدراج المعلومات المستقبلي
لمتوقعة لكي يتم ئتمان ااال رتؤثر على مخاطر االئتمان وخسائ وقع أنالتي من المتة ييسصادية الرئتراعي المجموعة المتغيرات االقت

والمؤيدة للظروف  ة. وهي تعكس بصورة رئيسية التوقعات المعقولةعالمتوق ئتمانالنماذج خسائر ا ة فيبليلومات المستقلمعإدراج ا
ئتمان اال على خسائرعوامل االقتصاد الكلي تأثير ائية إلدراج حصإج موعة بنماذتبطة باالقتصاد الكلي. تستعين المجالمستقبلية المر

، سيناريو منخفض) لتوقعات بيانات االقتصاد دو متزاييناريس سيناريو أساسي،ات (يوهثالثة سينار وعة. كما تراعي المجممتوقعةال
ه السيناريوهات على هذباالحتماالت ة حرجمناسبة المالجغرافية ويتم تطبيق التقييمات اللكلي بشكل منفصل لكل من القطاعات ا

فتراضات بما الجيات واالمنه ةة منتظمة مراجعبصورتم يالمتوقعة.  مانحتماالت حول خسائر االئتجحة باالمر ةللوصول إلى نتيج
 تصادية المستقبلية.  في ذلك أي توقعات بالظروف االق

  

  اتاة أي ضمانى للتعرض لمخاطر االئتمان دون مراعالحد األقص
للتعرض  قصىاأل يتم عرض الحد. وان المركز المالي المجمعلبنود بيان ملحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتتالي اضح الجدول اليو

خاطر من خالل استخدام لموقوف) قبل تأثير التخفيف من المانخفاض القيمة وبالصافي بعد الربح المؤجل وا ان (قبلالئتما لمخاطر
 ان. تفاقيات الضموا يةاصة الرئيسترتيبات المق

  
ألف دينار كويتي   
 2019         2020      إيضاحات  

    
 1,687,769 2,268,412 8 ماليةت الساسلبنوك والمؤدى اأرصدة ل

 3,645,631 3,364,577 9 أرصدة مستحقة من البنوك
 9,946,897 11,318,519 10 مدينو تمويل

 2,311,725 2,790,250 11 استثمار في صكوك
 281,752 239,657  رصدة مدينة أخرى يون وأمدينون تجار

  ───────── ───────── 
 17,873,774 19,981,415   اإلجمالي

  ───────── ───────── 
 1,696,964 1,561,355 25 لوبات محتملةطم

 356,144 306,005 25 ماتالتزا
  ───────── ───────── 

 2,053,108 1,867,360   المجموع
  ───────── ───────── 

    

 19,926,882 21,848,775  انمئتإجمالي التعرض لمخاطر اال
  ═════════ ═════════ 

  

ً لية وفقالما تاند تسجيل األدوع وليس الحد األقصى ه التعرض الحالي لمخاطر االئتمان  للقيمة العادلة، تمثل المبالغ المبينة أعالا
  لتغيرات في القيمة.تيجة اي المستقبل نف أشوالذي قد ينللتعرض للمخاطر 
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  مة)  مان (تتتئالمخاطر ا  30
  

  االئتمان خاطرلم قصى للتعرضد األتركزات مخاطر الح
لتعرض لمخاطر االئتمان وقطاع األعمال. وبلغ الحد األقصى لن قبل الطرف المقابل حسب المنطقة الجغرافية ملمخاطر ركز ات يدار

 ار كويتي) قبل مراعاة أي دين 240,031: 2019ألف دينار كويتي ( 202,565قيمة  2020ديسمبر  31 يفردي كما ف لطرف مقابل
   نات.ضما

  

  ضمان محتفظ به:ب المناطق الجغرافية التالية قبل مراعاة أي  سجموعة حة للميلالموجودات الماليل حت يمكن
  
    ألف دينار كويتي  
  

 مجموعال  أخرى   رباأو الشرق األوسط 
       2020ر مبسيد 31

 2,268,412  336,421  871,317  1,060,674  لدى البنوك والمؤسسات الماليةة أرصد
 3,364,577  10,968  363,731  2,989,878  لبنوكمن اقة رصدة مستحأ

 11,318,519  372,601  3,263,070  7,682,848  مدينو تمويل
 2,790,250  404,212  1,456,116  929,922  في صكوكاستثمار 

 239,657  5,076  37,571  197,010  ون وأرصدة مدينة اخرى ريون تجاينمد
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  12,860,332  5,991,805  1,129,278  19,981,415 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

       2019ديسمبر  31
 1,687,769  258,919  875,738  553,112  لماليةا تسانوك والمؤسة لدى البأرصد

 3,645,631  24,622  578,311  3,042,698  ن البنوكمستحقة مأرصدة 
 9,946,897  398,854  2,645,819  6,902,224  لمدينو تموي

 2,311,725  298,180  1,054,292  959,253  كوكاستثمار في ص
 281,752  1,096  73,420  207,236  ة مدينة اخرى ون وأرصدمدينون تجاري

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
  11,664,523  5,227,580  981,671  17,873,774 

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

 :مان محتفظ بهل الموجودات المالية لدى المجموعة حسب قطاع األعمال قبل مراعاة أي ضا يلي تحليفيم
  

ويتيألف دينار ك   

              2020              2019 
   

 4,383,273 4,634,999 نيعتجارة وتص
 7,667,028 8,830,573 ت ماليةؤسساوم بنوك

 2,797,710 2,908,069 إنشاءات وعقارات
 3,025,763 3,607,774 أخرى 

 ───────── ───────── 
 19,981,415 17,873,774 
 ═════════ ═════════ 

  

  ةالموجودات الماليالئتمانية حسب فئة جودة اال
. مجمعالمرتبط ببنود بيان المركز المالي ال ةمض القيانخفا لدات المالية قبموجوال ئتمانية حسب فئةاال الجودةلجدول التالي يوضح ا

 ية للخسائر الماليةالنهائيها المخاطر ف نفات التي تكوواالنكشافات لمخاطر االئتمان المصنفة كجودة "مرتفعة" هي تلك االنكشا
ودة "قياسية" فهي تتكون جكمصنفة ان المتات لمخاطر االئكشافالن. أما ار منخفضةمخاطفي سداد التزاماته  الملتزم الناتجة عن تعثر

  فضة القيمة. فيها التزام كامل بالشروط التعاقدية وال تعتبر منخألخرى والتي يكون يالت امن كافة التسه
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  مان (تتمة)  االئت مخاطر  30
  

 ة)(تتم ئة الموجودات الماليةب ف الجودة االئتمانية حس
  

ي ويتألف دينار ك      
    
   لقيمة افضة خمن وغير  ةغير متأخر 

 
  تصنيف 

 مرتفع
  تصنيف

 اسي قي  
  أو  متأخرة

 منخفضة القيمة  
 

 اإلجمالي 
     

     2020ديسمبر  31
 2,268,412     -     -  2,268,412  ات الماليةسسؤالبنوك والم ة لدىأرصد

 3,364,577     -     -  3,364,577  مستحقة من البنوك أرصدة
 11,318,519  1,014,746  1,437,074  8,866,699  )10ح اضمدينو تمويل (إي

 2,790,250     -  883,080  1,907,170  استثمار في صكوك
 239,657     -     -  239,657  خرى ا ةوأرصدة مدين ونمدينون تجاري

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 16,646,515 2,320,154 1,014,746 19,981,415 
 

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

 

دينار كويتيألف     
 

   
 

نخفضة القيمةغير متأخرة وغير م    

 
  تصنيف 

 مرتفع
  فتصني 

 قياسي  
  أو  رةخمتأ

 القيمة منخفضة  
 

 اإلجمالي 
     

     2019سمبر دي 31
 1,687,769     -     -  1,687,769  الماليةات أرصدة لدى البنوك والمؤسس

 3,645,631     -     -  3,645,631   تحقة من البنوكسة مدأرص
 9,946,897  775,324  1,156,628  8,014,945  )10ح مدينو تمويل (إيضا

 2,311,725     -  572,842  1,738,883  ر في صكوكماثاست
 281,752     -     -  281,752  اخرى  ون تجاريون وأرصدة مدينةمدين

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 15,368,980 1,729,470 775,324 17,873,774 
 

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

 ة:ئة الموجودات الماليلقيمة حسب ف غير منخفضة ا تأخرة ولكنية المالتمويل يالتسهتأعمار ال ليلتح
  

    ار كويتيألف دين  
  المجموع  يوماً  90 إلى 61  اً يوم 60إلى  31  يوماً  30ن م أقل  

       

       2020يسمبر د 31
 751,593 120,494 93,942 537,157  مدينو تمويل 

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

          2019بر ديسم 31
 564,240 132,267 113,611 318,362  ل يمدينو تمو

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

   تناامالض
 ل. يتم تنفيذ التعليمات الموضوعة من قبل إدارةى تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابلوب يستند إونوع الضمان المطل إن مبلغ

  ومقاييس التقييم. نواع الضمانلق بمدى قبول أفيما يتع مجموعةبالاالئتمان ة نالمخاطر ولج
  

ً على يدية والبنكية والكفاالت النقلاق الماوراألو ت المقبولة العقاراتناة للضماالرئيسي تشمل األنواع ة. وتحصل المجموعة أيضا
  لتابعة.ا اح إلى شركاتهمن الشركات االم للتسهيالت التمويلية التي تمنضمانات 

  

  زم ذلك.  ل ية، متىت األساسقاً لالتفاقياب ضمانات إضافية وفمانات، وتطلمة العادلة للض دارة القيقب اإلترا
  

منخفضة القيمة  أو التسهيالت التمويلية يتعلق بالتسهيالت التمويلية المتأخرة جموعة فيمانات تحتفظ بها المادلة لضمعالا ةمبلغت القي
أوراق نات على نقد ودينار كويتي). تشتمل الضماألف  281,072: 2019( 2020بر ديسم 31ما في يتي ككو ألف دينار  482,833

    .تاوخطابات ضمان وعقار لية وصكوكما
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 ر السيولةمخاط  31
  

أو  ية دي ظل ظروف عاعند استحقاقها ف اعلى الوفاء بالتزاماته موعةالمجي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة السيولة ه  إن مخاطر
 م بينما تقواألساسية، الودائع  لى قاعدةة باإلضافة إ ة بترتيب مصادر تمويل متنوعداراإل تقومخاطر، من هذه المحت ضغط. للحد ت
  ، عالوة على ذلك على أساس يومي.اخلية دوال رقابيةال السيولة حدود ضمن المستقبلية ات النقديةودات ومراقبة التدفقالموج ةراإدب
عالية  ائلةجودات السالمووفر ت أكد منوالت ديدةة والجلعمليات القائملالتدفقات النقدية المتوقعة  تأثير وتقييم راقبةبم قوم المجموعةت

  ذلك.  لتوفير تمويالت إضافية إذا لزم دامهان استخكمتي يلاالجودة و
  

صيرة ق النقدية وقالس وأدوات ليكل فعبش لنقد المتوفرا والتي تتكون من قوية بمصدات سيولة  المجموعةحتفظ ت، ذلك إضافةً إلى
ة إلى نقد في حالة بسهول احويلهت كنة والتي يمت متنوعة وموجوداورة عاليبص لمحفظة قابلة للتداوو فقة مع الشريعة المت األجل

  لة. ويت السجاااحتيب للوفاءالحصول عليها  أيضاً ببنود ائتمان يمكن  المجموعةلتزم تتوقف غير المتوقع للتدفقات النقدية. ال
  

 نيايع وقس خالل من وامل الضغط عالعتبار خذ في اوإدارته بموجب سيناريوهات متعددة مع األ جمالي اإل قييم مركز السيولةيتم ت
    .التي تؤثر على المجموعة المحددة  الخاصة حداث الضغطوأ  على نحو منتظم أزمات مالية من

  

حتفاظ الللتأكد من ا قاالستحقاقائمة تقوم اإلدارة بمراقبة ات المجموعة. مطلوبو تتحقاق موجوداول التالي قائمة اسيلخص الجد
تواريخ داد وعاقدية للسسنة تستند إلى الترتيبات التلجموعة في نهاية اات للمبلمطلواواستحقاق الموجودات  ائمةقإن  الكافية.بالسيولة 

  . االنتهاء المخطط لها
  

  :هي كما يلي 2020ديسمبر  31ي ير المخصومة فبات غلوطموجودات والمن قائمة استحقاق الإ
  

  دينار كويتيألف   

  
  حتى 

  أشهر 3
  12ى إل 3

 شهر
   بعد
  المجموع  واحدة سنة

      :وداتجوالم

  والمؤسسات المالية نوكبقد وأرصدة لدى الن
 

 2,452,462  
 

 3,368  
 

 34,971  
 

2,490,801  
  3,364,577  143,107   716,653   2,504,817   أرصدة مستحقة من البنوك

  10,747,536  6,058,480   2,653,981   2,035,075   تمويل مدينو

  2,742,100  1,974,409   304,698   462,993  صكوك تثمار فياس

  102,395 73,433 15,012 13,950  عقارات للمتاجرة

  192,347 176,010 9,876 6,461  تاستثمارا

  520,784 508,627 11,277 880  ةكترومشاريع مشت زميلة ارات في شركااستثم

  350,838 288,055 55,663 7,120  مارية عقارات استث

  728,059  564,068   36,945   127,046   جودات أخرىمو

  32,390  32,390     -     -  وجودات غير ملموسة وشهرة م

  230,487  230,487     -     -  ومعدات عقارات
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  7,610,804 3,807,473 10,084,037 21,502,314  
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      لوبات:لمطا

 2,954,115 356,103 1,087,767 1,510,245  مالية تحقة للبنوك والمؤسسات السم أرصدة
 315,105 96,444 120,349  98,312  نو صكوكدائ

 15,317,335 3,425,584 717,892 11,173,859  المودعينت حسابا
 814,361 510,369 141,076 162,916  مطلوبات أخرى 

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

12,945,332 2,067,084 4,388,500 19,400,916 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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  (تتمة) لةخاطر السيوم  31
  

  يلي: هي كما 2019برديسم 31لوبات غير المخصومة في موجودات والمطلإن قائمة استحقاق ا
  

  تييوألف دينار ك  

  
  تى ح
  أشهر 3

  12لى إ 3
 شهر

   بعد
  المجموع  حدةسنة وا

      :وجوداتالم
 1,910,088 31,381 5,388 1,873,319  والمؤسسات المالية بنوكنقد وأرصدة لدى ال

 3,645,631 133,235 1,006,429 2,505,967  أرصدة مستحقة من  البنوك
 9,473,752 4,932,193 2,302,324 2,239,235  تمويل مدينو

 2,291,953 1,980,110 278,823 33,020 في صكوكتثمار سا
 107,613 89,835 8,477 9,301  عقارات للمتاجرة

 195,003 169,717 19,352 5,934  استثمارات
 504,343 504,343    -     -   يع مشتركةرشاات زميلة وماستثمارات في شرك
 455,406 442,073 10,706 2,627  عقارات استثمارية 

 546,782 367,596 46,529 132,657  ىخرات أدموجو
 31,329 31,329    -     -  ودات غير ملموسة وشهرة موج

 228,958 228,958    -     -  عقارات ومعدات
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  6,802,060 3,678,028  8,910,770  19,390,858  
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

      بات:المطلو
 2,427,166 381,202  703,667 1,342,297  قة للبنوك والمؤسسات المالية مستحأرصدة 
 319,965 221,450 59,599 38,916  ككودائنو ص

 13,552,645 3,157,827 901,524 9,493,294  نعيودحسابات الم
 847,707 575,107 123,603 148,997  بات أخرى ومطل

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  11,023,504 1,788,393 4,335,586 17,147,483 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  

  :للمجموعةت وااللتزاما حسب تاريخ استحقاق المطلوبات الطارئةالتعاقدية  يةلصالحالجدول التالي انتهاء ايبين 
 

    يتيألف دينار كو  

     
  تىح
 أشهر  3 

  12إلى  3
 شهراً 

  أكثر من 
  المجموع  واحدة سنة

2020        

 1,561,355  726,551  323,811  510,993    )25مطلوبات طارئة (إيضاح 
 306,005  241,892  47,435  16,678    )25 (إيضاح لتزامات رأسماليةا

  

 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,867,360  968,443  371,246  527,671   يلاجماإل

  

 

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

    ألف دينار كويتي  

     
  حتى

 شهر  أ 3 
  12 إلى 3

 شهراً 
  أكثر من 

  عموالمج  واحدةسنة 
2019        

 1,696,964 778,394  361,616  556,954     )25ة (إيضاح مطلوبات طارئ
 356,144 225,245  92,808  38,091     )25ضاح ية (إيلأسمار تماازالت

    

───────── ───────── ───────── ───────── 
 2,053,108 1,003,639 454,424 595,045    اإلجمالي

    

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

  .ء صالحية االلتزاماتهاتالرأسمالية قبل انتزامات أو االلطارئة لبات اولمطال لكافة األغلبية الكبيرة أنه لن يتم سحب المجموعةوقع تت
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  سوق مخاطر ال   32
  

يجة للتغيرات في أسعار السوق. ات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتو التدفقمة العادلة اإن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القي
  :ا يليمكمخاطر إلى ثالثة فئات رئيسية ويتم تصنيف هذه ال

  

 رباحاألر معدل مخاط
، أو ذات قيمة اردة وخارجة ة وت والمطلوبات ذات تدفقات نقديالموجوداحكام الشريعة اإلسالمية ، تقوم المجموعة بإنتاج وفقًا أل

  ن هذه ع  تجةعادلة ويتم تقييم ربحيتها وأدائها من خالل الحساسية لتقلبات معدالت الربح. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر النا
  صل عليه المساهمون والمودعون.افات لتحقيق أعلى ربح يحاإلنكش

 

  ت األجنبيةمخاطر العمال
 ة المصرفية تريفالقيمة الد على والتي قد تؤثر أسعار صرف العمالتيرات في التغ بسببئر د خسامخاطر تكب هي هذه المخاطر نإ

  . فترية التجاريةقيمة الدوال )يةلخارجا االستثمارات تنتج من التي يكليةاكز الهالمر (بما في ذلك
  

ر ديسمب 31و 2020 يسمبرد 31في ة لمخاطر عمالت أجنبية كبير وعةالمجمية التي تعرض الت األجنبة العمتبين الجداول التالي
على  ولعقل مكشتأثير الحركة المحتملة ب يل بحسابلقدية المتوقعة. يقوم التحاته النمطلوباته النقدية وتدفقعلى موجوداته و 2019

قيمة الياطي األخرى ثابتة، على األرباح واحتت مع االحتفاظ بكافة المتغيراويتي، ف العمالت األجنبية مقابل الدينار الكأسعار صر
  ).  ات الشاملة األخرىاإليراد لة بالقيمة العادلة من خال المدرج في أسهم لالستثماراتلة (بسبب التغير في القيمة العاد عادلةال
  

  كويتير نادي فلأ  
  2019ديسمبر  31    2020سمبر دي 31  

  
  ي التغير ف

  ار العمالت أسع
  التأثير 
  رباح ألعلى ا

  التأثير 
على احتياطي 

  ادلةلعيمة االق

  
  في  لتغيرا

  لعمالتاأسعار 
  التأثير 

  لى األرباح ع

  التأثير 
اطي لى احتيع

  القيمة العادلة
      %        %  ةلالعم

         

 45 1,212 1+  35 713 1+  يكيرمالدوالر األ
         

 125 (1,001) 1+  112 (913) 1+  الدينار البحريني
      

  األسعارطر خام
  والعقارات.  صكوكالاألسهم وفي  ية لالستثماراتفي القيمة السوق التقلبن ة ملناتجااطر مخاللك تهي  هذه المخاطرإن 

  

من خالل   ة العادلةلقيمبا درجةسهم الماألفي لالستثمارات دلة ايمة العفي الق تغيرلا طي القيمة العادلة (نتيجةعلى احتيا رإن التأثي
ات يرمع االحتفاظ بكافة المتغ لة المتوقعة في مؤشرات األسهم،لمعقورات التغيب اديسمبر) بسب 31في ت الشاملة األخرى اإليرادا

   :األخرى ثابتة، هو كما يلي
  

  نار كويتيألف دي  
  2020    2019  

  
ات في تغيرلا
  سهمسعار األأ

  التأثير 
على احتياطي 

  دلةمة العاالقي

  
في  التغيرات

  أسعار األسهم

  التأثير 
على احتياطي 

  ةالقيمة العادل
     %       %  سوقات المؤشر

 85 1+  196 1+   بورصة الكويت
 161 1+  102 1+  اون الخليجي األخرىلتعا مؤشرات دول مجلس
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  )مخاطر السوق (تتمة   32
  

 يل ر التشغخاطم
. جية لخارأو األحداث ا اإلجراءاتالبشري أو  نظمة أو بسبب الخطأتعطل األ ة منالناتج خاطر التشغيل هي مخاطر الخسارةمإن 
نونية أو تشريعية ك أثار قالرار خاصة بالسمعة ويكون لذأض لى اطر التشغيلية أن تؤدي إطل األنظمة عن العمل يمكن للمخا تتعمعند

إطار الرقابة العامة ومن يلية ولكن من خالل اطر التشغالمخب جميع توقع تجنللمجموعة أن تال يمكن  لمالية.خسارة ا ال لىإ أو تؤدي
ات بن أدوات الرقابة فصل الواجتضمت دير هذه المخاطر.عة أن تالمجموستطيع مخاطر المحتملة، تبة للاالستجوا ةابعخالل المت

ذلك استخدام  يم ويتضمنلتقيمليات اوالمطابقة وتدريب العاملين وع ضوالتفويألنظمة ى اعل لفعالة ووضع إجراءات للدخوبصورة 
  يق الداخلي. التدق

  

ييم ومراقبة مخاطر وتقد دارة ويتم تطبيقها لتحدياإلجراءات التي أقرها مجلس اإلسات واالسي من موعةمج المجموعةيوجد لدى 
 خالل وحدةمن  التشغيل، ويتم إدارة مخاطر للمجموعةي لي والماالمصرف شاطلنابالمخاطر األخرى المرتبطة إلى جانب  التشغيل

واإلشراف على دارة ودعم قطاعات األعمال عند إ ماتوالخد نتجاتالمات وي تقوم بمراجعة بالسياسات واإلجراءالت مخاطر التشغيل
  امل. مخاطر الشلغيل كجزء من أسلوب إدارة التشا مخاطر

  

ألنظمة باإلرشادات العامة ما يتعلق ي فيالمركز ما تقضى به تعليمات بنك الكويت مع موعةبالمجل شغيلتا مخاطر إدارة تتوافق
  ابة عليها.خاطر التشغيل لدى البنوك والرقارة مدمة إلسليت الالرقابة الداخلية والممارسا

  

  مخاطر الدول
بصورة مباشرة من  المجموعةي على أثير سلبن لها تيكوي تلتحدث داخل أحد البلدان وااطر التي خثل مخاطر الدول في تلك المتتم

. وبصورة للمجموعةالتزاماته فاء بولى الن عدينيقدرة أحد المعدم ر مباشرة من خالل ض قيمة المجموعة أو بصورة غيتخفيخالل 
االنتخابات  اسية مثلاث السيداألحو الهيكلة أو إعادةكالتعثر  سياديةث ابيل المثال ال الحصر، بأحدعلى سه األحداث، مة، تتعلق هذعا

والتأثر يمية قلات اإلعوالصرال العملة في األسواق أو تحويلها ة العمالت وعدم إمكانية تداولى حركالمتنازع عليها والقيود ع
رث االكوو المتعلقة بالبنوك والعملةألزمات ال واالضطرابات اإلقليمية وثر للدوشاكل التعاألخرى مثل ماالقتصادي من األحداث 

  يعية. الطب
  

  

  المال أسإدارة ر  33
  

موعة تحتفظ المج ما أنل. كالما ية لرأسرقابمن االلتزام بالمتطلبات ال ة رأسمال المجموعة هو التأكدي إلدارإن الهدف الرئيس
  اهمون. المس اهتحقيق أعلى قيمة يحصل عليبها و ميدة لدعم األعمال التي تقوأس مال جانية عالية ومعدالت رائتمبتصنيفات 

  

الي رأس الماية في األعمال. يتم مراقبة كف أجل تغطية المخاطر المتضمنة فعال منة قاعدة رأس المال بشكل ارلمجموعة بإدتقوم ا
(لوائح/ معدالت  صرفية.مضعها لجنة بازل للرقابة الت التي ترى، اللوائح والمعدالاألخام، من ضمن المقاييس استخدوعة بلمجمل

  رقابة على المجموعة. لليت المركزي بنك الكومن قبل طبقة ملبازل) وا
  

  

ـ  ـ ـي ــدالتم احتـس ــابي ومع ــال الرق ــال للمجموعــةاب رأس الم ــة رأس الم ـ اً لتعـمـ وفـقـ  ت كفاي ــت ك اليم بـن ــم المرـكـ كوي   ر ب،  /2زي رق
  أدناه:  و موضحهكما وتعديالته ) 3(بازل  2014ونيو ي 24المؤرخ  2014 /336 أ/ر ب 

  

     يتألف دينار كوي  
س المالفاية رأك  2020 2019 
   

 13,192,800 13,356,763  لمخاطر الموجودات الموزونة با
 1,978,920 1,669,595  المال المطلوب  رأس

    

    ح المتالمال أس ار
 2,124,702 2,133,231   1يحة رأس المال الشر

 206,905 208,266  2المال الشريحة رأس 
  ──────── ──────── 

 2,331,607 2,341,497 المال  ي رأسلاإجم
 ════════ ════════ 

 % 16.11   %15.97  1رأس المال الشريحة   ل كفايةمعد
 % 17.67 %17.53 مال  لة رأس اكفايإجمالي معدل 

  

 أ/ بر /2 ممــيم بنــك الكويــت المركــزي رقــ اً لتعقوف 2020ديسمبر  31تهية في سنة المنع المالي للمجموعة للالرفيتم احتساب معدل 
  ناه:كما هو موضح أد 2014وبر كتأ 21المؤرخ  2014 /343
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  إدارة رأس المال (تتمة)  33
    لف دينار كويتي أ  

 2020 2019 
   

 2,124,702 2,133,231   1 شريحةال لالما رأس
 22,279,223 24,763,472 لي التعرض للمخاطر   إجما

   

 %9.54 %8.61 مالي  رفع اللمعدل ا
  

   ة   مانرسم األدات بوجمو  34
  

 31ي فويتي دينار كألف  1,298,877ة بصفة أمانة أو وكالة بلغت ا من قبل المجموعحتفظ بهللموجودات الم ةاإلجمالية إن القيم
   ألف دينار كويتي).1,042,413: 2019( 2020ديسمبر 

  

 ةعن أنشط جةكويتي) نات ينارف دأل 4,313: 2019نار كويتي (ألف دي 4,108غ ت أتعاباً بمبللعموالألتعاب وان إيرادات اتتضم
    ة.والوكالبصفة األمانة 

  

  لعادلة  القيمة ا  35
  

  لوب التقييم: أسلقيمة العادلة حسب واإلفصاح عن ا  تحديدلتالي لمي اتستخدم المجموعة الجدول الهر
    

  واق النشطة؛ لمعدلة) في األسغير االمعلنة (: األسعار 1المستوى 
ً على القيمة سراً ملموثيمدخالتها تأميع لج رى يكونيب أخلا: أس2مستوى ال بشكل مباشر أو غير المسجلة معروضة  العادلةا

  مباشر؛ و
انات البي تستند إلىة والتي ال لى القيمة العادلة المسجلع ات التأثير الجوهريدم المدخالت ذخى تستليب أخرأسا :3المستوى 

  ي السوق. المعروضة ف
    

  : 2020ديسمبر  31جموعة كما في بات الملموجودات ومطلو العادلة مةقياسات القيمي للهرلجدول االي لتلرض الجدول ايع
   

 

    ألف دينار كويتي
 

 المجموع )3ى (المستو )2وى ت(المس  )1توى المس (
     ة العادلة: ت مالية تم قياسها بالقيمداموجو

     

ح أو ألرباا  دلة من خاللج بالقيمة العاس مال مشترك مدررأ
  16,068     -   16,068     -    )12إيضاح ( ئرخساال

يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر سهم مدرجة بالقأ
  77,016  32,859 37,420  6,737   )12اح (إيض

  يرادات الشاملةالل اإلبالقيمة العادلة من خ  رجةأسهم مد
  99,263   67,829     -   31,434   )12خرى (إيضاح األ

 خسائرو الة من خالل األرباح أدلاعالقيمة الب ةمدرج صكوك
  293,295     -     -   293,295   )11ح (إيضا

ادات الشاملة  اإليرمن خالل  عادلةقيمة البال ةمدرج صكوك
  2,191,508   84,681     -   2,106,827   )11(إيضاح  األخرى

      

      الموجودات المالية: مشتقات 
 4,834    -  4,834    -   ة د آجلوقع
 16,150    -  16,150    -   تادالت عمالمب

      
      موجودات غير مالية:

 440,270    - 440,270    -  عقارات استثمارية
  ───── ───── ───── ───── 
  2,438,293 514,742 185,369 3,138,404 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  ة)(تتمة لادعلالقيمة ا  35
    نار كويتيلف ديأ 
 لمجموعا )3ستوى (الم )2(المستوى  )1 المستوى ( 

     تم قياسها بالقيمة العادلة:مالية مطلوبات 
     

      قات المطلوبات المالية:تمش
 1,277    - 1,277    -  ود آجلة قع

 26,008    - 26,008    -  االرباحل مبادالت معد
 46,474    - 46,474    -  دالت عمالتبام

 216    - 216    -  تضمنة المالمعادن الثمينة 
 ───── ───── ───── ───── 
 -    73,975 -    73,975 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
  

   :2019ديسمبر  31كما في وعة ت ومطلوبات المجملة لموجودات القيمة العادل الهرمي لقياسال التالي للجدويعرض الجدو
  

    كويتي ف دينارأل 
 لمجموعا )3(المستوى  )2ستوى (الم )1المستوى ( 

     جودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:  مو
     

 األرباح أوالل  خ ك مدرج بالقيمة العادلة من رل مشترأس ما
  )12 ئر (إيضاحالخسا

 
 -    

 
 21,057  

 
 -    

 
 21,057  

ئر الخسا رباح أوالل األخ  نم ةلالقيمة العادب مدرجة  أسهم
 85,253  27,420   50,858  6,975  )12(إيضاح 

شاملة  إليرادات المن خالل ابالقيمة العادلة  أسهم مدرجة 
  88,693   59,363     -   29,330    )12(إيضاح  ألخرىا

 ئرلخسااألرباح أو االعادلة من خالل  بالقيمة ةمدرج صكوك
  215,040     -     -  215,040  )11إيضاح (
لة  إليرادات الشامان خالل العادلة م بالقيمة  ةمدرج صكوك 

  1,943,177   115,016     -  1,828,161  )11(إيضاح  األخرى

      
      مشتقات الموجودات المالية: 

 1,165    - 1,165    -   عقود آجلة 
 12,083    - 12,083    -   الت عمالتمباد
      ة:يلغير ماجودات مو

 535,375    -  535,375    -   ماريةات استثعقار

  

───── ───── ───── ───── 
  2,079,506 620,538 201,799 2,901,843 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

  
    ألف دينار كويتي 
 المجموع )3 (المستوى )2 (المستوى )1المستوى ( 
     ة العادلة: يملقاسها بام قيطلوبات مالية تم
     

      مطلوبات المالية:تقات المش
 1,966    - 1,966    -  قود آجلة ع

 14,402    - 14,402    -  األرباحت معدل مبادال
 15,157    - 15,157    -  تت عمالمبادال

 444    - 444    -  المعادن الثمينة المتضمنة 
 ───── ───── ───── ───── 

 -    31,969 -    31,969 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  مة)العادلة (تت لقيمةا  35
  

ويتم تقييم االستثمارات المصنفة معروضة في السوق. لراء اعار الشاستناداً إلى أس 1فة تحت المستوى المصن االستثمارات يتم تقييم
  ة. مسجلة العادلة اللقيمإلى صافي استناداً ا 2وى تحت المست

  

ف أل115,016: 2019نار كويتي (ألف دي 84,681بلغ صكوك غير مسعرة بم 3لمستوى ة تحت المصنفا ستثماراتاال نتتضم
ثل مألف دينار كويتي). ي 86,783: 2019كويتي (ألف دينار  100,688مبلغ مسعرة بر كويتي) واستثمارات في أسهم غير دينا
يمة قير اللية وشركات. يتم تقدسسات مادية ومؤت سياائرة عن هيلصاد ا الصكوك لفئةجة ضمن هذه المدرالصكوك اي ستثمار فاال

يتراوح من نسبة  تخدام معدل الخصمسمة باالمخصو باستخدام طريقة التدفقات النقدية لمسعرةغير االصكوك في لالستثمار  العادلة 
اسلوب ستخدام با ادلةة العميرة وفقاً للقسعير مم غأسه ثمار فيييم االستق. ويتم ت)7.6% إلى 2.1: 2019( %9.3% إلى نسبة  1.9

 تلشركاالسوق لالمعروضة في  علوماتالتدفقات النقدية المخصومة والم يم طرقيالتق يبتقييم مناسب للظروف. تتضمن اسال
ب لي أسا في خدمةة المستر المعروضيضمن المدخالت الجوهرية غافي قيمة الموجودات. وتتالمماثلة ومعلومات معاملة حديثة وص

لي إن التأثير على بيان المركز المارباح. ت واألداومعدل النمو النهائي وتقديرات اإليرا ل الخصممعدسية ة أساروالتقييم بص
ر ذات طإذا كانت متغيرات المخا مجمع قد يكون غير مادياً و بيان التغيرات في حقوق الملكية الأ مجمع لدخل الجمع أو بيان االم

   .٪5سبة ندلة بعاات في أسهم غير مسعرة وفقاً للقيمة الستثماراال قييملة لتدات القيمة العراتقدية لتخدملة المسالص
  

ة باستخدام المعدالت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع كافة  الل خصممن خ 26إيضاح ها في يتم تقييم األدوات المفصح عن
ق المعتمدة (على سبيل المثال رد السومواقبل ق من وسباشرةً في الم روضةلمعلة ا لة/اآلجبية العاجسعار تحويل العمالت األجنوأ

  ... الخ).  FinCADو  ومبرجبلرويترز، 
  

رة ودراية جيدة ن ذوي مؤهالت مهنية وخبات يتم إجراؤها من قبل مقيمين مستقليمتقيي داً إلى تثمارية استنات االسيتم تقييم العقارا
ييم س التقكا. يعمهه العقارات االستثمارية التي يتم تقييي تقع بالذافي الجغر قية وفي النطاارستثماالرات م العقامجال تقييحديثة في 

  المالية. قارير ظروف السوق كما في تاريخ الت
  

 اراتفة العقسوقية لكاستخدام أسلوب المقارنة المعروضة في السوق. يتم اعقارات االستثمارية باستخدام مدخالت لافة اتصنيف كتم 
  يم.يللتق بةبع والدخل السنوي مدخالت جوهرية بالنستر المرللمسوق عر الس رية حيث يكونماستثاال

  

يمة العادلة، كما لم لقياسات الق 2والمستوى  1ين المستوى بيالت أية تحولم تكن هناك  ،2020 ديسمبر 31الل السنة المنتهية في خ
  العادلة.  مةالقيات قياسل 3توى و من المسن هناك اية تحويالت إلى أتك
  

  : 3في المستوى  لقيمة العادلةاسة باقالمت دابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجوالي مطاالتدول ن الجيبي
  

    نار كويتي ألف دي  

 2020 2019 
   

 393,189 201,799 يناير  1كما في 
 (10,900) 52 إعادة القياس 

 (180,490) (16,482) استبعادات، الصافي 
  ────── ────── 

 201,799 185,369  مبر ديس 31 كما في
 ══════ ══════ 
  
   


