
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 دولة الكويت

 

 المجمعة المكثفةالمعلومات الماليـة المرحلية 

 )غير مدققة( 2020 مارس 31

 

 

 

 



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

 

 المحتويات

 صفحة 

  

 المرحلية المكثفة المجمعةتقرير مراقبي الحسابات عن مراجعة المعلومات المالية  

 

1 

 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

2 

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

 

3 

 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 

4 

 الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( بيان التغيرات في حقوق  

 

5 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 

6 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 

7 - 15 

 

 





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

 2020 مارس 31فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2 

 ألف دينار كويتي   

 الثالثة أ هر المنتهية في  

 إيضاح  

 مارس  31

2020 

 مارس  31

2019 

    

 24,565 25,454  إيرادات تمويل  

 (11,140) (13,472) 3 تكاليف التمويل والتو يعات المقدرة للمودعين 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 13,425 11,982  صافي إيرادات التمويل 

    

 2,491 2,370  إيرادات أتعا  وعموالت 

 192 269  صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 769 (384)  إيرادات ا تثمارات )خسائر(/ 

 144 100  إيرادات أخرى
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 17,021 14,337  مجموع إيرادات التشغيل
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
    

 (4,779) (5,139)  تكاليف موظفين 

 (2,595) (2,738)  م اريف عمومية وإدارية  

 (895) (1,028)  ا تهالك 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 (8,269) (8,905)  مجموع مصروفات التشغيل 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
    

 8,752 5,432  الربح من العمليات قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة

    

 (2,173) (2,555) 4 المخ  ات وخسائر انخفاض القيمة 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 6,579 2,877  الربح الناتج من العمليات 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
    

    مخصص لـ:

 (61) (26)  ي ح ة مؤ سة الكويت للتقدم العلم

 (166) (76)   ريبة دعم العمالة الوطنية 

 (68) (30)  الزكاة 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 6,284 2,745  ربح الفترة 
  ══════ ══════ 

    

    العائد إلى: 

 6,212 2,759  مسا مي البنك  

 72 (14)  الح ص غير المسيطرة  
ــ    ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
  2,745 6,284 
  ══════ ══════ 

    

 فل   6.09 فلس 2.71 5 األ ا ية والمخففة العائدة إلى مسا مي البنك ربحية السهم  
  ══════ ══════ 

 

 

 



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

 2020 مارس 31فترة المنتهية في ال

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

3 

 ألف دينار كويتي  

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس  31

2020 

 مارس  31

2019 

   

 6,284 2,745 ربح الفترة 
ــ   ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

   : الدخل الشامل اآلخر)الخسارة الشاملة األخرى(/ 

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

 624 (3,929) اآلخر   الشامل   الدخل   خالل   من   العادلة   بالقيمة   لل كوك في القيمة العادلة    التغير  -

 - 1,650 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية -
   

   بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع  الى لن يتم ت نيفها   بنود

 (50) (4,421) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ملكية ال تثمارات  العادلة  القيمة  في التغير  -
ــ   ــ ــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 574 (6,700) الشامل اآلخر للفترة الدخل   )الخسارة الشاملة األخرى(/ 
ــ   ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 6,858 (3,955) الدخل الشامل للفترة )الخسارة الشاملة(/ مجموع 
 ══════ ══════ 
   

   العائد إلى: 

 6,786 (3,941) مسا مي البنك  

 72 (14) الح ص غير المسيطرة  
ــ   ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 6,858 (3,955) الدخل الشامل للفترة )الخسارة الشاملة(/ مجموع 
 ══════ ══════ 
 

 

 

 
 

 



Pro




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

 2020 مارس 31فترة المنتهية في ال

   تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

5 

 ألف دينار كويتي   

ال كوك   مساهمي البنك الى  ةلعائدحقوق الملكية ا  

الدائمة  

 1الشريحة 

  الح ص

غير  

 المسيطرة 

 حقوق

  احتياطيات أخرى     الملكية 

 

 رأس  

 المال 

 عالوة

 إصدار  

 أ هم 

 أ هم  

 نة يخز

احتياطي  

 قانوني

احتياطي  

 اختياري 

احتياطي  

 أ هم 

 خزينة 

 أرباح 

 محتفظ

 بها 

احتياطي  

 القيمة 

 العادلة 

 فائض

 إعادة 

 تقييم

احتياطي  

ترجمة  

عمالت  

 أجنبية

مجمو   

االحتياطيات  

 األخرى 

 المجمو  

                

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

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

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

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

المحول نتيجة ا تبعاد ا تثمارات بالقيمة العادلة  

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

 ( 6,797) - - ( 6,797) ( 6,797) - - - ( 6,797) - - - - - - ( 8إيضاح أرباح )  تو يعات
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

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

                

 276,604 3,414 - 273,190 165,212 - 14,937 15,763 61,967 4,846 30,808 36,891 ( 45,234) 49,480 103,732   2019يناير  1الرصيد كما في 

   16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

   (33) - - ( 33) ( 33) - - - ( 33) - - - - - - 2019يناير  1كما في 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 276,571 3,414 - 273,157 165,179 - 14,937 15,763 61,934 4,846 30,808 36,891 ( 45,234) 49,480 103,732 )المعدل(  2019يناير  1الرصيد كما في 

 6,284 72 - 6,212 6,212 - - - 6,212 - - - - - - ربح الفترة  

 574 - - 574 574 - - 574 - - - - - - - دخل الشامل اآلخر ال
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 6,858 72 - 6,786 6,786 - - 574 6,212 - - - - - - مجمو  الدخل الشامل 

 ( 10,271) - - ( 10,271) ( 10,271) - - - ( 10,271) - - - - - - ( 8إيضاح أرباح )  تو يعات
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 273,158 3,486 - 269,672 161,694 - 14,937 16,337 57,875 4,846 30,808 36,891 ( 45,234) 49,480 103,732 2019 مارس  31الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



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

 2020 مارس 31فترة المنتهية في ال
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

6 

 ر كويتي ادين  ألف  

 أ هر المنتهية في  الثالثة  

 إيضاح  

  مارس 31

2020  

  مارس  31

2019 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 6,284  2,745  ربح الفترة

     تسويات لـ:  

 (192)  (269)  صرف العمالت األجنبية من صافي الربح الناتج 

 (83)  (107)  إيرادات تو يعات 

 -  247  مالية  أوراق   في ا تثمارات بيع  من محققة خسائر 

 (498)  495  لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتغير في القيمة العادلة  

 -  (7)   ميلة  ركة نتائجح ة في 

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

 895  1,028  ا تهالك 

 2,173  2,555 4 المخ  ات وخسائر انخفاض القيمة 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

  6,443  8,391 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (17,425)  (1,445)  المستحق من بنوك 

 (31,749)  (57,290)  مدينو تمويل

 (2,161)  (2,743)  موجودات أخرى 

 28,791  (77,288)  المستحق للبنوك ومؤ سات مالية  

 54,810  96,878  حسابات المودعين

 (12,260)  (5,166)  مطلوبات أخرى
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 28,397  (40,611)  األنشطة التشغيليةالناتج من )المستخدم في(/  النقد صافي  
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (30,721)  (49,903)  أوراق مالية راء ا تثمارات في 

 56,449  41,818  أوراق مالية المح ل من بيع / ا ترداد ا تثمارات في  

 (1,407)  (475)   راء ممتلكات ومعدات 

 83  107  إيرادات تو يعات مستلمة 

 188  244  إيرادات تأجير مستلمة
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 24,592  (8,209)  األنشطة اال تثمارية لناتج من ا  / (فيالمستخدم ) صافي النقد 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (53)  (20)  تو يعات مدفوعة 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

  (53)  (20)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

     

 52,936  (48,840)  الزيادة في النقد والنقد المعادل )النقص(/  صافي

 -  1,650  أجنبية عمالت  ترجمةمن  ثر األ

 96,208  329,993  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
ــ    ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ـــ

 149,144  282,803 9 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 
  ═══════  ═══════ 
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 التأسيس واألنشطة األساسية .1

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

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

 

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

  ومنذ ذلك التاريخ فإن جميع أنشطة البنك يتم ممار تها وفقاً ألحكام الشريعة اإل المية السمحاء كما يتم إقرار ا من قبل  يئة  2007

 الرقابة الشرعية في البنك. 

 

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

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

 

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

 

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

% من رأس المال الم در  100نسبة   وأيضاً يمتلك البنك في مجال تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإل الميةالدولي للتكافل 

 أغراض خاصة وذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن. ذات المحدودة  تأ ست كشركة    1لشركة صكوك كي أي بي الشريحة 

 

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

 . 2020 أغسط   10دارة البنك في إمن قبل مجل    2020 مارس  31في 

 والسياسات المحاسبية الهامة  عداد س اإلاأس .2

 أساس اإلعداد  2.1

ً لمعيار المحا بة الدولي رقم  "التقارير المالية المرحلية". إن   34أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقا

ة  الماليالسيا ات المحا بية المتبعة في إعداد  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات  

إن السيا ات المحا بية المتبعة في إعداد  ذ  المعلومات المالية المرحلية المكثفة   .2019ديسمبر  31السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

 . 2019ديسمبر  31المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

 

ال ادرة عن بنك    لمؤ سات الخدمات الماليةاوفقاً لتعليمات    2019ديسمبر    31المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في    تم إعداد البيانات

احتسا  مخ ص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية وفقاً   . وتتطلب  ذ  التعليمات تطبيق الكويت المركزي في دولة الكويت 

التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخ  ات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي    9ر المالية للمعيار الدولي للتقاري

والتأثير الناتج على االف احات ذات ال لة  وتطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى ال ادرة عن   ؛أيهما أكبر 

الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية أقل من متطلبات بنك   إن  2020 مارس 31 في كما .مجل  معايير المحا بة الدولية 

 . القيمة   في االنخفاض  بمخ  اتة الكويت المركزي الخاص

 

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

  31ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في والمطبقة في دولة الكويت للمعايير الدولية للتقارير المالية 

  التي تنتهي. باإل افة إلى ذلك  فإن نتائج الفترات المرحلية ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية 2019ديسمبر 

 . 2020ديسمبر   31 في 

 

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

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

 واإلفصاحات   السياسات المحاسبية الهامةفي  التغيرات 2.2

 : تعريف االعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

يات جو رية كحد أدنى والتي تسا م معًا في القدرة على تحقيق مخرجات بشكل جو ري. عالوة على ذلك   والموجودات مدخالت وعمل

أو ح التعديل أن األعمال قد تنشأ دون إدراج كافة المدخالت والعمليات الال مة لتحقيق المخرجات. لم ينتج عن  ذ  التعديالت أي تأثير 

لمجمعة للمجموعة  ولكن قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا قامت المجموعة بتنفيذ أي دمج  االمكثفة  المرحلية المالية  المعلومات على 

 لألعمال. 

: إصالح المعايير الخاصة  39ومعيار المحا بة الدولي  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 بأ عار الفائدة 

األدوات المالية: االعتراف والقياس عدداً من اإلعفاءات    39ومعيار المحا بة الدولي    9ى المعيار الدولي للتقارير المالية  تقدم التعديالت عل

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

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

 للمجموعة حيث إنه لي  لديها عالقات تحوط أل عار الفائدة. المكثفة المجمعة  المرحليةالمالية  المعلومات أي تأثير على 

 : تعريف المعلومات الجو رية8ومعيار المحا بة الدولي  1المحا بة الدولي تعديالت على معيار 

تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا للمعلومات يشير إلى أن "المعلومات تعتبر جو رية إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤ ا من المتوقع  

ات المالية من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام من  ب ورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء على تلك البيان

 ذ  البيانات المالية و و عرض معلومات مالية حول المنشأة التي قامت بإعداد ا.". تو ح التعديالت أن المعلومات الجو رية  تستند  

وذلك  من  ياق البيانات المالية. يشكل وقو  الخطأ   إلى طبيعة أو حجم المعلومات   واء بشكل فردي أو بالدمج مع معلومات أخرى 

  في المعلومات أمًرا جو ريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من المستخدمين األ ا يين. لم ينتج عن  ذ  

 ع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.   ولي  من المتوقالمكثفة المجمعة  المرحليةالمالية    المعلوماتالتعديالت أي تأثير على  

 2018مارس  29اإلطار الت وري للتقارير المالية ال ادر في  

طار  إن اإلطار الت وري ال يمثل معياًرا أو أي من المفا يم الواردة فيه التي تتجاو  المفا يم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض من اإل

ِّين على تطوير  يا ات محا بية متسقة في الت وري  و مساعدة المجل  ا لدولي لمعايير المحا بة في إعداد المعايير  ومساعدة الُمعد 

حالة عدم توافر معايير  ارية  وكذلك لمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسير ا. يتضمن اإلطار الت وري الذي تمت مراجعته  

ة ومعايير االعتراف بالموجودات والمطلوبات كما يو ح بعض المفا يم الهامة. لم ينتج عن  بعض المفا يم الجديدة  ويقدم تعريفات محدث

 للمجموعة. المكثفة المجمعة  المرحليةالمالية  المعلومات  ذ  التعديالت أي تأثير على 

 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين  .3

.  2020 مارس  31 أ هر المنتهية في  الثالثة قدرت إدارة البنك التو يعات للمودعين والربح الخا  بمسا مي البنك ا تناداً إلى نتائج فترة  

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

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

 . 2020ديسمبر  31 التي تنتهي فيالمالية  األ ا ي للبنك  ا تناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة  

 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة   .4

 كويتي ألف دينار  

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس  31

2020 

 مارس  31

2019 
   

 1,551 2,552 مدينو تمويل
 - 372 لموجودات مالية أخرى  متوقعة يةائتمان خسائر 

 (134) (189) تسهيالت ائتمانية غير نقدية  في  قيمةالانخفاض   رد

 (469) (180)  رورة  له يعد  لم   مخ ص

 1,225 - القيمة أخرىخسائر انخفاض 
ــ   ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 2,555 2,173 
 ══════ ══════ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة  .5

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

 ناق اً أ هم الخزينة كما يلي: 

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس  31

2020 

 مارس  31

2019 
   

 6,212 2,759 دينار كويتي( ربح الفترة العائد لمسا مي البنك )ألف 
ــ ــــــــــــ  ــ  ــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 1,019,587 1,019,587 )ألف  هم(  الخزينةبعد ا تبعاد أ هم المتو ط المرجح لعدد األ هم القائمة  
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 فل   6.09 لسف  2.71 األ ا ية والمخففةربحية السهم  
 ═══════ ═══════ 

 (. 8)إيضاح   2019تو يعات أ هم المنحة لسنة تم تعديل ربحية السهم األ ا ية والمخففة للفترات المقارنة لكي تعك  تأثير 

 المستحق من بنوك  .6

 لف دينار كويتي أ 

 مارس  31 

2020 

ديسمبر   31

2019 
 )مدققة(

 مارس  31

2019 

    
ق مع بنك الكويت المركزي  228,041 150,178 136,823 وديون حكومية معامالت تورِّ

 98,895 233,674 196,284 يوم أو أقل(  90)تستحق تعاقدياً خالل  تمويل مرابحات لدى بنوك
 50,442 55,523 70,273 يوم(  90)تستحق تعاقدياً بعد أكثر من  تمويل مرابحات لدى بنوك

ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 403,380 439,375 377,378 

 (4) (5) (55) المتوقعة   يةخسائر االئتمانالناق اً: 
ــ  ـ ـــــــــــــــــــــــ  ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 403,325 439,370 377,374 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 بنوك ومؤسسات ماليةلل المستحق .7

 لف دينار كويتي أ 

 مارس  31 

2020 

ديسمبر   31
2019 

 )مدققة(

 مارس  31
2019 

    
 132,867 172,962 253,165 مرابحات مستحقة إلى البنوك 

 402,311 604,840 441,232 مرابحات مستحقة إلى مؤ سات مالية  

 11,150 17,324 23,441 حسابات جارية وتحت الطلب 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 717,838 795,126 546,328 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 للمساهمين   العامة الجمعية .8

  السنة عن لمسا مي البنك العادية وغير العادية  العامةالجمعية  ي الموافقة على تو يعات أرباح في اجتماع ت تم  2020مارس  26 في

 : التالي النحو على  2019 ديسمبر  31 في المنتهية  المالية

ألف دينار    10,271فل  لكل  هم بمبلغ  11:  2018ديسمبر    31ألف دينار كويتي )   6,797فل  لكل  هم بمبلغ    7بقيمة  نقدية   تو يعات  (أ 

 و  ؛ أ هم الخزينة   ا تبعاد   بعد لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية   المستحقين   للمسا مين   كويتي( 

  العامة الجمعية  من  المعتمد  الزمني  الجدول  في  المبين  الوجه  على  لها  المستحقين  للمسا مين  ( 4 : 2018 ديسمبر  31% )5 منحة  أ هم  (  

 . العادية
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 )تتمة( جمعية العامة للمساهمينال . 8

  وفقاً لتعليمات بورصة الكويت. تم إدراج  2020أبريل  23 فيتم تو يع األرباح النقدية وأ هم المنحة على المسا مين المستحقين لها 

 . 2020مارس  31التو يعات النقدية  من بنود المطلوبات األخرى كما في 

أتم البنك إجراءات التسجيل إلصدار أ هم منحة ووفقاً لذلك أخطر الجهات الرقابية لي بح رأس المال الم رح به والم در والمدفو   

 فل  للسهم الواحد. وجميع األ هم المدفوعة نقدية.  100 هماً بواقع  1,132,760,724

 النقد والنقد المعادل  .9

 ألف دينار كويتي  

 مارس  31 

2020 

ديسمبر   31

2019 

 )مدققة(

 مارس  31

2019 

    
 50,249 96,319 86,519 النقد واألرصدة لدى البنوك 

 98,895 233,674 196,284 يوم أو أقل(  90)تستحق تعاقدياً خالل  تمويل مرابحات لدى بنوك
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 282,803 329,993 149,144 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 أطراف ذات صلة المعامالت مع  .10

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

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

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

تتضمن معدالت الربح المطبقة في الوقت نفسه على معامالت مماثلة مع أطراف غير ذات صلة ولم تتضمن أكثر من القدر الطبيعي من  

 التابعة وبالتالي ال يتم اإلف اح عنها.  ات المخاطر. يتم ا تبعاد كافة المعامالت مع الشرك

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

 ألف دينار كويتي  

 المجمو      

 

  المساهمين

 رئيسيينال

وأطراف أخرى  

 زميلة  ةشرك ذات عالقة 

 أعضاء 

مجلس اإلدارة  

 واإلدارة العليا

  مارس 31

2020 
ديسمبر   31

2019 

 )مدققة(

  مارس  31
2019 

       األرصدة
 160,579 172,440 172,492 49,725 - 122,767 مدينو تمويل

 80 71 72 72 - - بطاقات إئتمانية 

 15,588 17,464 20,129 2,834 7 17,288 ودائع 
 38,905 49,793 46,724 7,167 - 39,557 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 163,221 179,286 173,711 69,274 - 104,437 تسهيالت إئتمانية  مانات مقابل 
       

       المعامالت 
 2,153 8,610 1,671 411 - 1,260 ايرادات تمويل  

 60 280 77 4 - 73 للمودعين   المقدرة تو يعات ال

 86 467 79 79 - - أخرى
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 )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات صلة  . 10

 مارس  31 

2020 

 2019 ديسمبر  31 
 )مدققة(

 مارس  31 
2019 

 

عدد أعضاء  

مجلس اإلدارة  

  اإلدارة العلياو

ينار  ألف د

  كويتي

عدد أعضاء  

مجل  اإلدارة  

  اإلدارة العليا و

  ينار ألف د

  كويتي

عدد أعضاء  

مجل  اإلدارة  

  اإلدارة العليا و

  ينار ألف د

 كويتي
            

            عضاء مجلس اإلدارة أ
 44,130  6  50,172  5  49,569  5 مدينو تمويل 

 2  1  -  -  -  - بطاقات إئتمانية

 1,443  9  2,150  9  1,670  9 ودائع 

 5,811  4  7,646  4  7,091  4 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات
 60,514  5  74,473  5  69,274  5  مانات مقابل تسهيالت إئتمانية 

            

            العليا اإلدارة 

 181  6  161  9  156  7 مدينو تمويل 

 78  17  71  16  72  15 بطاقات إئتمانية 
 1,383  20  1,114  21  1,164  19 ودائع 

 74  19  72  17  76  16 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات
 

 : مزايا موظفي اإلدارة العليا

 ألف دينار كويتي  

 الثالثة أ هر المنتهية في 

 

 مارس  31

2020 

 مارس  31

2019 
   

 584 623 ق يرة األجل  مزايا

 38 44 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

   االلتزامات والمطلوبات المحتملة .11

 ألف دينار كويتي  

   مارس 31 

2020 

ديسمبر   31

2019 
 )مدققة(

  مارس  31

2019 

    
 17,293 20,000 19,355 قبوالت

 9,045 7,367 5,163 مستنديهاعتمادات 

 256,083 263,413 264,059 خطابات  مان 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 288,577 290,780 282,421 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

ألف دينار   236,402: 2019ديسمبر   31ألف دينار كويتي ) 209,005قابلة لإللغاء بمبلغ   نقدية لدى المجموعة التزامات بمنح تسهيالت 

 ألف دينار كويتي(.  178,371: 2019 مارس 31كويتي  
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 المعلومات القطاعية األساسية .12

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

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

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

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

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

كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت  

 الوكاالت. 

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

 ابحات التمويلية للسلع وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت. كما يقدم المر 

 قطا  الخزينة وإدارة األموال 

 والخدمات الم رفية للمؤ سات 

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

 الودائع مع البنوك والمؤ سات المالية.  ومبادالت 
   

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

 اال تثمارية.

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

 التابعة.   اتالشركجميع المتعلقة ب
 

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

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

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

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

 يتم إعداد تقارير حولها. 

 لف دينار كويتي أ 

 
الخدمات  
الم رفية  
التجارية  
 والدولية 

الخدمات  
الم رفية  

 لألفراد 

إدارة الخزينة 
  إدارة األموال و

والخدمات  
الم رفية  
 للمؤ سات 

إدارة  
 المجمــو   أخرى اال تثمار 

ــ ــــــــــــــــــ  ــ ــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــ ـ ــ  ـ ــ ــــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــ ـ ــ ــــــــــــــــــ ـ  ـ

       2020  مارس 31

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

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

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

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

       )مدققة( 2019 ديسمبر  31

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

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

       2019 مارس  31

 17,021 686 1,055 (3,227) 1,044 17,463 تشغيل القطا   إيرادات /)خسائر(

 6,284 (811) (351) (387) (685) 8,518 نتائج القطا  

 2,247,623 37,089 133,021 407,638 258,993 1,410,882 موجودات القطا  

 1,974,465 46,895 - 854,039 719,059 354,472 مطلوبات القطا  

 دولة الكويت فقط.  من تعمل المجموعة 
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 لألدوات المالية  القيمة العادلة  .13

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

 تاريخ القياس. 
 

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

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

 دخولها متاحاً للمنشأة كما في تاريخ القياس؛  

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

   مبا ر؛ و

 تعتبر المدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام.  :  3المستوى 
 

 بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:  المدرجةاألدوات المالية  يبين الجدول التالي تحليل  

 لف دينار كويتي أ 

 مجمو  ال 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2020  مارس 31

     في أوراق مالية استثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 12,875 - - 12,875 أوراق مالية مسعرة

     
     : اآلخر  الشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات 

 3,250 - - 3,250 أوراق مالية مسعرة
 26,611 26,611 - - أوراق مالية غير مسعرة 

 135,893 - - 135,893 صكوك ا تثمارات في 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

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

     )مدققة( 2019ديسمبر  31
     في أوراق مالية ا تثمارات 

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

     
     : اآلخر  الشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات 

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

 131,810 - - 131,810 صكوك ا تثمارات في 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

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

     2019 مارس  31
     في أوراق مالية ا تثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 12,714 - - 12,714 أوراق مالية مسعرة  

     
     : اآلخر  الشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات 

 27,455 27,455 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 41,127 - - 41,127 صكوك ا تثمارات في 

ــ   ــ  ــ ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 53,841 - 27,455 81,296 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

  لم يكن  ناك تحويالت بين  2020 مارس  31لم يحدث أي تغيير في أ اليب التقييم مقارنة بالفترات السابقة. خالل الفترة المنتهية في 

 المستويات. 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية  . 13

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

 ألف دينار كويتي  

 

الرصيد  

 االفتتاحي

التغير في  

 بيع/ ا ترداد  القيمة العادلة

الحركة على  

 عر 

 الرصيد  ال رف 

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

 26,611 58 - (3,375) 29,928 أوراق مالية غير مسعرة
ــ ــــــــــــ  ــ  ــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

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

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

 29,928 (9) - 2,433 27,504 أوراق مالية غير مسعرة
ــ   ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 27,504 2,433 - (9) 29,928 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      2019 مارس  31
      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

 27,455 4 - (53) 27,504 أوراق مالية غير مسعرة
ــ   ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 27,504 (53) - 4 27,455 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1الصكوك الدائمة الشريحة  .14

" من رأس المال متوافقة مع أحكام الشريعة اإل المية بمبلغ  1بإصدار "صكوك الشريحة  "(الُم در )"   قام البنك 2019يونيو  10في 

من رأس المال  ي أوراق مالية مستدامة لي  لها تاريخ ا ترداد محدد  وتشكل   1مليون دوالر أمريكي. إن صكوك الشريحة  300

ألحكام و روط عقد المضاربة. تم إدراج صكوك  للبنك وفقاً التزامات ثانوية مبا رة وغير مضمونة )ذات أولوية على رأس المال فقط( 

(.  ذ  ال كوك يمكن ا تدعاؤ ا من قبل البنك بعد فترة خم   نوات  دوبلين  نكست يورو من رأس المال في بورصة إيرلندا ) 1الشريحة 

ق لذلك التاريخ وفقاً للشروط المحددة  )"تاريخ اال تدعاء األول"( أو أي تاريخ لدفع تو يعات األرباح الح 2024يونيو  10تنتهي في 

 .وموافقات الجهات الرقابية المسبقة للسداد 

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

من رأس المال معدل ربح   1ام. تحمل صكوك الشريحة مقيد ومشترك في األنشطة العامة للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة الع 

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

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

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

 حادث تعثر. تشكلولن 

 (19 كوفيد أثر فايروس كورونا المستجد ) .15

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

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

والتي تهدف الى  ي أو الدولي  عن العديد من إجراءات التحفيز المالي المختلفة حول العالم المالية والنقدية   واء على المستوى المحل

 . للجائحةلتخفيف من العواقب الوخيمة ا
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 )تتمة( (19 كوفيد أثر فايروس كورونا المستجد ) .15

 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد 

ا تجابة لهذ  األ مة  قام بنك الكويت المركزي بتنفيذ عدد من اإلجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرة القطا  الم رفي على لعب دور حيوي  

االقت اد. وتشمل  ذ  التدابير  على  بيل المثال ال الح ر  تو يع قدرة اإلقراض  وتعزيز قدرات البنوك التمويلية  مع تشجيعها على  في  

  قامت البنوك الكويتية على  فير السيولة للعمالء المتضررين. في الفترة الالحقة للمركز المالي اإلقراض للقطاعات االقت ادية المنتجة  وتو

تح يل أقساط التمويل اال تهالكي واإل كاني وبطاقات االئتمان وتسهيالت تمويل للشركات ال غيرة والمتو طة لمدة  تة أ هر   تأجيل

ألف دينار كويتي   7,203 قام البنك بتحديد الخسائر المحتملة بمبلغ دون تحميل أرباح إ افية ناتجة عن  ذا التأجيل.   2020تبدأ في أبريل 

لية  نتيجة تعديل التدفقات النقدية التعاقدية.  يتم تحميل  ذ  الخسارة على األرباح المرحلة في حقوق الملكية في المعلومات المالية المرح

ً 2020يونيو  30المكثفة المجمعة للفترة التي تنتهي في  إلى ذلك  تم تأجيل   للوائح التي حدد ا بنك الكويت المركزي. باإل افة   وفقا

المترتبة على عمالء الشركات المتضررين بجائحة فيروس كورونا المستجد لمدة  تة أ هر على أ اس كل حالة  واألرباح اال تحقاقات 

 على حدة. 

 تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة

حة فيروس كورونا المستجد جنبا إلى جنب مع الدعم  قام البنك باألخذ بعين االعتبار التأثير المحتمل لحاالت عدم اليقين الناجمة عن جائ

 االقت ادي المرتبط وإجراءات الدعم من الحكومات والبنوك المركزية في تقدير ا لمتطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية

باراً خاصاً لتأثير جائحة فيروس كورونا    وإجراء تعديالت منا بة على متغيرات االقت اد الكلي. كما أخذ البنك اعت2020مارس  31في 

المستجد على العوامل النوعية والكمية ذات ال لة عند تحديد أي  يادة كبيرة في مخاطر االئتمان وفي تقييم مؤ رات انخفاض قيمة  

 التعرض للقطاعات التي يحتمل أن تتأثر. 

أقل من   2020مارس  31على الرغم مما  بق  فما  الت متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المقدرة في 

المخ  ات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي. وفقاً للسيا ة المحا بية للبنك  يتم االعتراف بالمبلغ األكبر و و المخ ص  

 . كخسائر ائتمانية خاصة بالتسهيالت االئتمانيةمات بنك الكويت المركزي  ويتم االعتراف به المطلو  وفقا لتعلي

 آثار أخرى 

ر المالية  قام البنك بالنظر في اآلثار المحتملة للتقلبات االقت ادية الحالية في  بيل تحديد المبالغ التي تم اإلف اح عنها لألصول المالية وغي

تقدير لإلدارة بناء على المعلومات الملحوظة. على الرغم من ذلك  تظل األ واق متقلبة وتظل المبالغ التي تم  للبنك  والتي تمثل أفضل 

يستمر اإلف اح عنها قابلة للتأثر بأي تقلبات في األ واق. إن أثر  ذ  البيئة االقت ادية التي تمتا  بحالة من عدم اليقين يعتبر تقديري  و 

 ز  واألثر ذي ال لة بشكٍل دوري. البنك في إعادة تقييم مرك

  


