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  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  األرباح أو الخسائربيان 

 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

  

 أشهر المنتهية في الثالثة
  مارس 31

 
 

  2020 2019   

 اتإيضاح 
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
 

 
      

 إيرادات إيداعات وتمويل
 

31,063 24,373   

 تكاليف تمويل وتوزيع للمودعين
 

(19,330) (12,958)   

  
────── ──────   

 صافي إيرادات التمويل
 

11,733 11,415   

 
 

    

 صافي إيرادات استثمار
 

2,884 1,789   

 وعموالتصافي إيرادات أتعاب 
 

885 1,201   

 إيرادات أخرى 
 

41 112   

 تحويل عمالت أجنبيةخسارة 
 

(1,326) (255)   

  
────── ──────   

 إيرادات التشغيل صافي 
 

14,217 14,262   

  
────── ──────   

  
   

 

 تكاليف موظفين
 

(4,314) (3,486)   

 مصروفات عمومية وإدارية
 

(1,430) (804)   

 مصروفات استهالك
 

(842) (765)   

  
────── ──────   

 مصروفات التشغيلصافي 
 

(6,586) (5,055)   

  
────── ──────   

 وخسائر االئتمان القيمة انخفاض مخصص قبل التشغيل ربحصافي 
 

7,631 9,207   

  
    

   ( 5,202) (5,439) 6 االئتمان  وخسائر مخصص انخفاض القيمة

  
────── ──────   

 الربح قبل الضرائب
 

2,192 4,005   

  
    

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 

(20) (36 )   

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 

(63) (106 )   

 الزكاة
 

(25) (42 )   

  
────── ──────   

 الفترةصافي ربح 
 

2,084 3,821   

  
══════ ══════   

  
    

   فلس 0.90 فلس (0.27) 7  والمخففةاألساسية  السهم ربحية)خسارة( 

  

══════ ══════   
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
 مارس  31

  

 
2020 2019   

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 
 

     

   3,821 2,084 الفترة ربح صافي

 

────── ──────   

      أخرى شاملة إيرادات )خسائر(

     :الخسائر األرباح أوإعادة تصنيفها إلى )خسائر( إيرادات شاملة أخرى لن يتم 

     

     أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

   4,265 (22,569) صافي التغير في القيمة العادلة  

   191 (195) التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   24 (129) بيع ال عندتعديل إعادة التصنيف 

 
────── ──────   

األرباح من أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   /)الخسائر(صافي 

 4,480 (22,893)   الشاملة األخرى

 

 

 
────── ──────   

 
    

     عمليات تحوط التدفقات النقدية:

   (335)   -       التحوط  صافي خسائر

 
────── ──────   

   (335)   -       التدفقات النقديةالحركة في عمليات تحوط 

 
    

     معاملة عمالت أجنبية: 

   339 501 فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات األجنبية

 
────── ──────   

   4,484 (22,392) )خسائر( إيرادات شاملة أخرى للفترة  

 
────── ──────   

   8,305 (20,308) اإليرادات الشاملة للفترة )الخسائر( إجمالي 

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

 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

 

  رأس
 المال

 عالوة 
 إصدار أسهم

 احتياطي 
 إجباري

 احتياطي
 القيمة العادلة 

 تحويل احتياطي
 أجنبية عمالت

  أرباح
  مرحلة

 المجموع 
 الفرعي 

توزيعات 
 مقترحة

 حقوق 
الملكية الخاصة 
 بمساهمي البنك

الصكوك الدائمة 
 1الشريحة 

 مجموع 
 حقوق الملكية

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

            
 294,360 76,363 217,997 7,500 210,497 10,061 127 7,211 3,098 40,000 150,000  2020يناير    1كما في  

 2,084     - 2,084     - 2,084 2,084     -     -     -     -     - صافي ربح الفترة 

 (22,392)     - (22,392)     - (22,392)     - 501 (22,893)     -     -     - إيرادات شاملة أخرى    )خسائر( 

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

اإليرادات الشاملة    )الخسائر( إجمالي  

 (20,308)     - (20,308)     - (20,308) 2,084 501 (22,893)     -     -     - للفترة 

أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة 

 (2,492)     - (2,492)     - (2,492) (2,492)     -     -     -     -     -   1الشريحة 

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

 271,560 76,363 195,197 7,500 187,697 9,653 628 (15,682) 3,098 40,000 150,000  2020مارس    31في  

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

            

كما هو مدرج   2019يناير    1في  كما  

 270,928 76,363 194,565     - 194,565 7,779 79 ( 4,646) 1,353 40,000 150,000 )مدقق( سابقاً  

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير  

 (68)     - (68)     - (68) (68)     -     -     -     -     -  2019يناير    1في    16المالية  

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

المعاد إدراجه وفقاً الرصيد االفتتاحي  

 270,860 76,363 194,497     - 194,497 7,711 79 ( 4,646) 1,353 40,000 150,000 16للمعيار الدولي للتقارير المالية  

 3,821     - 3,821     - 3,821 3,821     -     -     -     -     - صافي ربح الفترة

 4,484     - 4,484     - 4,484     - 339 4,145     -     -     -  أخرى   ة إيرادات شامل 

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

 8,305     - 8,305     - 8,305 3,821 339 4,145     -     -     - اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

الدائمة أرباح مدفوعة على الصكوك 

 (2,470)     - (2,470)     - (2,470) (2,470)     -     -     -     -     - 1الشريحة 

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

 276,695 76,363 200,332     - 200,332 9,062 418 (501) 1,353 40,000 150,000   2019مارس    31في  

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع
 2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

 

  

 أشهر المنتهية في  ثالثةال
 مارس  31

  

2020 2019 

 

 حإيضا
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
  

 
 

 األنشطة التشغيلية
 

  
 الفترة صافي ربح

 

2,084 3,821 
 تعديالت لـ:

   

  خالل من العادلة بالقيمة مدرجة دينأدوات  بيعمحققة من خسائر)أرباح( 
 خرى ألا الشاملة اإليرادات

 

(129) 24 
 أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر 
 

(2,101)     -   
  من موجودات مالية إيرادات توزيعات أرباح

 

(484) (276) 
 مشتركة مشاريع في استثمارات من نتائج في حصة

 

(1,427) (340) 
 استثمارية عقارات من تأجير إيرادات صافي

 

(250) (299) 
 لعقارات استثمارية القيمة العادلة تعديل 

 

899 -     
 خرىأ استثمارإيرادات 

 

(204) (203) 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  خسارة )ربح( القيمة العادلة من 

 الخسائر  خالل األرباح او 
 

812 (695) 
 للموظفين  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 

280 240 
 مصروف استهالك

 

842 765 
 وخسائر االئتمان  مخصص انخفاض القيمة

 

5,439 5,202 

  

────── ────── 

  

5,761 8,239 
 التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 

  
 وبنك الكويت المركزي إيداعات لدى البنوك

 

7,027 4,839 
 تمويل مدينو

 

(89,865) (159,728) 
  أخرى موجودات

 

(22,595) (13,632) 
 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  المستحق

 

(142,704) 184,892 
 المودعين حسابات

 

245,420 195,312 
 أخرى مطلوبات

 

786 8,472 
 

 

────── ────── 

 التشغيلية األنشطة من ةالناتجالتدفقات النقدية صافي 
 

3,830 228,394 
 

 

────── ────── 
 االستثمارية األنشطة

   

 األرباح أو الخسائر  خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات شراء
 

(14,091) (4,856) 
 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات استرداد /من بيع متحصالت

  و الخسائرأ األرباح 
 

6,396 187 
 اإليرادات الشاملة   خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات شراء

 األخرى 
 

(36,533) (23,556) 
 اإليرادات موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   من بيع المحصل

   األخرى الشاملة 
 

32,633 10,014 
 مشتركةمشاريع  في تاإضافات الى استثمار

 

(2,023) (15,067) 
 ومعدات ممتلكات شراء

 

(63) (135) 
 مالية  موجودات منتوزيعات أرباح مستلمة 

 

506 276 
 إيرادات استثمار أخرى مستلمة

 

204 203 
 مستلمة من مشاريع مشتركة توزيعات

 

1,078 522 
 إيرادات تأجير مستلمة

 

342 460 
 

 

────── ────── 
 في األنشطة االستثمارية ةالمستخدمالتدفقات النقدية صافي 

 

(11,551) (31,952) 

  

────── ────── 
 التمويلية   األنشطة

 

  
 1 الشريحة الدائمة لمالكي الصكوكمدفوعة  أرباح

 

(2,492) (2,470) 
 سداد مطلوبات عقود تأجير

 

(470)     -   
 صافي الحركة في الصكوك الصادرة

 

1,651     -   
 

 

────── ────── 
 التمويلية األنشطة المستخدمة في التدفقات النقدية صافي

 

(1,311) (2,470) 
 

 

────── ────── 
 في النقد والنقد المعادل الزيادة )النقص( صافي 

 

(9,032) 193,972 
 يناير  1 فيالنقد والنقد المعادل 

 

283,637 229,926 

  

────── ────── 
 423,898 274,605 3 مارس 31النقد والنقد المعادل في 

  ══════ ══════ 
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  الشركة حول معلومات  -1
  

 بموجب الكويت دولة في 2010 فبراير 17 في تأسست عامة كويتية مساهمة شركة هو"( البنك. )"ع.ك.م.ش وربة بنكإن 

ً  إسالمية مصرفية كمؤسسة البنك تسجيل تم .289/2009 رقم األميري المرسوم  المركزي الكويت بنك وقوانين للوائح  وفقا

. يقع المكتب المسجل للبنك في برج وأسهمه متداولة علنا في بورصة الكويت 2010أبريل  7 بتاريخ"( المركزي البنك)"

 ، دولة الكويت.13013، الصفاة، 1220، شارع عبد هللا األحمد، ص.ب 28إلى  26السنابل، األدوار من 
  

ً  ألفراد وا للشركات المصرفية والخدمات االستثمار في رئيسي بشكل البنك نشاط يتمثل  طبقاً  اإلسالمية، الشريعة لمبادئ وفقا

 . للبنك الشرعية الرقابة هيئة تعتمده لما
 

البيانات   2020  أبريل  20بتاريخ   المنعقدةالجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك    اعتمدتالحقاً لتاريخ المعلومات المالية،  

 . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المجمعة المالية
 

 المعلومات 2020 مارس 31 في المنتهية أشهر ثالثةللو في كما المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلوماتهذه  تتضمن

ً  إليها)يشار بالكامل له  المملوكة الخاصة األغراض ذات وشركاته للبنك المالية  "(.المجموعة"  بـ معا
 

 بناء 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلل المجمعة ةالمكثف المرحلية المالية المعلومات هذه إصدار على الموافقة تمت

 . 2020 يوليو  29 في اإلدارة مجلس قرار على
  

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في أساس اإلعداد و -2
 

 أساس اإلعداد     2.1

وفقاً لمعيار  2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلل للمجموعةالمجمعة  المكثفةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

 " باستثناء ما هو موضح أدناه. المالي المرحلي التقرير"  34المحاسبة الدولي 
  

ً لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية  المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفةتم إعداد  بنك الكويت الصادرة عن وفقا

وفقا لخسائر االئتمان المتوقعة عن تسهيالت التمويل قياس خسائر االئتمان  . وتتطلب هذه التعليمات  في دولة الكويت  المركزي

ً بتعليمات بنك الكويت المر 9المالية  للتقاريرالمحتسبة طبقا للمعيار الدولي  كزي أو المخصصات المحتسبة طبقا التزاما

. كما تتطلب التأثير الالحق على اإلفصاحات ذات الصلةبما في ذلك  ،تعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى لمتطلبات

 الدولية. كافة المتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة هذه التعليمات تطبيق 
 

 المجمعةالبيانات المالية    فيالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة    المكثفةإن المعلومات المالية المرحلية  

ديسمبر  31كما في  لمجموعةالسنوية لالمجمعة  ، ويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانات الماليةللمجموعة السنوية

2019.  
 

معلومات التقدم هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة. تم إعادة تصنيف بعض  

تتوافق مع التصنيف في الفترة الحالية. تم إجراء إعادة التصنيف لتحسين جودة المعلومات  المقارنة وإعادة عرضها لكي

 المعروضة.  
 

 بتطبيقها مجموعةال تالتعديالت التي قامالتفسيرات والمعايير الجديدة و    2.2
 

في إعداد البيانات   المتبعةالمجمعة متفقة مع تلك    المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية    المطبقةإن السياسات المحاسبية  

المعايير الجديدة التي تسري كما في    تطبيق  ، باستثناء2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعة  السنوية  المجمعةالمالية  

 ت أخرى صادرة ولكنها لم تسر بعد. ال. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعدي2020يناير  1
 

انها ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية اال  2020سري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة ي

 المكثفة المجمعة للمجموعة. 
 

 : تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 أنه لكي يتم اعتبار األعمال منظومة متكاملة من األنشطة والموجودات  3على المعيار الدولي للتقارير المالية  التعديالت  توضح  

فإنه ينبغي أن تتضمن، كحد أدنى، المدخالت واإلجراءات الجوهرية التي ترتبط بصورة جوهرية بالقدرة على إيجاد  

المخرجات. عالوة على ذلك، فقد أوضح هذه المعيار أنه من الممكن تخارج األعمال دون تضمين كافة المدخالت واإلجراءات 

م يكن لها أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الضرورية إليجاد المخرجات. إن هذه التعديالت ل

 للمجموعة ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أية عمليات دمج أعمال. 
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 للمجموعة )تتمة( السياسات المحاسبية التغيرات في أساس اإلعداد و -2
 

 )تتمة( المجموعة بتطبيقها تالتعديالت التي قامالتفسيرات والجديدة والمعايير     2.2
 

: إصالح 39ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المعايير الخاصة بمعدل الفائدة

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

. وتتأثر الفائدةالتي تتأثر مباشرةً بأعمال إصالح المعايير المتعلقة بمعدل    التحوطمن اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقات  

لغ التدفقات النقدية المستندة إلى المعايير للبند المتحوط له بأو م/وتوقيت ى اإلصالح إلى عدم تأكد حول عالقة التحوط إذا أد

المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث أنه ليس المالية  المعلوماتتأثير على  أي لهذه التعديالت لم يكنأو أداة التحوط. 

 .لديها أية عالقات تحول لمعدل الفائدة
  

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

"المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها أو عدم  تقد هذه التعديالت تعريف جديد للمعلومات الجوهرية الذي يبين أن  

يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات صحة التعبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن  

 ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن جهة محددة إلعداد التقارير". المالية
 

وحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع المعلومات األخرى  توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة

على   أن يؤثرفي سياق البيانات المالية.  ويكون عدم صحة التعبير عن المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة معقولة  

المرحلية المكثفة  المعلومات المالية. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون

 . المجموعةوليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجمعة 
 

   2018مارس  29اإلطار التصوري للتقارير المالية الصادرة في 

الواردة في أي معيار.  إن   إن اإلطار التصوري ال يمثل معياراً أو أحد المفاهيم المدرجة هنا والتي تلغي المفاهيم أو المتطلبات

الغرض من اإلطار التصوري هو مساعدة مجلس معايير الحاسبة الدولية للتقارير المالية في وضع المعايير ومساعدة القائمين 

بإعداد هذه المعايير على وضع سياسات محاسبية مماثلة ال يوجد بها معيار مطبق ومساعدة كافة األطراف على استيعاب 

 لمعايير. وتفسير هذه ا
 

بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات حديثة ومعايير اعتراف بالموجودات والمطلوبات  المعدل يتضمن اإلطار التصوري

 ويوضح بعض المفاهيم الهامة. 
 

 .   المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 
 

 النقد والنقد المعادل  -3
 

 : يلي مماالنقد والنقد المعادل  يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثفة المجمع، 
 

  )مدققة(   

 
 مارس 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 مارس  31
 2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 5,398 3,725 8,330 نقد

 85,502 10,615 50,819 المركزي الكويت بنكى لدي جار حساب

 13,672 88,204 91,903 جاري لدى بنوك تجارية  حساب

 

────── ────── ────── 

 104,572 102,544 151,052 البنوك لدىرصدة األنقد وإجمالي ال

  ذات فترة استحقاق أصلية خالل المركزي الكويت بنك لدى إيداعات

 69,123 27,101 26,088 أشهر  3

 250,203 153,992 97,465 أشهر  3ذات فترة استحقاق أصلية خالل  البنوك  لدى إيداعات

 ────── ────── ────── 

 423,898 283,637 274,605 اجمالي النقد والنقد المعادل 

 ══════ ══════ ══════ 
 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 مصدرة صكوك  -4
 

 500( بقيمة ذات أولوية بالسداد) غير مضمونة المرحلة األولى من اصدار صكوك بإتمام، قام البنك 2019سبتمبر  24 في

كوبون  الصكوك تتضمن هذه .2024سبتمبر  24سنوات تستحق في  5مليون دوالر أمريكي مع فترة استحقاق تصل الى 

الصكوك مدرجة في كل من بورصتي ايرلندا   إنس نصف سنوي. على أسا تسدد% سنويا 2.982 نسبته بمعدل ثابت

 )يورونكست دبلن( وناسداك دبي. 
 

 وتوزيعات مسددة رأس المال  -5
 

ديسمبر   31)  2020مارس    31ألف سهم كما في    1,500,000من    س المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكاملأريتكون  

  .فلس للسهم الواحد 100بقيمة سهم(  ألف 1,500,000: 2019مارس  31سهم و ألف 1,500,000: 2019
 

على توزيع   2020أبريل    20بتاريخ    المنعقدةلمساهمي البنك    العادية  الجمعية العمومية  وافقتالحقاً لتاريخ المعلومات المالية،  

ديسمبر   31: ال شيء( من رأس المال المصرح به المصدر والمدفوع بالكامل للسنة المنتهية في  2018% )5أسهم منحة بنسبة  

 : ال شيء(.2018) 2019ديسمبر  31. لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في 2019
 

على  2020أبريل  27وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ  ات المالية،الحقاً لتاريخ المعلوم

% من 5ألف سهم منحة بنسبة  75,000زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من خالل إصدار 

ألف دينار كويتي للمساهمين المسجلين في  7,500غ سهم( بمبل 100أسهم لكل  5رأس المال المصرح به والمدفوع )أي، 

 .2020يونيو  4دفاتر البنك كما في تاريخ نهاية التسجيل المقرر في 
 

 مخصص انخفاض القيمة وخسائر االئتمان  -6
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
 مارس  31

 
 

 2020 2019  

 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
  دينار كويتي 

    

  3,149 4,669 محدد   –مخصص محمل لتسهيالت االئتمان 

  1,581 739 عام   –مخصص محمل لتسهيالت االئتمان 

  472 31 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 ────── ──────  

 5,439 5,202  

 ══════ ══════  
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة)خسارة(  -7
 

 المعدل ) الخاص بالمساهمين العاديين للبنك الفترةربح  قسمةخالل  منربحية السهم األساسية )خسارة( مبالغ يتم احتساب 

القائمة خالل الفترة.  العادية على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم  (1على الصكوك الدائمة الشريحة  المدفوعة حاألرباب

 حاألرباب المعدل) الخاص بالمساهمين العاديين للبنكربح ال  ةقسمخالل  منالمخففة ربحية السهم )خسارة( يتم احتساب 

على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائدا   (1على الصكوك الدائمة الشريحة  المدفوعة 

عادية. أخذا في   أسهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يجب أن تصدر لتحويل كافة األسهم العادية المخففة الى 

  ففة متماثلة.  ربحية السهم األساسية والمخ)خسارة( االعتبار عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن 
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
 مارس  31

 
 

 2020 2019 
   

 3,821 2,084  صافي ربح الفترة )ألف دينار كويتي(

 ً  (2,470) (2,492) )ألف دينار كويتي( 1 الشريحة الدائمة الصكوك: أرباح مدفوعة على ناقصا

 ────── ────── 

 (408) 1,351 

 ══════ ══════ 

 1,500,000 1,500,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم( 

 ══════ ══════ 

 0.90 (0.27) ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( )خسارة( 

 ══════ ══════ 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 عالقة ذات طرافاألإفصاحات  -8
 

المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمارسون عليها السيطرة أو السيطرة   تشمل األطراف ذات عالقة
والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة العليا وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى. تنشأ األرصدة لدى أطراف ذات المشتركة 

 أساس الشروط التي تعتمدها اإلدارة.عالقة من المعامالت التجارية ضمن سياق األعمال الطبيعي على 
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا للبنك 8.1

التخطيط ويتحملون المسؤولية إزائها كما أنهم يمارسون سلطة موظفو اإلدارة العليا هم أولئك األفراد الذين لديهم صالحية 
ولجانه الفرعية(  أعضاء مجلس اإلدارة )ك أن . ويعتبر البنوموظفيه المراقبة المباشرة أو غير المباشرة على أنشطة البنك

 إفصاحات األطراف ذات عالقة.  24وذلك ألغراض معيار المحاسبة الدولي هم موظفي اإلدارة العليا واللجنة التنفيذية 
 

 
 أشهر المنتهية في  الثالثة

 مارس  31
 
  

 2020 2019  

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

  دينار كويتي 
    

  412 428 رواتب ومزايا قصيرة األجل

  36 46 مكافأة نهاية الخدمة 

 ────── ──────  

 474 448  

 

══════ ══════  
 

المنعقدة   2019ديسمبر    31الحقاً لتاريخ المعلومات المالية، وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للسنة المنتهية في  
 31ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في  125 بها بمبلغ الموصيعلى مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  2020أبريل  20بتاريخ 

 . 2019ديسمبر 
 

 :وأعضاء مجلس اإلدارة مع موظفي اإلدارة العليا للبنك المعامالت 8.2

واألعمال التي يسيطرون عليها  وأعضاء مجلس اإلدارة معامالت وترتيبات واتفاقيات تتضمن اإلدارة العليا يقوم البنك بتنفيذ
شروط التجارية وشروط السوق ومعدالت لأو أفراد عائالتهم من الدرجة األولى ضمن سياق األعمال الطبيعي طبقا لنفس ا

 الربح والعموالت التي تنطبق على األطراف غير ذات عالقة. 
 

للسنة  للفترة/  وأعضاء مجلس اإلدارةمع موظفي اإلدارة العليا يوضح الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي تم إبرامها 
 المكثف المجمع:المالية ذات الصلة والمدرج في بيان المركز المالي المرحلي 

 

 
 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2019 
 مارس  31

 2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 1,443 1,439 1,438 تسهيالت تمويل

 7 4 4 بطاقات ائتمان

 3,305 6,810 2,669 حسابات مودعين
 

 :مطلوبات محتملةبند  المدرجة ضمنأطراف ذات عالقة مع فيما يلي المعامالت 
 

 
 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2019 
 مارس  31

 2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

     -     4 4 ضمان اتخطاب
 
 
 
 
 
 
 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  عالقة ذات طرافإفصاحات األ -8
 

 )تتمة( :المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا للبنك وأعضاء مجلس اإلدارة 8.2
 

 ن:ين التنفيذيياإلدارة والمسئولفيما يلي عدد أعضاء مجلس 

 
 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2019 
 مارس  31

 2019 
    

 6 6 6 تمويل تسهيالت

 6 5 5 ائتمان بطاقات

 48 44 43 مودعين حسابات

     - 1 1 خطابات ضمان
 

 الخسائر المرحلي المكثف المجمع:المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان األرباح أو  فيما يلي
 

 
 أشهر المنتهية في  الثالثة

 مارس  31
 
  

 2020 2019  

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

  دينار كويتي 
    

  22 21 إيرادات إيداعات وتمويل

  5 17 تكاليف تمويل وتوزيعات إلى مودعين 
 

 :وأطراف أخرى ذات عالقة المعامالت مع المساهمين الرئيسيين 8.3

، يبرم البنك معامالت مع المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة إضافة إلى المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

ة المشتركة والسيطرة بما في ذلك المراقب  و غير مباشرةمباشرة أ  سيطرة بصورةوالشركات األخرى التي يمارس عليها البنك ال

 المشتركة والتأثير الملموس.
 

 فيما يلي األرصدة المسجلة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:
 

   كما في األرصدة القائمة 

 
ن والمساهم
 نوالرئيسي

 أطراف أخرى 
 قةذات عال

 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31 
 2019 

 
 مارس  31

 2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
      

 846,088 872,861 701,098 173 700,925 حسابات مودعين
 

 :خرى ذات عالقة األطراف األو فيما يلي عدد المساهمين الرئيسيين
 

 

عدد المساهمين 
 الرئيسيين

طراف األعدد 
 عالقةخرى ذات األ

   2020 مارس 31

 30 2 حسابات مودعين
   

   

   )مدققة(  2019ديسمبر  31
   

 30 2 حسابات مودعين
   

   2019 مارس 31
   

       -  2 حسابات مودعين
 

 

 
 

 

 
 

 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  عالقة ذات طرافإفصاحات األ -8

 

 )تتمة( :عالقةوأطراف أخرى ذات  المعامالت مع المساهمين الرئيسيين 8.3

 

 فيما يلي المعامالت مع أطراف ذات عالقة المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:
 

  المنتهية الفترةالمعامالت خالل  ةقيم 

 
 مساهمون 
 رئيسيون

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة

 أجمالي
 مارس 31
 2020 

 أجمالي
 مارس  31

 2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
     

 5,712 3,990 -        3,990 تكاليف تمويل وتوزيعات إلى مودعين 
 

المحملة إلى ومن قبل األطراف ذات معدالت الربح إن  نشأت في سياق العمل المعتاد. الفترةإن األرصدة القائمة في نهاية 

ألف دينار كويتي المستلمة مقابل مديني أطراف   2,711عالقة محددة وفقا لألسعار التجارية المعتادة. باستثناء الضمانات بمبلغ  

 . 2020 مارس 31المنتهية في  الفترةذات عالقة، فال توجد أي ضمانات مقدمة لدائني األطراف ذات العالقة خالل 

 

 محتملةالتزامات ومطلوبات   -9
  )مدققة(   

 

 مارس 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 مارس  31
 2019 

 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

    

 44,117 52,210 38,339  واعتمادات مستندية مقبولةحواالت 

 96,355 115,030 128,937 ضمان اتخطاب

 ────── ────── ────── 

 140,472 167,240 167,276 محتملةمطلوبات 

 ══════ ══════ ══════ 

 189 28,816 79,301  رأسماليةالتزامات 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 القطاعات   معلومات -10
 

التشغيلية استناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل صانعي القرار وذلك الستخدامها في   المجموعةيتم تحديد قطاعات 

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

من حيث المنتجات والخدمات وفئة العمالء وكذلك االستراتيجيات القطاعات بشكل منفصل حيث إنه لدى كل منها طبيعة مختلفة  

 التسويقية.
 

 إن القطاعات التشغيلية التي تستوفي معايير القطاعات القابلة لرفع التقارير عنها هي كالتالي:
 

 ن مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات االستثمارية للعمالء موتشتمل على  – الخدمات المصرفية للشركات

 الشركات، كما تقدم تسهيالت تمويل المرابحة واإلجارة للسلع والعقارات.

 فراد. كما تتضمن وتشتمل على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من األ  –  الخدمات المصرفية لألفراد

 التمويل االستهالكي وبطاقات االئتمان والودائع والخدمات األخرى التي تتعلق بالفروع.

 وتشتمل على إدارة عمليات تمويل البنك والمرابحات المحلية والدولية وخدمات التمويل اإلسالمي األخرى  –زينة الخ

 والتي تتم بصورة رئيسية مع البنوك والمؤسسات المالية.

  وتشتمل على عمليات االستثمار في األسهم المباشرة والعقارات واالستثمارات األخرى. –االستثمار 

 التكلفة بمراكز على الموجودات والمصروفات الخاصة لوتشتم – أخرى. 
 

 تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. 
 

 
 

 

 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
 

 

 
 

13 

 

  )تتمة(القطاعات  معلومات -10
 

 والمطلوبات ومجموع الموجوداتوربح )خسارة( الفترة  التشغيل)خسائر( إيرادات صافي يبين الجدول التالي معلومات عن 

 التي يتم إعداد تقارير حولها. البنكفيما يتعلق بقطاعات 
 

 
 2020مارس  31

 
 المجمــوع أخرى االستثمار الخزينة  األفراد الشركات 

 

 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 كويتيدينار 
 ألف

 دينار كويتي

       

إيرادات )خسائر( 

 14,217     - 1,070 (205) 2,642 10,710 التشغيل 

 2,084 (3,671) 837 (515) 245 5,188 صافي الربح )الخسارة( 

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

 3,231,512 85,570 302,766 496,731 396,153 1,950,292 إجمالي الموجودات

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

 2,959,952 44,236     - 1,966,003 564,505 385,208 إجمالي المطلوبات

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

 
 

 
 2019مارس  31

 
 المجمــوع أخرى االستثمار الخزينة  األفراد الشركات 

 

 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

       

       

  14,262      - 1,130 233 2,725 10,174 تشغيل الإيرادات 

  3,821   (2,680) 546 (121) 504 5,572  )الخسارة( ربحال صافي 

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

 2,592,944 166,085 269,393 395,850 345,275 1,416,341 موجوداتإجمالي ال

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

 2,316,249 47,649     -  1,672,135   407,675   188,790  مطلوباتإجمالي ال

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

 

   القيمة العادلة لألدوات المالية -11
 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداده لتحويل التزام ضمن معاملة منظمة بين المشاركين في 

 السوق في تاريخ القياس. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 

 الجدول الهرمي التالي لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم: مجموعةستخدم الت
 

  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة؛ :1المستوى 

  تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظةً بشكل  أساليب أخرى  :2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و

   التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند   األخرىاألساليب    :3المستوى

 إلى المعلومات المعروضة في السوق.
 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  العادلة لألدوات الماليةالقيمة  -11
 

 يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى القياس بالجدول الهرمي للقيمة العادلة:  
 

 قياس القيمة العادلة  

 المجموع  2020 مارس 31

األسعار المعلنة 
في أسواق 

نشطة 
 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية 
 الملحوظة
 (2)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير 

 الملحوظة
 (3)المستوى  

  
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 على أساس التكرار  للقيمة العادلة موجودات مقاسة وفقا  
    

 خالل  من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

 الخسائر أو األرباح  
    

 -     -     8,662 8,662  مسعرة أسهم 

 41,538 -     -     41,538  )غير مسعرة( صناديق

 14,657 -     -     14,657  أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

  
────── ────── ────── ────── 

  
64,857 8,662     - 56,195 

  
══════ ══════ ══════ ══════ 

 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   موجودات

 اإليرادات الشاملة األخرى    
    

  مسعرة صكوك
    

 -     -      179,876   179,876   صكوك حكومية -

 -     -      117,449   117,449   شركات صكوك -

  
────── ────── ────── ────── 

  
297,325 297,325     -     - 

 صكوك غير مسعرة

 

6,009     -     - 6,009 

 5,505 -     -     5,505  مسعرة غير أسهم

  
────── ────── ────── ────── 

  
308,839 297,325     - 11,514 

  
══════ ══════ ══════ ══════ 

 ( 12المالية المشتقة )إيضاح  األدوات

 

    

 -     -     -     -      معدالت الربح  مبادالت
 

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية -11
 

 قياس القيمة العادلة  

 المجموع  2019ديسمبر  31

األسعار المعلنة 
في أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية 
 الملحوظة

 (2)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير 

 الملحوظة
 (3)المستوى  

  
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

     على أساس التكرار  للقيمة العادلة موجودات مقاسة وفقاً 

 أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات
     الخسائر

      -        -   7,536  7,536   مسعرة أسهم 

 35,267       -        -   35,267   )غير مسعرة( صناديق

 13,092       -        -   13,092   أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

  

────── ────── ────── ────── 

   55,895  7,536   -       48,359 

  

══════ ══════ ══════ ══════ 

 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   موجودات

     اإليرادات الشاملة األخرى    

      مسعرة صكوك

      -        -   185,015 185,015  صكوك حكومية -

      -        -   126,144 126,144   شركات صكوك -

  

────── ────── ────── ────── 

  311,159 311,159   -        -      

 صكوك غير مسعرة

 

6,398   -        -      6,398 

 5,505       -        -   5,505   مسعرة غير أسهم

  
────── ────── ────── ────── 

  
 323,062 311,159   -      11,903 

  
══════ ══════ ══════ ══════ 

 ( 12المالية المشتقة )إيضاح  األدوات
 

    

      -        -        -        -    معدالت الربح  مبادالت

  
══════ ══════ ══════ ══════ 

 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية -11

  

 قياس القيمة العادلة

 2019 مارس 31
 

 المجموع

األسعار المعلنة 
في أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية 
 الملحوظة

 (2)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير 

 الملحوظة
 (3)المستوى  

  

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

     على أساس التكرار  للقيمة العادلة موجودات مقاسة وفقاً 

 خالل  من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات

   الخسائر أو األرباح  

 

 

      -        -   7,871 7,871  مسعرة أسهم 

 31,194      -        -   31,194  )غير مسعرة( صناديق

 7,799      -        -   7,799  أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(
  ────── ────── ────── ────── 

 

 

46,864 7,871   -      38,993 
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   موجودات

     اإليرادات الشاملة األخرى    

      مسعرة صكوك

     -     - 50,757 50,757  صكوك حكومية -

     -     - 104,509 104,509  شركات صكوك -

 
 ────── ────── ────── ────── 

 

 

155,266 155,266 -     -     

 6,108     -     - 6,108  صكوك غير مسعرة

مسعرة غير أسهم   5,492 -     -     5,492 

 
 ────── ────── ────── ────── 

 

 

166,866 155,266 -     11,600 

 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

      ( 12المالية المشتقة )إيضاح  األدوات

 معدالت الربح  مبادالت

 

(278) (278) -     -     
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 المقاسة بالقيمة العادلة 3الحركة في األدوات المالية ضمن المستوى 
 

 . المقاسة بالقيمة العادلة 3 المستوى ضمن المالية للموجوداتالمبالغ االفتتاحية والختامية  مطابقة توضح الجداول التالية
 

 2020مارس  31

 

 يناير  1في 
 إضافات 2020

/  مبيعات
 اتاسترداد

التغير في 
 القيمة العادلة 

فروق في سعر 
 الصرف 

مارس   31 في
2020 

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 كويتيدينار 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 بالقيمة مدرجة مالية موجودات

 أو األرباح خالل من العادلة

       الخسائر
       

 41,538 641   794  (4,295) 9,131 35,267  )غير مسعرة( صناديق

 14,657 266   31  (22) 1,290 13,092 أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

 
 48,359 10,421 (4,317)  825   907 56,195 

       

مالية مدرجة بالقيمة  موجودات

خالل اإليرادات   نالعادلة م

   الشاملة األخرى
      

       

 6,009  110 (499)    -     -  6,398 مسعرة غير صكوك

 5,505     -     -     -     -  5,505 مسعرة غير أسهم

 
11,903  -     -    (499) 110 11,514 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية -11
 

  2019ديسمبر  31

 
 يناير  1في 

 إضافات  2019
/  مبيعات
 اتاسترداد

  في التغيير
 العادلة القيمة

  فروق في
 سعر الصرف

ديسمبر  31 في
2019 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 كويتيدينار 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

  بالقيمة مدرجة مالية موجودات
  أو األرباح خالل من العادلة 
       الخسائر 

 35,267  (61)  (2,955)  (2,225)  14,078  26,430  )غير مسعرة( صناديق

 13,092 (10)   18  (112) 5,285 7,911 أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

 

 34,341  19,363  (2,337)  (2,937)  (71)  48,359 

       

 مالية مدرجة بالقيمة  موجودات
 خالل اإليرادات الشاملة العادلة من 
        األخرى 

 6,398 (5)  295  (2,000)      - 8,108 مسعرة غير صكوك

 5,505     - 13     -     - 5,492 مسعرة غير أسهم

 
13,600 -      (2,000)  308  (5) 11,903 

 

 2019 مارس 31
 يناير  1في  

 إضافات 2019
/  مبيعات
 اتاسترداد

  في يرالتغ
 العادلة القيمة

 فروق في 
 سعر الصرف

  مارس 31 في
2019 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 بالقيمة مدرجة مالية موجودات
 أو األرباح خالل منة العادل

 الخسائر

      

 31,194     28 (45) (75) 4,856 26,430 )غير مسعرة( صناديق

 7,799     -     - (112)     - 7,911 )غير مسعرة( أوراق مالية أخرى

 
34,341 4,856 (187) (45) 28     38,993 

 

      

مالية مدرجة بالقيمة  موجودات
العادلة من خالل اإليرادات  

       الشاملة األخرى  

 6,108     -     - (2,000)     - 8,108 مسعرة غير صكوك

 5,492     -     -     -     - 5,492 مسعرة غير أسهم

 
13,600 -     (2,000) -     -     11,600 

 

 . 2019أو  2020خالل يات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة تحويالت بين مستو ةلم يكن هناك أي
 

إن أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد  
 .  2019ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

يتم قياسها في ظل بعض الظروف باستخدام أساليب تقييم تتضمن   3إن القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  
من معامالت السوق الملحوظة حاليا في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة.   تعتبر عنها األسعارافتراضات ال  

عة بأساليب تقييم تعتمد على نوع األداة وبيانات السوق المتاحة. على سبيل المثال، في حالة غياب السوق تستعين المجمو
النشط، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل الوضع المالي للشركة المستثمر فيها والنتائج وقائمة المخاطر 

والسالبة في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات المالية والعوامل األخرى. يتم تحديد التغيرات الموجبة  
التأثير  إلى أنتوصلت اإلدارة بناء على تقييمها  ما يصلح منها للتقدير. نتيجة تنوع مستويات المقاييس غير الملحوظة وتحديد

% في متغيرات المخاطر 5ير بنسبة  يفي حالة وقوع تغعلى الربح أو الخسارة أو اإليرادات الشاملة األخرى لن يكون جوهرياً  
 . 3ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 
  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية -11
 

تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن  ال المطفأة،المدرجة بالتكلفة األخرى المالية للموجودات والمطلوبات بالنسبة 

تسعيرها مباشرة  يتم إعادةن معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو إحيث العادلة  قيمتها

 . حركة معدالت الربح في السوقوفقاً ل
 

 األدوات المالية المشتقة  -12
 

أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو  معدالت الربحتتحدد قيمتها بالرجوع إلى  إن األدوات المالية المشتقة هي أدوات مالية

مؤشر األسعار أو معدالت وتصنيفات االئتمان أو مؤشر االئتمان. تمثل المبالغ االسمية األصلية فقط المبالغ التي يطبق عليها 

ة بمخاطر السوق أو سعر لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي سيتم تبادلها، وهي ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملة المتعلقمعدل  

 أو االئتمان التي تتسم بها تلك األدوات. 
 

المجمع. تمثل القيمة العادلة الموجبة   المرحلي المكثف تدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي

في معاملة   اةزامات الناتجة من تلك األدتكلفة استبدال كافة المعامالت بقيمة عادلة لصالح المجموعة إذا تم إنهاء الحقوق وااللت

المالية. تقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة على القيمة العادلة   المعلوماتظمة في تاريخ تسوق من

 مع المجموعة. الموجبة لألدوات. تمثل القيمة العادلة السالبة تكلفة قيام األطراف المقابلة للمجموعة باستبدال كافة معامالتهم
 

ً مطلوباتها التي تحمل وعلى موجوداتها  التعرض لمخاطر السوق إلدارة  معدالت الربحتتعامل المجموعة في مبادالت  ، ربحا

 للعمالء.  معدالت الربحوتقديم حلول إدارة مخاطر 
 

 معدالت الربحمبادالت 

عدة مدفوعات على مدار الوقت بناءا على مبالغ هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل    معدالت الربحإن مبادالت  

 اسمية محددة تتعلق بالتحركات في مؤشر أساسي معين مثل معدل الربح او أسعار تحويل األجنبية او مؤشر أسعار األسهم. 
 

أخرى لتحوط إحدى ودائعها بالعمالت األجنبية  مقابلة أطرافمع  تتعلق مبادالت معدل الربح بالعقود التي قام البنك بتوقيعها

 سنوات مقابل تقلبات معدل الربح. 3ذات فترات استحقاق تصل إلى 
 

التحوط في نهاية فترة المعلومات المالية. وتسجل األجزاء غير الفعالة بالتحوط في األرباح تنفذ المجموعة اختبارات فاعلية 

 معدالت الربح.  تخالل الفترة فيما يتعلق بمبادالفاعلية معامالت التحوط لانعدام  او الخسائر. ال يوجد أي
 

 االسمية:  وقيمتهافيما يلي ملخص القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المدرجة في السجالت المحاسبية 
 

    2020 مارس 31 
 )مدققة(

   2019مارس  31    2019ديسمبر  31 
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 ألف 
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 ألف 
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 ألف 
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 ألف 
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 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
         

مبادالت معدالت الربح )محتفظ بها 
 120,840 (278)      -     -      -     - كتحوط التدفقات النقدية(

 

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

، تم إنهاء عالقات التحوط الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق بمبادالت معدل 2019ديسمبر  31المنتهية في  السابقة خالل السنة 

وبالتالي تم إعادة تصنيف التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المعترف بها سابقًا في اإليرادات الشاملة األخرى  الربح،

   .خالل السنة المنتهية بذلك التاريخ تسوية إعادة التصنيفوالمتعلقة بأداة التحوط إلى األرباح أو الخسائر ك
 

 ، ليس لدى المجموعة أية عالقات تحوط مؤهلة. 2020مارس  31كما في 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2020 مارس 31 كما في وللفترة المنتهية في
 

 

 
 

19 

 

 "(19-كوفيد  فيروس كورونا المستجد )" تأثير -13
 

في جميع المناطق الجغرافية حول العالم، مما أدى إلى تعطيل األعمال   ("19-انتشرت جائحة فيروس كورونا )"كوفيد 

عدم تيقن من البيئة االقتصادية العالمية. وقد قامت الحكومات والسلطات  ة حالإلى  19-واألنشطة االقتصادية. أدى كوفيد 

 باإلعالن عن مجموعة من تدابير الدعم لمواجهة اآلثار السلبية الناتجة عن الفيروس واحتوائه أو الحد من انتشاره. 
 

ات إدارة المخاطر إلدارة التعطيل تقوم المجموعة بمراقبة الموقف عن كثب وقامت بتفعيل برنامج استمرارية األعمال وممارس

 على عملياتها وأدائها المالي.   19-الذي قد ينتج عن تأثير تفشي كوفيد لألعمال المحتمل 
 

، شهدت أسعار النفط تقلباً غير مسبوقاً. وتعين على المجموعة نتيجة حاالت الحقاً لتاريخ المعلومات المالية عالوة على ذلك،

والتقلب في أسعار النفط القيام بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر  19-وفيد ن الناتجة عن كقعدم التي

االئتمان المتوقعة. تم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى نطاق الظروف االقتصادية المتوقعة كما في ذلك التاريخ  

زيادة التقلب في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد مدى  ومراعاة لسرعة تطور الموقف، أخذت في اعتبارها تأثير 

إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء تقييم دقيق للخسارة خطورة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة.  

جوانب منها الوضع النقدي للعمالء وقيمة  عالوة على ذلك، أخذ هذا التقييم في االعتبار عدةر. عند التعثر واالنكشاف للتعث

  الضمان ومدى قابلية تنفيذ الضمانات.
 

 ومنح قروض ميسرة أعلنت السلطات الكويتية عن بعض التدابير لتقديم الدعم للعمالء والتي تتضمن فترات تعطيل السداد

 لبعض العمالء في القطاع االستهالكي والمقسط. 
 

لمحاسبة الدولية، ال يؤدي منح اإلعفاء من السداد بشكل تلقائي إلى زيادة جوهرية في مخاطر وفقاً إلرشادات مجلس معايير ا

االئتمان وترحيل مرحلي لغرض احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، نظراً ألنه يتم اتخاذ هذه التدابير لمساعدة المقترضين 

نتظم. وقد أخذت المجموعة في اعتبارها على وجه الستئناف عمليات السداد بشكل م 19-المتضررين نتيجة تفشي كوفيد 

على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان   19-عن كوفيد    تجاالنالتحديد التأثير ذي الصلة  

 وتقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة نتيجة التعرض للمخاطر في القطاعات التي قد تضرر بشكل محتمل. 
 

لغ المسجلة للموجودات المالية  وضعت المجموعة في اعتبارها التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبا

وغير المالية لدى المجموعة وهذه المبالغ تمثل أفضل تقدير لإلدارة استناداً إلى المعلومات المتاحة أو الملحوظة. ولكن ال  

  للتقلبات السوقية. ةتزال األسواق متقلبة وال تزال المبالغ حساس
 

ية للقروض االستهالكية والقروض المقسطة وبطاقات االئتمان لكافة  قرر البنك تأجيل سداد األقساط الشهر ، عالوة على ذلك

والتنازل عن كافة األرباح والرسوم اإلضافية خالل هذه  2020العمالء لفترة تبلغ ستة أشهر تسري اعتباراً من شهر أبريل 

لدفترية استناداً إلى التدفقات النقدية  الفترة )"برنامج تأجيل السداد"(. ونتيجة لذلك، قام البنك بإعادة احتساب إجمالي القيمة ا 

مليون دينار كويتي محمل على األرباح المرحلة وفقاً   10.726المعدلة للموجودات المالية وتسجيل خسارة تعديل بمبلغ 

   لتعليمات بنك الكويت المركزي.

 

 

 


