
. عبیت التمویل الكویتي ش.م.ك.
التابعة ھوشركات

المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة معلوماتال
(غیر مدققة) 

2021مارس31







وشركاتھ التابعة ع.بیت التمویل الكویتي ش.م.ك.
 

تشكل جزءًا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. 14إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
 

3

(غیر مدقق)المجمع المرحلي المكثف الدخلبیان 
2021مارس31فيللفترة المنتھیة 

كویتي ألف دینار 
الثالثة أشھر المنتھیة في 

إیضاحات 
مارس 31

2021
مارس 31

2020
اإلیرادات 

224,760225,623 لإیرادات تموی
(79,783)(71,151) 3تكالیف التمویل والتوزیعات المقدرة للمودعین

────────────
153,609145,840صافي ایرادات التمویل

3,48925,961 إیرادات استثمار
17,75018,871 إیرادات أتعاب وعموالت 

19,24118,166 صافي ربح العمالت األجنبیة
9,29611,282 إیرادات تشغیل أخرى 

────────────
203,385220,120إجمالي إیرادات التشغیل 

────────────
مصروفات التشغیل 

(48,494)(47,274) تكالیف موظفین 
(22,380)(17,902) عمومیة وإداریة مصروفات 

(10,182)(10,603) استھالك واطفاء
────────────

(81,056)(75,779)إجمالي مصروفات التشغیل 
────────────

127,606139,064قبل المخصصات وانخفاض القیمة  صافي ایرادات التشغیل
(74,931)(56,117)المخصصات وانخفاض القیمة

────────────
71,48964,133لفترة قبل الضرائب  التشغیل ل ربح

(11,533)(10,092)5ضرائب
────────────

61,39752,600ربح الفترة  
════════════

الخاص بـ: 
50,00444,275مساھمي البنك  

11,3938,325الحصص غیر المسیطرة 
────────────

61,39752,600
════════════

فلس 5.30فلس45.97والمخففة الخاصة بمساھمي البنك األساسیة  ربحیة السھم 
════════════
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(غیر مدقق)الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
2021مارس31فيللفترة المنتھیة 

ألف دینار كویتي 
الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس 31
2021

مارس 31
2020

61,39752,600ربح الفترة 
──────────────────

إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:یتم بنود لن 
إعادة التقییم من أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات ) خسائرأرباح (

(8,954)6,511الشاملة األخرى
──────────────────

بنود یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع:
:استثمارات صكوك مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

(107,634)(9,741)العادلة خالل الفترةصافي التغیر في القیمة 
5,527(12,714)بیان الدخل المرحلي المكثف المجمعصافي المحول إلى

──────────────────

من استثمارات صكوك مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة الخسائر صافي 
(102,107)(22,455)األخرى 

──────────────────

(415)230الشاملة األخرى من شركات زمیلة ومشاریع مشتركة )الخسائراإلیرادات (حصة في 
(8,392)(42,206)فروق تحویل عمالت أجنبیة من ترجمة عملیات أجنبیة

──────────────────

(119,868)(57,920)الخسائر الشاملة األخرى للفترة   
──────────────────

(67,268)3,477الشاملة للفترة (الخسائر)إجمالي اإلیرادات 
══════════════════

الخاصة بـ: 
(70,062)6,858مساھمي البنك  

2,794(3,381)الحصص غیر المسیطرة 
──────────────────

3,477(67,268)
══════════════════
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(غیر مدقق)المجمعالمرحلي المكثف بیان التغیرات في حقوق الملكیة
2021مارس31فيللفترة المنتھیة 

ألف دینار كویتي 

الخاصة بمساھمي البنك 
الحصص  

غیر المسیطرة 
مجموع 

حقوق الملكیة 
رأس 
المال 

عالوة
إصدار أسھم

أسھم منحة  
مقترح إصدارھا 

أسھم  
خزینة 

احتیاطیات  
) 6(إیضاح 

اإلجمالي  
الفرعي 

أرباح نقدیة  
مقترح توزیعھا 

اإلجمالي  
الفرعي  

323,1991,859,94876,0931,936,041165,3572,101,398(27,739)2021767,414720,33376,741ینایر 1الرصید في 
50,00411,39361,397-50,00450,004----ربح الفترة

(57,920)(14,774)(43,146)-(43,146)(43,146)----شاملة أخرىخسائر
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

(الخسائر)إجمالي اإلیرادات
3,477(3,381)6,858-6,8586,858----الشاملة 

-------(76,741)-76,741)  9إصدار أسھم منحة (إیضاح 
(76,093)-(76,093)(76,093)------)9توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

تعدیل أرباح حصة المجموعة في 
تتعلق بالزكاة في محتفظ بھا 

(997)-(997)-(997)(997)----شركة زمیلة 
صافي التغیرات األخرى في 

(2,426)(2,426)--------الحصص غیر المسیطرة 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

1,865,809159,5502,025,359- 329,0601,865,809(27,739) - 720,333 844,155 2021مارس 31الرصید في 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════
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(تتمة) بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
2021مارس31في للفترة المنتھیة 

ألف دینار كویتي 

الخاصة بمساھمي البنك 
الحصص  

غیر المسیطرة 
مجموع 

حقوق الملكیة 
رأس 
المال 

عالوة
إصدار أسھم

أسھم منحة  
مقترح إصدارھا 

أسھم  
خزینة 

احتیاطیات  
) 6(إیضاح

اإلجمالي  
الفرعي 

أرباح نقدیة  
مقترح توزیعھا 

اإلجمالي  
الفرعي  

470,9081,922,412137,9802,060,392182,9832,243,375(36,243)2020697,649720,33369,765ینایر 1الرصید في 
44,2758,32552,600-44,27544,275----ربح الفترة

(119,868)(5,531)(114,337)-(114,337)(114,337)----خسائر شاملة أخرى
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

اإلیرادات(الخسائر) إجمالي 
(67,268)2,794(70,062)-(70,062)(70,062)----الشاملة 

474-474-474474----المدفوعات باألسھم
2,268-2,268-1,4598092,268---صافي الحركة في أسھم الخزینة 

حصة المجموعة في توزیعات 
لشركة  1إلى صكوك الشریحة 

(2)-(2)-(2)(2)----زمیلة 
استرداد رأسمال لشركة تابعة  
(6,203)(6,203)--------إلى الحصص غیر المسیطرة 

في صافي التغیرات األخرى 
265265--------غیر المسیطرةالحصص

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
402,1271,855,090137,9801,993,070179,8392,172,909(34,784)2020697,649720,33369,765مارس 31الرصید في 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════
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ألف دینار كویتي 
المنتھیة في الثالثة أشھر

إیضاح 
مارس 31

2021
مارس 31

2020
أنشطة التشغیل  

61,39752,600ربح الفترة 
تعدیالت لمطابقة الربح بصافي التدفقات النقدیة:

10,60310,182استھالك وإطفاء
56,11774,931المخصصات وانخفاض القیمة 

(2,537)(5,620)ربح بیع استثمارات
(1,315)(264)إیرادات توزیعات أرباح

(1,527)(1,919)ومشاریع مشتركة نتائج شركات زمیلةحصة في
(1,620)(914)ربح بیع عقارات استثماریة

──────────────
119,400130,714

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل   
النقص (الزیادة) في موجودات التشغیل:
(567,161)(111,358)مدینو تمویل وأرصدة مستحقة من البنوك

(386,456)18,609استثمار في صكوك 
308793عقارات للمتاجرة

(138,376)217,698موجودات أخرى 
72,770(174,538)ودائع قانونیة لدى بنوك مركزیة  

الزیادة (النقص) في مطلوبات التشغیل:
(33,130)(182,644)أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة 

724,706(8,118)حسابات المودعین
(32,369)(80,872)مطلوبات أخرى

──────────────
(228,509)(201,515)أنشطة التشغیل المستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

──────────────

أنشطة االستثمار  
(3,838)7,310استثمارات، بالصافي 

(96)(1,811)شراء عقارات استثماریة
1,9423,501المحصل من بیع عقارات استثماریة 

(12,211)(6,753)شراء عقارات ومعدات 
5,0803,382المحصل من بیع عقارات ومعدات 
(1,105)(564)موجودات غیر ملموسة، بالصافي

2,8158,732المحصل من بیع /استرداد استثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
4,0786,988ةتوزیعات أرباح مستلم

──────────────
12,0975,353صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة االستثمار

──────────────

أنشطة التمویل  
6,139(73,966)دائنو صكوك الحركة في 

2,268-صافي الحركة في أسھم الخزینة
(6,203)-حصص غیر مسیطرة حیازة 

──────────────
2,204(73,966)أنشطة التمویلالناتجة من صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) 

──────────────

(220,952)(263,384)في النقـد والنقد المعادل  النقصصافي 
73,351,5592,520,002ینایر 1النقـد والنقد المعادل في 

──────────────
73,088,1752,299,050مارس  31النقـد والنقد المعادل في 

══════════════



بیت التمویل الكویتي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعة 
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التأسیس والتسجیل -1

("البنك") وشركاتھ التابعة . ع تم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة لبیت التمویل الكویتي ش.م.ك.
أبریل12مجلس إدارة البنك بتاریخ  من قبل2021مارس31المنتھیة في  أشھرالثالثةلفترة(یشار إلیھم معاً بـ"المجموعة")  

2021 .

المدققةعلى البیانات المالیة المجمعة2021مارس22للمساھمین المنعقدة في العادیةوافقت الجمعیة العمومیة السنویة
. 2020دیسمبر 31للمجموعة للسنة المنتھیة في 

وھو مسجل كبنك إسالمي لدى بنك الكویت  1977مارس 23إن البنك ھو شركة مساھمة عامة تأسست في الكویت بتاریخ 
، بما في ذلك أخرىأطرافولحساب األنشطة المصرفیة اإلسالمیة لحسابھكافةویقوم بصوره رئیسیھ بتقدیم . المركزي

إن  تجاریة أخرى دون ممارسة الربا. لحسابھ وأنشطة اإلنشائیةاإلجارة وتنفیذ المشاریعوتمویل وشراء وبیع االستثمارات 
عنوان المركز الرئیسي المسجل للبنك ھو شارع عبد هللا المبارك، المرقاب، الكویت. 

طبقاً لما تعتمده ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة للبنك.السمحة،تتم جمیع األنشطة وفقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

الھامة والسیاسات المحاسبیة اإلعدادأساس -2

" يالتقریر المالي المرحل"34وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي للمجموعةتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
باستثناء ما ھو موضح أدناه:

وفقًا لتعلیمات مؤسسات الخدمات المالیة 2020دیسمبر 31السنویة للسنة المنتھیة في المجمعةتم إعداد البیانات المالیة
بما في ذلك التعمیمات الصادرة مؤخرًا عن -المركزي في دولة الكویت. وتتطلب ھذه التعلیمات الصادرة عن بنك الكویت

والمخاطبات المتعلقة ببنك الكویت  19-كوفیدبنك الكویت المركزي حول اإلجراءات الرقابیة المتخذة لمواجھة تفشي فیروس
من البنوك والمؤسسات المالیة األخرى الخاضعة لرقابة بنك الكویت المركزي تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر -المركزي 

في ضوء التعدیالت التالیة:الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المالیة 

 وفقاً للمعیار الدولي المتوقعة وفقاً لخسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة المحتسبة أن یتم قیاس خسائر االئتمان
التزاماً بتعلیمات بنك الكویت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعلیمات بنك الكویت المركزي، 9للتقاریر المالیة  

و فصاحات ذات الصلة؛الناتج على اإلأیھما أعلى؛ والتأثیر

  الناتجة عن فترات تأجیل السداد المقدمة إلى العمالء لمواجھة تفشي  للموجودات المالیةأن یتم االعتراف بخسائر التعدیل
. 9ضمن األرباح المرحلة بدًال من بیان الدخل المجمع طبقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 19-فیروس كوفید

والمطبقة من قبل بنك الكویت المركزي المتبعة"المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بـیشار إلى اإلطار المذكور أعاله فیما یلي 
دولة الكویت". ب

بیانات مالیة كاملة إلعدادإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
للسنة للمجموعةوفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ویجب أن یتم االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة السنویة 

. 2020دیسمبر 31في المنتھیة

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھا 2021مارس31المنتھیة في أشھرالثالثةفترةإن نتائج فذلك، إضافًة إلى
.  2021دیسمبر 31للسنة المالیة المنتھیة في 

الحالیة. تم إجراء عملیات إعادة التصنیف لكي یتم الفترةالسابقة لكي تتوافق مع عرض الفترةبعض مبالغ تم إعادة تصنیف
بصورة أكثر تناسبًا ولم یكن لھا أي تأثیر على الموجودات المرحلي المكثف المجمععرض بعض بنود بیان المركز المالي 

المطلوبات وحقوق الملكیة المدرجة سابقاً.و

المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة
المحاسبیة المطبقة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البیانات إن السیاسات

، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة التي تسري كما في  2020دیسمبر  31المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
التطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل صدر ولكن لم یسر بعد.  . لم تقم المجموعة ب2021ینایر 1

، ولكن لیس لھا تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة 2021تطبیق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة یتم
.  للمجموعةالمجمعة
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(تتمة) أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة-2

المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة) 

، ومعیار المحاسبة  9: تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2المرحلة - الربحاإلصالح المعیاري لمعدالت 
والمعیار الدولي للتقاریر المالیة  4والمعیار الدولي للتقاریر المالیة7، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39الدولي 

16

تقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثیرات على المعلومات المالیة المكثفة المجمعة عندما یتم استبدال معدل  
تتضمن التعدیالت المبررات العملیة التالیة: . خالي تقریباً من المخاطرربح(اإلیبور) المعروض فیما بین البنوك بمعدل 

  مبرر عملي یستلزم تغیرات تعاقدیة أو تغیرات على التدفقات النقدیة التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملیة
. السوقالربح فيمعدالت ، بما یعادل الحركة في في معدل الربحاإلصالح، والتي یتم معاملتھا كتغیرات 

سماح والتي یتعین إجراؤھا بموجب متطلبات إصالح معدل اإلیبور لتحوط التصنیفات وتحوط تغییرات في فترة ال
الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

إن المجموعة بصدد  أي تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة. لم یكن لھا ھذه التعدیالت إن 
استخدام المبررات العملیة في الفترات المستقبلیة عندما نظام التصنیف الجدید وتعتزمتقییم تأثیر انتقال المجموعة إلى

تصبح ساریة المفعول.   

استخدام األحكام والتقدیرات  
ل األعمال واألنشطة االقتصادیة وإیجاد ی) في جمیع أنحاء العالم إلى تعط19–كورونا (كوفید جائحة فیروسأدى تفشي 

في البیئة االقتصادیة العالمیة. وقامت السلطات المالیة والنقدیة في المناطق الجغرافیة التي تعمل فیھا التیقن حاالت من عدم 
ال تزال قید التنفیذ. ووضع البنك في اعتباره تم تنفیذھا أوالمجموعة باإلعالن عن عدة تدابیر تحفیزیة لعمالء المجموعة والتي

في أسعار السوق عند تحدید المبالغ المسجلة للموجودات المالیة وغیر المالیة لدى البنكات الحالیةالتأثیرات المحتملة للتقلب
. ولكن ال تزال األسواق تتقلب بصورة الحالیةتقدیر لإلدارة استنادًا إلى المعلومات الملحوظة أفضلثل أنھا تموالتي تعتبر

.  السوقكبیرة وال تزال المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات 

تكالیف التمویل والتوزیعات المقدرة للمودعین -3

المنتھیة في أشھرالثالثةقدرت إدارة البنك التوزیعات للمودعین وتوزیعات األرباح لمساھمي البنك استنادًا إلى نتائج فترة 
. إن المبالغ الفعلیة للتوزیعات للمودعین وتوزیعات األرباح لمساھمي البنك قد تختلف عن المبالغ المعروضة  2021مارس31

ف المجمع. في بیان الدخل المرحلي المكث

إن الربح الفعلي الذي سوف یتم توزیعھ على كافة األطراف المعنیة سوف یتم تحدیده من قبل مجلس إدارة البنك وفقـاً للنظام 
. 2021دیسمبر 31األساسي للبنك، استنادًا إلى النتائج السنویة المدققة للسنة التي تنتھي في 

والمخففة الخاصة بمساھمي البنك ربحیة السھم األساسیة-4

بتقسیم ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك على المتوسط الموزون لعدد األسھم العادیة  والمخففة  تحتسب ربحیة السھم األساسیة  
التي تحتفظ بھا المجموعة. نةالخزیأسھم القائمة خالل الفترة بعد التعدیل ب

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس 31

2021
مارس 31

2020

ربحیة السھم األساسیة والمخففة: 
50,00444,275ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك (ألف دینار كویتي)

════════════════

8,370,1828,351,456المتوسط الموزون لعدد األسھم القائمة خالل الفترة (ألف سھم) 
════════════════

فلس 5.30فلس5.97ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي البنك
════════════════

خاللالمعتمدةالمنحة  أسھمإصدارتعدیل المتوسط الموزون لعدد األسھم القائمة خالل الفترة الحالیة والمقارنة لكي یعكستم
إن برنامج مدفوعات األسھم للموظفین لیس لھ تأثیر على ربحیة السھم.  ).9(إیضاح الفترة
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الضرائب  -5
ألف دینار كویتي 

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس 31

2021
مارس 31

2020

(377)(309)حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
(851)(1,066)ضریبة دعم العمالة الوطنیة

(428)(371)) 2006لسنة 46الزكاة (استنادًا إلى قانون الزكاة رقم 
(9,877)(8,346)ضرائب متعلقة بشركات تابعة

─────────────
(10,092)(11,533)

════════════════
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ات حتیاطیاال-6

یتم تحلیل حركة االحتیاطیات على النحو التالي: 
2021مارس 31

ألف دینار كویتي 
احتیاطي  

قانوني 
احتیاطي  
اختیاري  

أرباح  
محتفظ بھا 

احتیاطي  
خزینة  أسھم 

احتیاطي  
القیمة العادلة  

احتیاطي تحویل  
عمالت أجنبیة  

احتیاطیات  
المجموع  أخرى  

323,199(23,771)(305,515)2021340,325228,8931,30615,02866,933ینایر 1الرصید في 
50,004----50,004--ربح الفترة

(43,146)-(31,917) (11,229) ----خسائر شاملة أخرى
────────────────────────────────────────────────────────

6,858-(31,917) (11,229) -50,004--إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة 
تعدیل أرباح محتفظ بھا حصة المجموعة في 

(997)----(997)--شركة زمیلةتتعلق بالزكاة في 
────────────────────────────────────────────────────────

329,060(23,771) (337,432) 55,704 15,028 228,89350,313 340,325 2021مارس 31الرصید في 
════════════════════════════════════════════════════════
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(تتمة) االحتیاطیات -6
2020مارس 31

كویتي ألف دینار 
احتیاطي  

قانوني  
احتیاطي  
اختیاري  

أرباح  
محتفظ بھا 

احتیاطي  
أسھم خزینة  

احتیاطي  
القیمة العادلة  

احتیاطي تحویل  
عمالت أجنبیة  

احتیاطیات  
المجموع  أخرى  

470,908(19,376)(263,569)2020324,875310,12755,13711,89951,815ینایر 1الرصید في 
44,275----44,275--ربح الفترة

(114,337)-(6,179)(108,158)----خسائر شاملة أخرى
────────────────────────────────────────────────────────

(70,062)-(6,179)(108,158)-44,275--إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة 
474474------المدفوعات باألسھم 

تحویل احتیاطي القیمة العادلة ألدوات حقوق  
الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

---(2,061)-2,061--اإلیرادات الشاملة األخرى
809---809---صافي الحركة في أسھم الخزینة 
صكوك علىحصة المجموعة في توزیعات 

(2)----(2)--لشركة زمیلة1الشریحة 
────────────────────────────────────────────────────────

402,127(18,902)(269,748)(58,404)2020324,875310,127101,47112,708مارس 31الرصید في 
════════════════════════════════════════════════════════



یت التمویل الكویتي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعة ب
 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة) 
2021مارس 31في 

 

14

النقد والنقد المعادل -7
ألف دینار كویتي 

(مدققة) 
مارس 31

2021
دیسمبر 31

2020
مارس 31

2020

297,295222,389214,184نقد
2,367,0491,761,0631,049,832أرصدة لدى بنوك مركزیة

349,832507,349447,879حسابات جاریة–أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
─────────────────────

3,014,1762,490,8011,711,895نقـد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
1,069,6531,681,8741,270,969أشھر من تاریخ العقد3أرصدة مستحقة من البنوك تستحق خالل 
(683,814)(821,116)(995,654)ناقصاً: الودائع القانونیة لدى بنوك مركزیة

─────────────────────
3,088,1753,351,5592,299,050النقد والنقد المعادل

═════════════════════

مدینو تمویل -8

اخرون وتدرج  ومدینونواستصناعیتكون مدینو التمویل بصورة رئیسیة من أرصدة المرابحة والوكالة والموجودات المؤجرة  
األرصدة بالصافي بعـد االنخفاض في القیمة، كما یلي:

ألف دینار كویتي 
(مدققة) 

مارس 31
2021

دیسمبر 31
2020

مارس 31
2020

11,472,10711,318,51910,501,583بالصافي بعد األرباح المؤجلة والمعلقةمدینو تمویل، 
(490,400)(570,983)(602,474)ناقصاً: االنخفاض في القیمة

─────────────────────
10,869,63310,747,53610,011,183
─────────────────────

ألف 16,138: 2020دیسمبر 31دینار كویتي (ألف16,106بمبلغالنقدیةغیرلتسھیالت لرصید المخصص المتاح إن
ضمن مطلوبات أخرى. مدرج )دینار كویتي17,156: 2020مارس 31ودینار كویتي

خسائر قیاستتطلب یتم احتساب إجمالي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لتعلیمات بنك الكویت المركزي والتي
التزاماً بتعلیمات بنك الكویت 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  لخسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة طبقاً االئتمان المتوقعة وفقاً 

. یبلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان أكبرالمركزي أو المخصص المطلوب طبقًا لتعلیمات بنك الكویت المركزي، أیھما 
ستخدمة وغیر المستخدمة  المسجلة وفقًا لتعلیمات بنك الكویت المركزي بشأن تسھیالت التمویل النقدیة وغیر النقدیة الم

مارس 31وألف دینار كویتي587,121: 2020دیسمبر 31(2021مارس31ألف دینار كویتي كما في 618,580
) وھي تزید عن خسائر االئتمان المتوقعة لمدیني التمویل وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر ألف دینار كویتي507,556: 2020
155,122:  2020مارس  31وألف دینار كویتي227,587:  2020دیسمبر  31دینار كویتي (فأل245,836بمبلغ  9المالیة  

.  )ألف دینار كویتي

الخسائر االئتمانیة المتوقعة المقابلة استنادًا إلى معاییر التصنیف مخصص  لتسھیالت االئتمانیة وامبالغإجمالي  فیما یلي تحلیل
: التزاماً بتعلیمات بنك الكویت المركزي9للتقاریر المالیة إلى مراحل وفقاً للمعیار الدولي 

المجموع  3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 2021مارس 31
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي

9,082,9601,854,151534,99611,472,107مدینو تمویل  
────────────────────────────

2,998,748455,08823,3833,477,219تسھیالت ائتمانیة غیر نقدیة
────────────────────────────

27,390120,486224,868372,744مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة 
────────────────────────────
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مدینو تمویل (تتمة) -8

المجموع  3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 2020دیسمبر 31
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي

8,946,8361,942,969428,71411,318,519مدینو تمویل  
────────────────────────────

3,610,182537,55519,6084,167,345تسھیالت ائتمانیة غیر نقدیة
────────────────────────────

35,381162,964161,189359,534مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة 
────────────────────────────

المجموع  3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 2020مارس 31
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي

8,761,5801,352,953387,05010,501,583مدینو تمویل  
────────────────────────────

4,175,570277,47318,9624,472,005تسھیالت ائتمانیة غیر نقدیة
────────────────────────────

48,647138,218165,569352,434مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة 
────────────────────────────

أرباح نقدیة توزیعات و أسھم منحة المال واصدار رأس -9

:  2019% (10على إصدار أسھم منحة بنسبة 2021مارس22الجمعیة العمومیة العادیة لمساھمي البنك المنعقدة في توافق
فلس للسھم) إلى 20: 2019فلس للسھم (10رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل وتوزیعات أرباح نقدیة بقیمة %) من10

.  2020دیسمبر 31مساھمي البنك للسنة المنتھیة في 

على زیادة رأس المال المصرح بھ لیتكون 2021مارس22العادیة لمساھمي البنك المنعقدة في  وافقت الجمعیة العمومیة غیر  
) سھم  11,176,489,202: 2020مارس31و11,874,138,122: 2020دیسمبر 31سھم (12,641,551,934من 

فلس للسھم.   100بقیمة 

:  2020دیسمبر 31(2021مارس31سھم كما في 8,441,551,934یتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 
فلس للسھم.   100) سھم بقیمة 6,976,489,202: 2020مارس31و7,674,138,122

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -10

على 2021مارس22المنعقدة في2020دیسمبر 31للسنة المنتھیة في الجمعیة العمومیة العادیة لمساھمي البنك توافق
ألف 942:  2019(ألف دینار كویتي608بمبلغ  2020دیسمبر  31مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة للسنة المنتھیة في  

.)دینار كویتي

والتزامات طارئةمطلوبات -11

بما تعلق یللنشاط فیما الطبیعي مسارالتمت ضمن بیان المركز الماليوالتزامات قائمة بتاریخطارئة مطلوباتكانت ھناك 
یلي:

ألف دینار كویتي 
(مدققة) 

مارس 31
2021

دیسمبر 31
2020

مارس 31
2020

195,732159,067187,990حواالت مقبولة وخطابات اعتماد
1,365,3351,402,2881,566,534خطابات ضمان

────────────────────────
1,561,0671,561,3551,754,524مطلوبات طارئة

════════════════════════
326,898306,005410,511التزامات رأسمالیة والتزامات أخرى

════════════════════════
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معامالت مع أطراف ذات عالقة -12

ھناك بعض األطراف ذات عالقة (مساھمون رئیسیون وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین التنفیذیین للمجموعة وأقاربھم من  
تسھیالت  الدرجة األولى وشركات زمیلة ومشاریع مشتركة وشركات یملكون فیھا حصصًا رئیسیة) كانوا مودعین وعمالء 

تمویلیة للمجموعة، ضمن المسار الطبیعي للنشاط. إن تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسیة بما في ذلك معدالت  
الربح والضمانات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة لمعامالت مماثلة لھا مع أطراف غیر ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من  

القدر الطبیعي من المخاطر.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة) -12

المالي المرحلي المكثف المجمع ھي كما یلي:إن األرصدة المتضمنة في بیان المركز 

ألف دینار كویتي 
المجموع

مساھمون  
رئیسیون  

شركات 
زمیلة  

أعضاء  
مجلس اإلدارة  

وموظفین  
تنفیذیین 

أطراف أخرى  
ذات عالقة  

مارس 31
2021

(مدققة) 
دیسمبر  31

2020
مارس 31

2020
أطراف ذات عالقة  

1,015261,206208,306222,070 257,5772,614 - مدینو تمویل  
876,7341,135,722563,886 - - 45,453 831,281 أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة 

52,96457,60997,818 16,611 16,228 20,125 - حسابات المودعین
10,72811,80215,108 418 - 9,824 486 والتزاماتمطلوبات طارئة 

المجمع ھي كما یلي:المرحلي المكثف إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في بیان الدخل 

ألف دینار كویتي 
المجموع

المنتھیة في الثالثة أشھر

مساھمون رئیسیون  
شركات 
زمیلة  

أعضاء  
مجلس اإلدارة  

وموظفین تنفیذیین  
أطراف أخرى  

ذات عالقة  
مارس 31

2021
مارس 31

2020

152,0392,940 1,98638 - إیرادات تمویل
14677 23 44 79 - إیرادات أتعاب وعموالت 

2,7075,335 135 34 88 2,450 تكالیف التمویل والتوزیعات المقدرة للمودعین
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)  
2021مارس31في 

معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة) -12

ھي كما یلي:  بالمجموعة من الدرجة األولىوأقاربھمإن تفاصیل حصص أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین التنفیذیین 

ألف دینار كویتي  

عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفین التنفیذیین
عدد األطراف ذات العالقة 

القیمة (اقارب أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفین التنفیذیین) 

مارس 31
2021

(مدققة) 
دیسمبر  31

2020
مارس 31

2020
مارس 31

2021

(مدققة) 
دیسمبر  31

2020
مارس 31

2020
مارس 31

2021

(مدققة) 
دیسمبر  31

2020
مارس 31

2020
أعضاء مجلس اإلدارة  

1,1911,1202,274 212311 282524التسھیالت التمویلیة وبطاقات االئتمان
18,61219,36411,921 12312377 515350حسابات المودعین

2,3222,3622,392 231 115تمویلیة ضمانات مقابل تسھیالت 

الموظفین التنفیذیین 
1514212,2022,4221,971 676863التمویلیة وبطاقات االئتمانالتسھیالت 

12,60411,58514,013 117111107 798182حسابات المودعین
2,5482,7083,052 334 677ضمانات مقابل تسھیالت تمویلیة  
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معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة) -12

ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت نھایة خدمة موظفي اإلدارة العلیا اإلدارة العلیا ومكافآت موظفي إن رواتب وبدالت
كما یلي:وكافة الشركات التابعة المجمعة بالبنك

ألف دینار كویتي 
المجموع

المنتھیة في الثالثة أشھر
مارس 31

2021
مارس 31

2020

4,7435,740اإلدارة العلیارواتب وبدالت ومكافآت موظفي 
240280مكافآت نھایة الخدمة ومزایا طویلة األجل لموظفي اإلدارة العلیا

4357مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
──────────────

5,0266,077
════════════

قطاعي التحلیل  ال-13

القطاعات معلومات 
ألف دینار كویتي  

الخزینة 2021مارس 31

االعمال  
المصرفیة 

لألفراد  
والخدمات  
المصرفیة 

الخاصة  

األعمال  
المصرفیة
المجموع  االستثمار للشركات 

1,656,28821,218,403 6,554,8355,697,748 7,309,532 الموجودات إجمالي
══════════════════════════════

19,193,044 500,702 2,893,299 12,417,563 3,381,480 المطلوبات إجمالي
══════════════════════════════

203,385 38,263 59,983 85,019 20,120 إیرادات التشغیل
══════════════════════════════

(56,117)(20,806) (41,139)(3,620) 9,448 المخصصات وانخفاض القیمة
══════════════════════════════

61,397 3,026 (716) 32,441 26,646 الفترة (خسارة) ربح 
══════════════════════════════

ألف دینار كویتي 

الخزینة  2020مارس31

االعمال  
المصرفیة  

لألفراد  
والخدمات  
المصرفیة  

الخاصة  

األعمال  
المصرفیة  
المجموع  االستثمار  للشركات  

6,917,1465,922,9005,383,1051,787,42720,010,578الموجودات إجمالي
══════════════════════════════

3,168,84311,238,7752,875,229554,82217,837,669إجمالي المطلوبات
══════════════════════════════

35,20683,25168,15533,508220,120إیرادات التشغیل
══════════════════════════════

(74,931)(13,315)(49,563)(5,641)(6,412)مخصصات وانخفاض القیمة
══════════════════════════════

52,600(5,314)(135)24,96133,088ربح (خسارة) الفترة 
══════════════════════════════
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العادلة  ة القیم-14

المالیة حسب أسلوب التقییم:  للموجوداتالجدول الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة المجموعةستخدم ت

: األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة؛ 1المستوى 
اشر أو غیر : أسالیب أخرى یكون لجمیع مدخالتھا تأثیرًا ملموسًا على القیمة العادلة المسجلة معروضة بشكل مب2المستوى 

مباشر؛ و 
: أسالیب أخرى تستخدم المدخالت ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى البیانات 3المستوى 

المعروضة في السوق.  

31المجموعة كما في  للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة لدى قیاسات القیمة العادلة  رض الجدول التالي للجدول الھرمي  یع
:2021مارس

ألف دینار كویتي 
المجموع)3المستوى ()2المستوى ()1المستوى (

موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة:  
رأس مال مشترك مدرج بالقیمة العادلة من خالل بیان 

16,068 - 16,068 - الدخل
85,967 43,566 35,018 7,383 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأسھم 

أسھم بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 
104,988 68,459 - 36,529 األخرى

بالقیمة العادلة من خالل األرباح استثمار في صكوك
311,713 - - 311,713 أو الخسائر

بالقیمة العادلة من خالل استثمار في صكوك
2,297,494 78,299 - 2,219,195 اإلیرادات الشاملة األخرى

: مشتقات الموجودات المالیة
7,915 - 7,915 - عقود آجلة

33,787 - 33,787 - مبادالت عمالت
────────────────────
 2,574,820 92,788 190,324 2,857,932
════════════════════════

ألف دینار كویتي 
المجموع)3المستوى ()2المستوى ()1المستوى (

مطلوبات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 
مشتقات المطلوبات المالیة:

2,155 - 2,155 - عقود آجلة
17,578 - 17,578 - مبادالت معدل األرباح 

15,798 - 15,798 - مبادالت عمالت 
172 - 172 - المعادن الثمینة المتضمنة

────────────────────
 - 35,703 - 35,703

════════════════════════
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(تتمة)  القیمة العادلة لألدوات المالیة -14

المجموعة كما في للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة لدىقیاسات القیمة العادلة رض الجدول التالي للجدول الھرمي یع
:  2020دیسمبر 31

ألف دینار كویتي 
المجموع )3المستوى ()2المستوى ()1المستوى (

موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 
رأس مال مشترك مدرج بالقیمة العادلة من خالل 

16,068-16,068-بیان الدخل
6,73737,42032,85977,016أسھم بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الشاملة أسھم بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
67,82999,263-31,434األخرى

بالقیمة العادلة من خالل األرباح استثمار في صكوك
293,295--293,295أو الخسائر

بالقیمة العادلة من خالل استثمار في صكوك
84,6812,191,508-2,106,827اإلیرادات الشاملة األخرى

: مشتقات الموجودات المالیة
4,834-4,834-عقود آجلة

16,150-16,150-مبادالت عمالت
موجودات غیر مالیة:
440,270-440,270-عقارات استثماریة

────────────────────
2,438,293514,742185,3693,138,404
════════════════════════

ألف دینار كویتي 
المجموع )3المستوى ()2المستوى ()1المستوى (

مطلوبات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة:
مشتقات المطلوبات المالیة:

1,277-1,277-عقود آجلة
26,008-26,008-مبادالت معدل األرباح

46,474-46,474-مبادالت عمالت 
216-216-المعادن الثمینة المتضمنة 

────────────────────
-73,975-73,975

════════════════════════
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(تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة -14

المجموعة كما في  للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة لدى یعرض الجدول التالي للجدول الھرمي لقیاسات القیمة العادلة 
:  2020مارس31

ألف دینار كویتي 
المجموع )3المستوى ()2المستوى ()1المستوى (

موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 
رأس مال مشترك مدرج بالقیمة العادلة من خالل 

18,057-18,057-بیان الدخل
23,68755,36530,672109,724أسھم بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الشاملة أسھم بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
59,40379,547-20,144األخرى

بالقیمة العادلة من خالل األرباح استثمار في صكوك
275,035--275,035أو الخسائر

بالقیمة العادلة من خالل استثمار في صكوك
113,9622,049,390-1,935,428اإلیرادات الشاملة األخرى

: الموجودات المالیةمشتقات 
2,918-2,918-عقود آجلة

39,948-39,948-مبادالت عمالت 
────────────────────

2,254,294116,288204,0372,574,619
════════════════════════

ألف دینار كویتي 
المجموع )3المستوى ()2المستوى ()1المستوى (

مطلوبات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة:
مشتقات المطلوبات المالیة:

4,828-4,828-عقود آجلة
29,760-29,760-مبادالت معدل األرباح

23,446-23,446-مبادالت عمالت 
582-582-المعادن الثمینة المتضمنة

────────────────────
-58,616-58,616

════════════════════════

لم یتم إجراء أیة تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي.

84,681:  2020دیسمبر  31دینار كویتي (ألف78,299صكوك غیر مسعرة بمبلغ  3تتضمن االستثمارات ضمن المستوى  
ألف 100,688:  2020دیسمبر  31دینار كویتي (ألف112,025غیر مسعرة بمبلغ  أسھم دینار كویتي) واستثمارات في  ألف

إصدارھا من جھات سیادیة ومؤسسات مالیة وشركات. ویتم  ك تم صكوھذه الفئة  ضمندینار كویتي). تمثل الصكوك المدرجة  
من  التي تستخدم معدل خصم یتراوح طریقة التدفقات النقدیة المخصومةالمسعرة باستخدامالقیمة العادلة للصكوك غیر تقدیر
لالستثمارات في األسھم غیر المسعرة.  یتم تحدید القیمة العادلة %) 9.3% إلى 1.9: 2020دیسمبر 31(%6.3% إلى 1.2

ومعلومات  المعدلةالتقییم طرق التدفقات النقدیة المخصومةتتضمن أسالیبلتلك الظروف.أسالیب تقییم مناسبةباستخدام 
تتضمن المدخالت  ومعلومات المعامالت الحدیثة وصافي قیم الموجودات. القابلة للمقارنةالسوق المعروضة للشركات 

اإلیرادات النھائي وتقدیراتالنمو  الخصم ومعدل غیر الملحوظة المستخدمة في أسالیب التقییم بصورة أساسیة معدل  الجوھریة  
إن التأثیر على بیانات المركز المالي أو الدخل أو التغیرات في حقوق الملكیة المرحلیة المكثفة المجمعة قد ال یكون  واألرباح.  

جوھریًا إذا تم تغییر متغیرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تقدیرات القیمة العادلة لتحدید القیمة العادلة لالستثمارات  
%. 5بنسبة غیر المسعرةوالصكوكفي األسھم غیر المسعرة
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(تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة -14

:بالقیمة العادلةیتم قیاسھا للموجودات المالیة 3الختامي للمستوى والرصیدمطابقة المبلغ االفتتاحي یعرض الجدول التالي 

ألف دینار كویتي 
20212020

185,369201,799ینایر 1كما في 
8,9922,162إعادة قیاس القیمة العادلة

76(4,037)بالصافي(استبعاد) شراء،
──────────

190,324204,037مارس 31كما في 
════════════


