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  KD 000’s 

  Three months ended  Six months ended 

 Notes 
30 June 

2020 

30 June 
2019 

 30 June 

2020 

30 June 
2019 

       

Financing income  22,637  25,035   48,091  49,600  

Finance costs and estimated distribution to depositors 3 (10,665)  (12,092)  (24,137)  (23,232) 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

Net financing income  11,972  12,943   23,954  26,368  

       

Fees and commission income  1,474  2,866   3,844  5,357  

Net gain from foreign exchange  148  293   417  485  

Investment income  1,288  1,758   904  2,527  

Other income  133  177   233  321  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

TOTAL OPERATING INCOME  15,015  18,037   29,352  35,058  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       
Staff costs  (5,311)  (4,946)  (10,450)  (9,725) 

General and administrative expenses  (3,947)  (4,200)  (6,685)  (6,795) 

Depreciation  (1,002)  (907)  (2,030)  (1,802) 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

TOTAL OPERATING EXPENSES  (10,260)  (10,053)  (19,165)  (18,322) 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       

Profit from operations before provisions 

and impairment losses  4,755  7,984   10,187  16,736  

       

Provisions and impairment losses 4 (7,456) (4,389)  (10,011) (6,562) 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

(LOSS)/ PROFIT FROM OPERATIONS  (2,701) 3,595  176 10,174 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

Provision for:       
Contribution to Kuwait Foundation for the Advancement 

of Sciences (KFAS)  25 (33)  (1) (94) 

National Labor Support Tax (NLST)  68 (81)  (8) (247) 

Zakat  30 (31)  - (99) 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

(LOSS)/ PROFIT FOR THE PERIOD  (2,578) 3,450  167 9,734 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       

Attributable to:       

Shareholders of the Bank  (2,656) 3,394  103 9,606 

Non-controlling interests  78  56   64  128  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  (2,578) 3,450  167 9,734 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
       
Basic and diluted (loss)/ earnings per share 

attributable to shareholders of the Bank 5 (5.16) fils  3.33 fils 

 

(2.46) fils 9.42 fils 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kuwait International Bank K.S.C.P. and its Subsidiaries 
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE 

INCOME (UNAUDITED) 

Period ended 30 June 2020 

 

The accompanying notes from 1 to 15 form an integral part of this interim condensed consolidated financial information. 

4 

    KD 000’s 

 Three months ended  Six months ended 

 

30 June 

2020 

30 June 

2019 

 30 June 

2020 

30 June 

2019 

      

(Loss)/ profit for the period (2,578) 3,450  167 9,734 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

Other comprehensive income/ (loss):      
Items that may be reclassified to interim condensed consolidated 

statement of profit or loss      

- Change in fair value of debt instruments at fair value through 

other comprehensive income 4,320  363   391  987  

- Foreign currency translation adjustments (225)  (90)  1,425  (90) 

      

Items that will not be reclassified to interim condensed consolidated 

statement of profit or loss      

- Change in fair value of equity investments at fair value through 

other comprehensive income (2,790)  900   (7,211)  850  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

Other comprehensive income/ (loss) for the period 1,305  1,173   (5,395)  1,747  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
Total comprehensive (loss)/ income for the period (1,273) 4,623  (5,228) 11,481 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      

Attributable to:      

Shareholders of the Bank (1,343) 4,567  (5,284) 11,353 

Non-controlling interests 70  56   56  128  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
Total comprehensive (loss)/ income for the period (1,273) 4,623  (5,228) 11,481 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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   KD 000’s 

  Equity attributable to shareholders of the Bank Perpetual 

Tier 1 

  Sukuk 

Non-

controlling 

interests 

Total 

equity        Other reserves  

 

Share 

capital 

Share 

premium 

Treasury 

shares 

Statutory 

reserve 

Voluntary 

reserve 

Treasury 

shares 

reserve 

Retained 

earnings 

Fair 

valuation 

reserve  

Revaluation 

surplus 

Foreign 

currency 

translation 

adjustments 

Total 

other 

reserves Total 

                

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

Profit for the period - - - - - - 103 - - - 103 103 - 64 167 

Other comprehensive (loss)/ income - - - - - - - (6,812) - 1,425 (5,387) (5,387) - (8) (5,395) 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

Total comprehensive income/  (loss) - - - - - - 103 (6,812) - 1,425 (5,284) (5,284) - 56 (5,228) 

Transfer due to disposals of investment at 

FVOCI - - - - - - (1,071) 1,071 - - - - - - - 

Modification loss of deferral of financing 

instalments (Note 2) - - - - - - (7,203) - - - (7,203) (7,203) - - (7,203) 

Dividends (Note 8) - - - - - - (6,797) - - - (6,797) (6,797) - - (6,797) 

Bonus shares (Note 8) 5,394 - - - - - (5,394) - - - (5,394) - - - - 

Profit paid on Perpetual Tier 1 Sukuk - - - - - - (2,607) - - - (2,607) (2,607) - - (2,607) 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

Balance as at 30 June 2020 113,275 49,480 (45,234) 38,736 32,653 4,846 35,216 14,041 14,581 1,305 141,378 258,899 91,035 3,646 353,580 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

                

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

Impact of adopting IFRS 16 at 

1 January 2019 - - - - - - (33) - - - (33) (33) - - (33) 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

Balance as at 1 January 2019  (Restated) 103,732 49,480 (45,234) 36,891 30,808 4,846 61,934 15,763 14,937 - 165,179 273,157 - 3,414 276,571 

Profit for the period - - - - - - 9,606 - - - 9,606 9,606 -  128  9,734 

Other comprehensive income/ (loss) - - - - - - -  1,837  -  (90)  1,747   1,747  - -  1,747  
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

Total comprehensive income/ (loss) - - - - - - 9,606  1,837  -  (90) 11,353 11,353  -   128  11,481 

Dividends (Note 8) - - - - - -  (10,271) - - -  (10,271)  (10,271) -  -   (10,271) 

Bonus shares (Note 8)  4,149  - - - - -  (4,149) - - -  (4,149) - -  -   -  

Issue of Perpetual Tier 1 Sukuk - - - - - - - - - -  -  - 91,035  -   91,035  

Transaction cost on issue of Perpetual 

Tier 1 Sukuk - - - - - -  (756) - - -  (756) (756) -  -   (756) 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

Balance as at 30 June 2019  107,881  49,480 (45,234) 36,891 30,808 4,846 56,364  17,600  14,937  (90) 161,356 273,483  91,035   3,542  368,060 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  KD 000’s 

  Six months ended 

 Notes 
30 June 

2020  

30 June 
2019 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES     

Profit for the period  167  9,734 

Adjustments for:     

Net gain from foreign exchange   (417)  (485) 

Dividend income  (646)  (533) 

Realised loss from sale of investment securities  185   152  

Change in fair value of financial assets at fair value through profit or loss  36   (1,049) 

Share of result from an associate  (11)   (9) 

Rental income from investment properties  (468)   (1,088) 

Depreciation  2,030   1,802  

Provisions and impairment losses 4 10,011  6,562 
  ──────  ────── 
  10,887  15,086 

Changes in operating assets and liabilities:     

Due from banks  24,613   (29,022) 

Financing receivables  (100,672)  (119,634) 

Other assets  (1,029)   (5,564) 

Due to banks and financial institutions  (15,852)   (14,892) 

Depositors' accounts  100,552   107,772  

Other liabilities  (4,347)  (7,253) 
  ──────  ────── 

Net cash from/ (used in) operating activities  14,152   (53,507) 
  ──────  ────── 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES     

Purchase of investment securities  (77,187)   (42,284) 
Proceeds on sale/ redemption of investment securities  70,665   61,192  

Purchase of property and equipment  (793)   (2,665) 

Dividend income received  646   533  

Rental income received  468   1,088  
  ──────  ────── 

Net cash (used in)/ from investing activities  (6,201)  17,864 
  ──────  ────── 
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES     

Proceeds from issue of Perpetual Tier 1 Sukuk  -   91,035  

Perpetual Tier 1 Sukuk issuing costs  -   (756) 

Profit paid on Perpertual Tier 1 Sukuk  (2,607)  - 

Cash dividends paid  (6,130)   (9,907) 
  ──────  ────── 

Net cash (used in)/ from financing activities  (8,737)   80,372  
  ──────  ────── 
     

NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (786)   44,729  

Effect of foreign currency translation  1,425   (90) 

Cash and cash equivalents at the beginning of the period  329,993   96,208  
  ──────  ────── 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD 9 330,632   140,847  
  ══════  ══════ 
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1. INCORPORATION AND ACTIVITIES 

Kuwait International Bank K.S.C.P. (the “Bank”) is a Kuwaiti public shareholding company incorporated in the State of 

Kuwait on 13 May 1973 as a specialised bank and is regulated by the Central Bank of Kuwait (the “CBK”). The Bank’s 

shares are listed on Boursa Kuwait. 

In June 2007, the CBK licensed the Bank to operate in accordance with Islamic Sharia’a from 1 July 2007. From that date, 
all activities are conducted in accordance with Islamic Sharia’a, as approved by the Bank’s Fatwa and Sharia’a Supervisory 

Board. 

The Bank is engaged principally in providing Islamic banking services, the purchase and sale of properties, leasing, and other 

trading activities. Trading activities are conducted on the basis of purchasing various commodities and selling them on 

murabaha at agreed profit margin which can be settled in cash or on installment credit basis. 

The registered office of the Bank is at West Tower - Joint Banking Center, P.O. Box 22822, Safat 13089, Kuwait. 

The Bank owns 73.6% of issued share capital of Al Dawli Takaful Insurance Company KSCC (“KIB Takaful”), Kuwait. 

KIB Takaful is engaged in providing Sharia’a compliant insurance services. In addition, the Bank owns 100% of issued share 

capital of KIB Tier 1 Sukuk Limited, incorporated as a special purpose company with limited liability in the Cayman Islands. 

The interim condensed consolidated financial information of the Bank and its Subsidiaries (together the “Group”) for the 

period ended 30 June 2020 were approved by the Bank’s Board of Directors on 10 August 2020. 

2. BASIS OF PREPARATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

2.1 BASIS OF PREPARATION 

The interim condensed consolidated financial information of the Group has been prepared in accordance with International 

Accounting Standard (“IAS”) 34, ‘Interim Financial Reporting’, except as noted below. The accounting policies used in the 
preparation of these interim condensed consolidated financial information are consistent with those used in the preparation 

of the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019. 

The annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 were prepared in accordance with the 

regulations of the State of Kuwait for financial services institutions regulated by the CBK. These regulations require expected 

credit loss (“ECL”) to be measured at the higher of the ECL on credit facilities computed under IFRS 9 according to the CBK 

guidelines or the provisions as required by CBK instructions; the consequent impact on related disclosures; and the adoption 

of all other requirements of International Financial Reporting Standards (“IFRS”) as issued by the International Accounting 

Standards Board (“IASB”). The ECL credit facilities as at 30 June 2020 is lower than the provision for impairment of credit 
facilities required by CBK. 

Further, during the period ended 30 June 2020, the CBK has extended their regulations to require that modification losses of 

financial assets arising from payment holidays provided to customers in response to the economic impact of Covid-19 are to 

be recognized in retained earnings instead of interim condensed statement of profit or loss (Note 15). 

The interim condensed consolidated financial information does not contain all information and disclosures required for the 

annual consolidated financial statements prepared in accordance with IFRSs as adopted for use by the State of Kuwait, and 

should be read in conjunction with the Group’s annual consolidated financial statements as at 31 December 2019. Further, 

results for interim periods are not necessarily indicative of the results that may be expected for the financial year ending 31 

December 2020. 

The consolidated financial statements are presented in Kuwaiti Dinars (“KD”) which is the functional currency of the Bank 

and KIB Takaful, rounded to the nearest thousand Kuwaiti Dinars, except when otherwise stated. 

2.2 NEW STANDARDS, INTERPRETATIONS AND AMENDMENTS ADOPTED BY THE GROUP 

Amendments to IFRS 3: Definition of a Business  

The amendment to IFRS 3 clarifies that to be considered a business, an integrated set of activities and assets must include, at 

a minimum, an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create output. 

Furthermore, it clarified that a business can exist without including all of the inputs and processes needed to create outputs. 

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group, but may impact 

future periods should the Group enter into any business combinations.  
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2. BASIS OF PREPARATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

2.2 NEW STANDARDS, INTERPRETATIONS AND AMENDMENTS ADOPTED BY THE GROUP (continued) 

Amendments to IFRS 7, IFRS 9 and IAS 39: Interest Rate Benchmark Reform  

The amendments to IFRS 9 and IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement provide a number of reliefs, 

which apply to all hedging relationships that are directly affected by interest rate benchmark reform. A hedging relationship 

is affected if the reform gives rise to uncertainties about the timing and or amount of benchmark-based cash flows of the 

hedged item or the hedging instrument. The first phase of amendments to IFRS 9 Financial Instruments, IAS 39 Financial 

Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures focused on hedge accounting 

issues. The final amendments, issued in September 2019, amended specific hedge accounting requirements to provide relief 

from the potential effects of the uncertainty caused by IBOR reform. These amendments are effective from 1 January 2020 

and had no impact on the interim condensed consolidated financial information. 

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material  

The amendments provide a new definition of material that states “information is material if omitting, misstating or obscuring 

it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make 

on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.” The 

amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information, either individually or in 
combination with other information, in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if 

it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users. These amendments had no impact on the 

interim condensed consolidated financial information of, nor is there expected to be any future impact to the Group. 

Conceptual Framework for Financial Reporting issued on 29 March 2018  

The Conceptual Framework is not a standard, and none of the concepts contained therein override the concepts or 

requirements in any standard. The purpose of the Conceptual Framework is to assist the IASB in developing standards, to 

help preparers develop consistent accounting policies where there is no applicable standard in place and to assist all parties 

to understand and interpret the standards. The revised Conceptual Framework includes some new concepts, provides updated 

definitions and recognition criteria for assets and liabilities and clarifies some important concepts. These amendments had no 

impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group. 

3. FINANCE COSTS AND ESTIMATED DISTRIBUTION TO DEPOSITORS 

The management of the Bank has estimated distribution to depositors and profit attributable to Bank’s shareholders based on 

the results for the six-month period ended 30 June 2020. The actual distribution to depositors for deposits of tenures exceeding 

6 months could be different from the amounts presented in the interim condensed consolidated statement of profit or loss. 

The actual profit to be distributed to these depositors will be determined by the Board of Directors of the Bank in accordance 

with the Bank’s articles of association, based on the annual audited results for the financial year ending 31 December 2020. 

4. PROVISIONS AND IMPAIRMENT LOSSES  

    KD 000’s 

 Three months ended  Six months ended 

 

30 June 

2020 

30 June 

2019 

 30 June 

2020 

30 June 

2019 
      

Financing receivables 7,776 3,607  10,328 5,158 

Expected credit losses for other financial assets (237) 56  135 73 

Reversal of impairment on non-cash credit facilities (2) (25)  (191) (159) 

Provision no longer required (81) (199)  (261) (668) 

Other impairment losses - 950  - 2,158 
 ────── ──────  ────── ────── 

 7,456 4,389  10,011 6,562 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 
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5. BASIC AND DILUTED (LOSS)/ EARNINGS PER SHARE 

Basic and diluted earnings per share are computed by dividing profit for the period attributable to the shareholders of the 

Bank adjusted for profit paid (if any) on Perpetual Tier 1 Sukuk by the weighted average number of shares outstanding during 

the period, less treasury shares, as follows: 

 Three months ended  Six months ended 

 

30 June 

2020 

30 June 

2019 

 30 June 

2020 

30 June 

2019 

      

(Loss)/ profit for the period attributable to the 

shareholders of the Bank (KD 000’s) (2,656) 3,394 

 

103 9,606 

Less: profit paid on Perpetual Tier 1 Sukuk (KD 000’s) (2,607) -  (2,607) - 
 ────── ──────  ────── ────── 

 (5,263) 3,394  (2,504) 9,606 

Weighted average number of shares outstanding less treasury 

shares (shares‘000) 1,019,587 1,019,587 

 

1,019,587 1,019,587 
 ────── ──────  ────── ────── 

Basic and diluted (loss)/ earnings per share (5.16) fils 3.33 fils  (2.46) fils 9.42 fils 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

Basic and diluted earnings per share for the comparative periods presented has been adjusted to reflect the effect of bonus 

shares for 2019 (Note 8). 

6. DUE FROM BANKS 

 KD 000’s 

 

30 June 

2020 

31 December 

2019 

(Audited) 

30 June 

2019 

    

Tawarruq transactions with CBK and government debts 134,243 150,178  220,861  

Murabaha finance with banks (contractual maturity of 90 days or less) 231,363 233,674  105,070  

Murabaha finance with banks (contractual maturity of more than 90 days) 46,851 55,523  69,207  
 ─────── ─────── ─────── 
 412,457 439,375  395,138  

Less: Expected credit losses (11) (5)  (15) 
 ─────── ─────── ─────── 
 412,446 439,370  395,123  
 ═══════ ═══════ ═══════ 

7. DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 

 KD 000’s 

 
30 June 

2020 

31 December 
2019 

(Audited) 

30 June 
2019 

    

Murabaha payable to banks 312,518 172,962 150,196 

Murabaha payable to financial institutions  445,172 604,840 329,244 

Current and call accounts 21,584 17,324 23,205 
 ─────── ─────── ─────── 

 779,274 795,126 502,645 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

8. SHAREHOLDERS’ MEETINGS 

On 26 March 2020, the Annual General Assembly and Extraordinary General Assembly meetings of the Bank’s shareholders 

approved the distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2019 as follows: 

a) Cash dividends of 7 fils per share amounting to KD 6,797 thousand (31 December 2018: 11 fils per share amounting 

to KD 10,271 thousand) to the eligible shareholders as detailed in the schedule approved by Annual General 

Assembly, after excluding treasury shares; and 

b) Bonus shares of 5% (31 December 2018: 4%) to the eligible shareholders as detailed in the schedule approved by 

Annual General Assembly. 
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8. SHAREHOLDERS’ MEETINGS (continued) 

The bonus shares increased the number of issued and fully paid up shares by 53,940,986 shares (31 December 2018: 

41,493,066 shares) and increase in share capital by KD 5,394 thousand (31 December 2018: 4,149 thousand). 

The Bank has completed the registration procedures for the issuance of bonus shares and has notified the regulatory 

authorities to adjust the authorized, issued and fully paid-up shares to 1,132,760,724 shares of 100 fils each. All shares are 
paid up in cash. 

9. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 KD 000’s 

 
30 June 

2020 

31 December 

2019 

30 June 

2019 
  (Audited)  

    
Cash and balances with banks 99,269 96,319  35,777  

Murabaha finance with banks (contractual maturity of 90 days or less) 231,363 233,674  105,070  
 ─────── ─────── ─────── 

 330,632 329,993  140,847  
 ═══════ ═══════ ═══════ 

10. RELATED PARTY TRANSACTIONS  

These are transactions with certain related parties (major shareholders, associate, directors and executive officers of the 

Group, close members of their families and companies in which they are principal owners or over which they are able to 

exert significant influence) who were customers of the Group in the ordinary course of business. Such transactions were 

made on substantially the same terms including profit rates and collateral as those prevailing at the same time for comparable 

transactions with unrelated parties and did not involve more than a normal amount of risk. Transactions with subsidiaries are 

eliminated in full and hence not disclosed. 

The transactions and balances with related parties included in the interim condensed consolidated financial information are 

as follows: 

 KD 000’s 

    Total 

 

Major 

shareholders 

and other 

related parties Associate 

Directors 

and  

Executive 

officers 

30 June 

2020 

31 December 

2019 

30 June  

2019 

     (Audited)  

Balances       

Financing receivables 123,816 - 51,101 174,917 172,440 163,443 

Credit cards - - 74 74 71 70 

Deposits 16,308 - 2,845 19,153 17,464 16,672 

Commitments and contingent liabilities 32,055 - 7,077 39,132 49,793 37,585 

Collaterals against credit facilities 105,647 - 69,784 175,431 179,286 169,234 

       

Transactions       

Financing income 2,722 - 1,520 4,242 8,610 3,796 

Estimated distribution to depositors 137 - 8 145 280 110 

Others - - 146 146 467 244 
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10. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) 

 
30 June 2020 

  

31 December 2019 
(Audited)  

30 June 2019 
 

 

No. of 

Directors and  

Executive 

officers  KD 000’s  

No. of 
Directors and  

Executive 
officers KD 000’s  

No. of 
Directors and  

Executive 
officers KD 000’s 

         

Directors         

Financing receivables 5 50,939  5 50,172  6 46,961 

Credit cards - -  - -  - - 

Deposits 10 1,547  9 2,150  9 2,868 

Commitments and contingent liabilities 5 6,997  4 7,646  3 3,539 

Collaterals against credit facilities 5 69,784  5 74,473  5 66,765 

         

Executive officers         

Financing receivables 8 162  9 161  7 189 

Credit cards 16 74  16 71  17 70 

Deposits 21 1,298  21 1,114  19 1,224 

Commitments and contingent liabilities 18 80  17 72  17 73 

Key management personnel compensation 

    KD 000’s 

 Three months ended  Six months ended 

 
30 June 

2020 

30 June 

2019 

 30 June 

2020 

30 June 

2019 

      

Short-term benefits 630 578  1,253 1,162 

Post-employment benefits 45 39  89 77 
 

11. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

 KD 000’s 

 

30 June 

2020 

31 December 

2019 

(Audited) 

30 June 

2019 

    

Acceptances 15,527 20,000 14,546 

Letters of credit 6,072 7,367 8,688 

Letters of guarantee 266,100 263,413 249,866 
 ─────── ─────── ─────── 

 287,699 290,780 273,100 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

The Group also has revocable cash commitments to extend credit amounting to KD 236,355 thousand (31 December 2019: 

KD 236,402 thousand, 30 June 2019: KD 188,937 thousand). 
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12. SEGMENT INFORMATION 

The Group’s operating segments are determined based on the reports reviewed by the Chief Executive Officer that are used 

for strategic decisions. These segments are strategic business units that offer different products and services. They are 

managed separately since the nature of the products and services, class of customers and marketing strategies of these 

segments are different. 

These operating segments meet the criteria for reportable segments and are as follows: 

Commercial and International Banking   : Comprising of range of banking services and investment 

products to corporate customers, providing commodity 

and real estate Murabaha finance, Ijara and Wakala 

facilities. 
  
Retail Banking      : Comprising of range of banking services and investment 

products to individual customers, providing commodity 

Murabaha finance, Ijara and Wakala facilities. 
  
Treasury, Fund Management and Institutional Banking : Comprising of liquidity management, correspondent 

banking, clearing, murabaha investments, exchange of 

deposits with banks and financial institutions. 
  
Investment Management     : Comprising of investment in associate and other 

investments, including investment properties. 
  
Others       : Comprising of those which is not pertaining to the above 

segments and includes those relating to all subsidiaries. 

Management monitors the operating segments separately for the purpose of making decisions about resource allocation and 

performance assessment.  

The Group measures the performance of operating segments through measure of segment operating income and results in 

management and reporting systems.  

Segment assets principally comprise all assets and segment liabilities comprise all liabilities that are attributable to the segment. 

The following table presents operating income, results for the period, total assets and total liabilities information regarding 

the Group’s reportable segments. 

 KD 000’s 

 
Commercial 

and 

International 

Banking  

Retail 

Banking  

Treasury, 

Fund 

Management 

and 

Institutional 

Banking  

Investment 

management  Others   Total 

30 June 2020            

Segment operating income/(loss) 34,702  3,469  (12,673)  2,946  908  29,352 

Segment result 4,683  815  (169)  (443)  (4,719)  167 

Segment assets 1,697,162  263,111  526,366  218,559  41,000  2,746,198 

Segment liabilities 351,096  689,709  1,317,465  -  34,348  2,392,618 
            

31 December 2019 (Audited)            

Segment assets 1,611,994  269,440  551,382  213,353  41,452  2,687,621 

Segment liabilities 339,110  667,943  1,266,307  -  38,846  2,312,206 
            

30 June 2019            

Segment operating income/(loss) 35,164  1,667  (6,479)  3,106  1,600  35,058 

Segment result 15,170  (2,166)  (959)  188  (2,499)  9,734 

Segment assets 1,474,946  265,589  420,118  146,066  40,867  2,347,586 

Segment liabilities 318,649  798,000  820,606  -  42,271  1,979,526 

The Group operates from the State of Kuwait only.  
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13. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in orderly transaction 

between market participants at the measurement date. 

The Group uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair values of financial instruments that are carried 

at fair value: 

Level 1: inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities that the entity can access 

at the measurement date; 

Level 2: inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability 

either directly or indirectly; and 

Level 3: inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 

The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the fair value hierarchy: 

 KD 000’s 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total  

30 June 2020     

Investment securities     

Financial assets at fair value through profit or loss:     

Quoted securities 13,303 - - 13,303 

Financial assets at fair value through other comprehensive income:     

Quoted equity securities 2,796 - - 2,796 

Unquoted equity securities - - 23,684 23,684 

Investment in sukuk 139,470 - - 139,470 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 155,569 - 23,684 179,253 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

31 December 2019 (Audited)     

Investment securities     

Financial assets at fair value through profit or loss:     

Quoted securities 13,148 - - 13,148 

Financial assets at fair value through other comprehensive income:     

Quoted equity securities 5,000 - - 5,000 

Unquoted equity securities - - 29,928 29,928 

Investment in sukuk 131,810 - - 131,810 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

30 June 2019     

Investment securities     

Financial assets at fair value through profit or loss:     

Quoted securities 13,052 - - 13,052 

Financial assets at fair value through other comprehensive income:     

Unquoted equity securities - - 28,358 28,358 

Investment in sukuk 48,336 - - 48,336 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 61,388 - 28,358 89,746 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

There has been no change in valuation techniques as compared to prior periods. During the period ended 30 June 2020, there 

were no transfers between the levels. 
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13. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) 

The movement in Level 3 of financial instrument during the period are as follows: 

     KD 000’s 

 Balance 

as at 

1 January 

Change 

in fair 

value 

Sale/ 

redemption 

Exchange 

rate 

movements 

Balance 

as at 

30 June 
30 June 2020      

Financial assets at fair value through 

other comprehensive income:      

Unquoted equity securities 29,928 (6,297) - 53 23,684 
 ────── ────── ────── ────── ────── 
 29,928 (6,297) - 53 23,684 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
31 December 2019 (Audited)      

Financial assets at fair value through 

other comprehensive income: 

     

Unquoted equity securities 27,504 2,433 - (9) 29,928 
 ────── ────── ────── ────── ────── 

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

30 June 2019      
Financial assets at fair value through 

other comprehensive income:      

Unquoted equity securities 27,504 850 - 4 28,358 
 ────── ────── ────── ────── ────── 
 27,504 850 - 4 28,358 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

14. PERPETUAL TIER 1 SUKUK 

On 10 June 2019, the Bank (“Issuer”) through a Sharia’a compliant Sukuk arrangement issued RegS Tier 1 Sukuk amounting 

to USD 300 million. Tier 1 Sukuk is a perpetual security in respect of which there is no fixed redemption date and constitutes 

direct, unsecured, deeply subordinated obligations (senior only to share capital) of the Bank subject to the terms and 

conditions of the Mudaraba Agreement. The Tier I Sukuk is listed on the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin) and is 

callable by the Bank after five-year period ending 10 June 2024 (the “First Call Date”) or any profit payment date thereafter 

subject to certain redemption conditions including prior regulatory approvals. 

The net proceeds from Tier 1 Sukuk are invested by way of Mudaraba with the Bank (as “Mudareb”) on an unrestricted basis, 

by the Bank in its general business activities carried out through the general Mudaraba pool. Tier I Sukuk bears a profit rate 

of 5.625% per annum to be paid semi-annually in arrears until the First Call Date subject to terms of the issue. After that, the 

expected profit rate will be reset based on then prevailing 5 year US Treasury plus a margin of 3.6% per annum. 

At the issuer’s sole discretion, it may elect not to make any Mudaraba distributions expected and in such event, the Mudaraba 

profit will not be accumulated and will not constitute a default event. 

 
15. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC 

The COVID-19 pandemic spread rapidly across global geographies causing significant disruption to business and economic 

activities and bringing unprecedented uncertainties to the global economic environment. Fiscal and monetary authorities 

worldwide launched extensive responses designed to mitigate the severe consequences of the pandemic on the business and 

economic environment. 

Covid-19 support measures 

In response to the crisis the CBK implemented a number of measures targeted at reinforcing the banking sectors ability to 

play a vital role in the economy and remain liquid to support the business and economy. These measures include, but not 

limited to, the expansion of lending capacity, strengthening financing capabilities, providing direction in lending to 

productive economic sectors and in the provision of liquidity to impacted customers.  
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15. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC (continued) 

Covid-19 support measures (continued) 

Some of the important regulatory measures taken by CBK are given below: 

• Decreased the Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) from 100% to 80% until 31 December 2020 

• Decreased the Net Stable Financing Ratio (“NSFR”) from 100% to 80% until 31 December 2020 

• Decreased the regulatory Liquidity Ratio from 18% to 15% until 31 December 2020 

• Increased the limit for maximum negative cumulative gap for liquidity until 31 December 2020 

• Released Capital conservation buffer of 2.5% of risk-weighted assets in the form of CET1 until 31 December 2020 

• Decreased the risk weights for lending to SMEs from 75% to 25% to be applied in the calculation of risk weighted assets 

• Increased the limit for maximum permissible financing (Finance-to-Deposits Ratio) from 90% to 100% of deposits 

• Increased finance-to-value limits for finance granted to individuals for the purpose of purchasing and/or developing  real 

estate properties 

• Provision of finance by banks at concessional profit rates to SMEs and other companies impacted by the Covid-19 

(Emergency Line of Credit programme) 

• Postpone amounts due from corporate customers impacted by Covid-19 for a maximum period of six months on case by 

case basis. 

Deferral of instalments for Consumer and Housing finance, credit cards and facilities to SMEs 

Kuwaiti banks announced postponement of payment of instalments of consumer and housing finance, credit cards and 

financing facilities to SMEs for a period of six months effective from April 2020 without charging additional profit for such 

deferral. The instalment deferrals are considered as short-term liquidity support to address borrower’s potential cash-flow 

issues. Customers hold the option not to participate in this scheme of deferral. 

The Bank implemented the deferral by postponing the instalments falling due within the six months period from 1 April 2020 

to 30 September 2020 with a corresponding extension of the facility tenure. The instalments deferral results in a loss of KD 
7,203 thousand to the Bank arising from the modification of contractual cashflows. The loss is charged to retained earnings 

in accordance with the Bank’s accounting policy as stated in Note 2 and as per CBK instructions. 

Expected Credit Loss (“ECL”) estimates 

The Bank considered the potential impact of the uncertainties caused by the Covid-19 pandemic together with the associated 
economic support and relief measures of governments and central banks in its estimation of ECL requirements for the period 

ended 30 June 2020. 

Significant increase in credit risk 

Where applicable the Bank considered the following aspects to assess if there was significant increase in credit risk or 
objective evidence of impairment in the light of Covid-19 situation. 

• Temporary financial difficulties of the borrowers are distinguished from longer-term or permanent impacts 

• Borrowers operating in certain sectors or industries are likely to be more vulnerable and could be severely impacted 

• Deferral of instalments or profit payments on financing facilities will not automatically trigger significant increase in 

credit risk 

• Retail finance to certain customer segments are more likely to have significant increase in credit risk arising from job 

losses and pay cuts 

• Significant corporate exposures are individually assessed to identify vulnerability impact and if any  significant increase 

in credit risk is likely as and when reliable data is available 

The above assessment has resulted a suitable classification of certain exposures and corresponding increase in ECL. 
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15. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC (continued) 

Expected Credit Loss (“ECL”) estimates (continued) 

Macro-economic factors 

The Bank considered the effects of volatility witnessed in the range of macroeconomic factors and in the scenarios used for 

determination of ECL. In particular, given the continuing uncertainties and impact stemming from Covid-19, and considering 

that the situation is fast-evolving, the Bank revised certain assumptions reflected through constructing a plausible forward-

looking view of the macroeconomic factors. The Bank applies appropriate probability weightages on three scenarios 

(‘Baseline’, ‘Benign’, ‘Severe’) which is combined with significantly conservative revised forecasts of macro-economic 

factors across all three scenarios when compared to year ended 31 December 2019. The Bank also applied management 

overlay in assessing the ECL for the retail segment given that the majority of the portfolio is to Kuwaiti national employees 

in the government and semi-government sector and very minimal exposure to employees in the private sector. The potential 

loss of earnings/income source for majority of the retail segment customers is low due to impact Covid-19. These adjustments 

and management overlays are reflected in the amount of ECL requirements for the period ended 30 June 2020. 

Other impacts 

The Bank considered the potential impact of the current economic volatility on the reported amounts of the Bank’s financial 

and non-financial assets. The reported amounts best represent management's assessment based on observable information. 
Markets however remain volatile and asset carrying values remain sensitive to market fluctuations. The impact of the highly 

uncertain economic environment remains judgmental and the Bank will accordingly continue to reassess its position and the 

related impact on a regular basis. 
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 وشركاته التابعة  بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. 
 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2020 يونيو 30فترة المنتهية في ال

 

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

2 

 دينار كويتي ألف      

 أشهر المنتهية في  الستة  الثالثة أشهر المنتهية في  

 إيضاح  

 يونيو 30

2020 

 يونيو  30

2019 

 يونيو 30 

2020 

 يونيو  30

2019 

       

 49,600 48,091  25,035 22,637  إيرادات تمويل  

 (23,232) (24,137)  (12,092) (10,665) 3 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 26,368 23,954  12,943 11,972  صافي إيرادات التمويل 

       

 5,357 3,844  2,866 1,474  إيرادات أتعا  وعموالت 

 485 417  293 148  صافي الربح الناتج من صرف العمالت األجنبية

 2,527 904  1,758 1,288  إيرادات استثمارات 

 321 233  177 133  إيرادات أخرى
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 35,058 29,352  18,037 15,015  مجموع إيرادات التشغيل
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

       

 (9,725) (10,450)  (4,946) (5,311)  تكاليف موظفين 

 (6,795) (6,685)  (4,200) (3,947)  مصاريف عمومية وإدارية  

 (1,802) (2,030)  (907) (1,002)  استهالك 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 (18,322) (19,165)  (10,053) (10,260)  مجموع مصروفات التشغيل 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

       

 16,736 10,187  7,984 4,755  المخصصات وخسائر انخفاض القيمةالربح من العمليات قبل 

       

 (6,562) (10,011)  (4,389) (7,456) 4 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 10,174 176  3,595 (2,701)  العمليات الربح الناتج من )الخسارة(/  
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

       

       مخصص لـ:

 (94) (1)  (33) 25  ي حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم

 (247) (8)  (81) 68  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (99) -  (31) 30  الزكاة 
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 9,734 167  3,450 (2,578)  ربح الفترة )خسارة(/ 
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

       العائد إلى: 

 9,606 103  3,394 (2,656)  مساهمي البنك  

 128 64  56 78  الحصص غير المسيطرة  
ــ    ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

  (2,578) 3,450  167 9,734 
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       

 فلس  9.42 فلس ( 2.46)  فلس  3.33 فلس ( 5.16) 5 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )خسارة(/ 
  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 



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

 2020 يونيو 30فترة المنتهية في ال

 

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

3 

 ألف دينار كويتي    

 أشهر المنتهية في  الستة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30

2020 

 يونيو  30

2019 

 يونيو 30 

2020 

 يونيو  30

2019 

      

 9,734 167  3,450 (2,578) ربح الفترة )خسارة(/ 
ــ   ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

      :)الخسارة الشاملة األخرى( /الدخل الشامل اآلخر

      تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع إعادة  يمكنبنود 

  الدخل   خالل   من   العادلة   بالقيمة   الستثمارات أوراق الدين في القيمة العادلة    التغير  -

 987 391  363 4,320 اآلخر   الشامل 

 (90) 1,425  (90) (225) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية -
      

      بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف المجمع  الى لن يتم تصنيفها   بنود

بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ملكية الستثمارات  العادلة  القيمة  في التغير  -

 850 (7,211)  900 (2,790) الشامل اآلخر 
ــ   ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 1,747 (5,395)  1,173 1,305 للفترة  )الخسارة الشاملة األخرى( /الدخل الشامل اآلخر
ــ   ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 11,481 (5,228)  4,623 (1,273) الدخل الشامل للفترة )الخسارة الشاملة(/ مجموع 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

      

      العائد إلى: 

 11,353 (5,284)  4,567 (1,343) مساهمي البنك  

 128 56  56 70 الحصص غير المسيطرة  
ــ   ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 11,481 (5,228)  4,623 (1,273) للفترة  الدخل الشامل  )الخسارة الشاملة(/ مجموع 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 
 

 

 

 
 



Pro




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

 2020 يونيو 30فترة المنتهية في ال

   تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ألف دينار كويتي   

الصكوك   مساهمي البنك الى  ةلعائدالملكية احقوق   

الدائمة  

 1الشريحة 

  الحصص

غير  

 المسيطرة 

 حقوق

  احتياطيات أخرى     الملكية 

 

 رأس  

 المال 

 عالوة

 إصدار  

 أسهم 

 أسهم  

 نة يخز

احتياطي  

 قانوني

احتياطي  

 اختياري 

احتياطي  

 أسهم 

 خزينة 

 أرباح 

 محتفظ

 بها 

احتياطي  

 القيمة 

 العادلة 

 فائض

 إعادة 

 تقييم

  احتياطي

  ترجمة

 أجنبية  عمالت

مجموع  

االحتياطيات  

 األخرى 

 المجموع 

                

 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 

 167 64 - 103 103 - - - 103 - - - - - - ربح الفترة  

 ( 5,395) (8) - ( 5,387) ( 5,387) 1,425 - ( 6,812) - - - - - - -   الدخل الشامل اآلخر  / ( األخرى )الخسارة الشاملة 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 ( 5,228) 56 - ( 5,284) ( 5,284)   1,425 - ( 6,812) 103 - - - - - -   )الخسارة الشاملة(  / الدخل الشامل مجموع 

المحول نتيجة استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة  

 - - - - - - - 1,071 ( 1,071) - - - - - - من خالل الدخل الشامل األخر 

 ( 7,203) - - ( 7,203) ( 7,203) - - - ( 7,203) - - - - - - ( 2)إيضاح  تأجيل أقساط التمويلخسارة تعديل 

 ( 6,797) - - ( 6,797)   (6,797) - - - ( 6,797) - - - - - - ( 8إيضاح أرباح )  توزيعات

 - - - - ( 5,394) - - - ( 5,394) - - - - - 5,394 ( 8إيضاح إصدار أسهم منحة ) 

   (2,607) - -   (2,607)   (2,607) - - - ( 2,607) - - - - - - 1أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة  
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 353,580 3,646 91,035 258,899 141,378 1,305 14,581 14,041 35,216 4,846 32,653 38,736 ( 45,234) 49,480 113,275 2020  يونيو 30الرصيد 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 

 9,734 128 - 9,606 9,606 - - - 9,606 - - - - - - ربح الفترة  

 1,747 - - 1,747 1,747 ( 90) - 1,837 - - - - - - - ( األخرى)الخسارة الشاملة    / الدخل الشامل اآلخر
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 11,481 128 - 11,353 11,353 ( 90) - 1,837 9,606 - - - - - - ( األخرى )الخسارة الشاملة   / مجموع الدخل الشامل 

 ( 10,271) - - ( 10,271) ( 10,271) - - - ( 10,271) - - - - - - ( 8إيضاح أرباح )  توزيعات

 - - - - ( 4,149) - - - ( 4,149) - - - - - 4,149 ( 8إيضاح إصدار أسهم منحة ) 

 91,035 - 91,035 - - - - - - - - - - - -   1إصدار صكوك الدائمة الشريحة  

 ( 756) - - ( 756) ( 756) - - - ( 756) - - - - - - 1صكوك الدائمة الشريحة  إصدار   تكاليف 
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 

 368,060 3,542 91,035 273,483 161,356 ( 90) 14,937 17,600 56,364 4,846 30,808 36,891 ( 45,234) 49,480 107,881 2019 يونيو 30الرصيد كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



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

 2020 يونيو 30فترة المنتهية في ال
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ر كويتي ادين  ألف  

 أشهر المنتهية في  الستة  

 
 إيضاح 

  يونيو 30

2020 
 
  يونيو 30

2019 

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 9,734  167  ربح الفترة

     تسويات لـ:  

 (485)  (417)  صرف العمالت األجنبية من صافي الربح الناتج 

 (533)  (646)  إيرادات توزيعات 

 152  185  مالية  أوراق   في استثمارات بيع  من محققة خسائر 

 (1,049)  36  لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتغير في القيمة العادلة  

 (9)  (11)  زميلة شركة نتائجحصة في 

 (1,088)  (468)  إيرادات تأجير ناتجة من عقارات استثمارية

 1,802  2,030  استهالك 

 6,562  10,011 4 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

  10,887  15,086 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (29,022)  24,613  المستحق من بنوك 

 ( 119,634)  ( 100,672)  مدينو تمويل

 (5,564)  (1,029)  موجودات أخرى 

 (14,892)  (15,852)  المستحق للبنوك ومؤسسات مالية  

 107,772  100,552  حسابات المودعين

 (7,253)  (4,347)  مطلوبات أخرى
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 (53,507)  14,152  األنشطة التشغيليةالناتج من/ )المستخدم في(  صافي النقد 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (42,284)  (77,187)  أوراق ماليةشراء استثمارات في 

 61,192  70,665  أوراق مالية المحصل من بيع / استرداد استثمارات في  

 (2,665)  (793)  شراء ممتلكات ومعدات 

 533  646  إيرادات توزيعات مستلمة 

 1,088  468  إيرادات تأجير مستلمة
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 17,864  (6,201)  األنشطة االستثمارية لناتج من )المستخدم في(/ ا  صافي النقد 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 91,035  -  1إصدار الصكوك الدائمة الشريحة من  المحصل

 (756)  -  1تكاليف إصدار الصكوك الدائمة الشريحة 

 -  (2,607)  1أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة 

 (9,907)  (6,130)  توزيعات مدفوعة 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 80,372  (8,737)  األنشطة التمويلية(/ الناتج من المستخدم في)صافي النقد 
ــ    ــ   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

     

 44,729  (786)  الزيادة في النقد والنقد المعادل  )النقص(/صافي

 (90)  1,425  أجنبية عمالت  ترجمةمن  ثر األ

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

 140,847  330,632 9 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 
  ═══════  ═══════ 
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 التأسيس واألنشطة األساسية .1

، كبنك متخصص وتم  1973مايو  13عامة تأسست في الكويت في  كويتية )"البنك"( هو شركة مساهمة ع.بنك الكويت الدولي ش.م.ك.

 الكويت.   بورصةإن أسهم البنك مدرجة لدى المركزي.  الكويت  تسجيله لدى بنك 
 

يوليو   1، أصدر بنك الكويت المركزي رخصة للبنك للعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء وذلك اعتباراً من 2007في يونيو 

سالمية السمحاء كما يتم إقرارها من قبل هيئة  ، ومنذ ذلك التاريخ فإن جميع أنشطة البنك يتم ممارستها وفقاً ألحكام الشريعة اإل2007

 الرقابة الشرعية في البنك. 
 

  إن النشاط الرئيسي للبنك هو تقديم الخدمات البنكية اإلسالمية، شراء وبيع وتأجير العقارات وأنشطة تجارية أخرى. يتم القيام باألنشطة

 مش ربح متفق عليه ويتم سدادها نقداً أو على أقساط. التجارية على أساس شراء البضائع المختلفة وبيعها بالمرابحة بها
 

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

الكويت. تعمل شركة   ،("الدولي للتكافل" للتأمين التكافلي ش.م.ك.م ) الدولي % من رأس المال المصدر لشركة 73.6 نسبة يمتلك البنك 

% من رأس المال المصدر  100نسبة ، وأيضاً يمتلك البنك في مجال تقديم خدمات التأمين بما يتفق مع الشريعة اإلسالميةالدولي للتكافل 

 المحدودة، تأسست كشركة ألغراض خاصة وذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن.   1لشركة صكوك كي أي بي الشريحة 
 

ً إالتابعة )يشار  شركاتهعلى إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للبنك والموافقة  تتم بـ "المجموعة"( للفترة   ليهم معا

 . 2020 أغسطس  10 بتاريخدارة البنك إمن قبل مجلس   2020 يونيو 30المنتهية في 

 والسياسات المحاسبية الهامة  عداد س اإلاأس .2

 أساس اإلعداد  2.1

باستثناء ما    "التقارير المالية المرحلية"  34المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  أعدت  

في   إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة  تم بيانه فيما يلي.

 . 2019ديسمبر   31إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 
 

لمؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك  اوفقاً لتعليمات    2019ديسمبر    31تم إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في  

الكويت المركزي في دولة الكويت. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق احتسا  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية وفقاً  

ً  9للمعيار الدولي للتقارير المالية   لتعليمات بنك الكويت المركزي،  التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا

والتأثير الناتج على االفصاحات ذات الصلة، وتطبيق متطلبات كافة المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى الصادرة عن   ؛ أعلى أيهما 

  الكويت  بنك  متطلبات   من  أقل  االئتمانية  للتسهيالت   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر   إن،  2020  يونيو  30  في  كما .  مجلس معايير المحاسبة الدولية

   .القيمة في  االنخفاض  بمخصصات الخاصة المركزي
 

بتوسيع نطاق تطبيق تعليماته إلثبات خسائر   المركزيالكويت بنك  قام ،2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  ذلك،ضافة الى باإل

كوفيد  "لفيروس كورونا المستجد )استجابة لألثر االقتصادي  فترات تعطيل السداد الممنوحة للعمالء  الناتجة عن  للموجودات المالية  التعديل  

 . (15المرحلي المكثف المجمع )إيضاح   الربح أو الخسارةبيان  بدالً من  المرحلةفي األرباح   ("19
 

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

. باإلضافة إلى  2019ديسمبر    31للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في  

 . 2020ديسمبر   31 في  التي تنتهي ذلك، فإن نتائج الفترات المرحلية ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية  
 

مع تقريب   للتكافل الدولي  وشركة  للبنكتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية 

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

 واإلفصاحات   السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  2.2

 : تعريف االعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

والموجودات مدخالت وعمليات جوهرية كحد أدنى والتي تساهم معًا في القدرة على تحقيق مخرجات بشكل جوهري. عالوة على ذلك، أوضح  

عمال قد تنشأ دون إدراج كافة المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على  التعديل أن األ

 المكثفة المجمعة للمجموعة، ولكن قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا قامت المجموعة بتنفيذ أي دمج لألعمال.   المرحلية المالية   المعلومات 

: إصالح المعايير الخاصة  39ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7يار الدولي للتقارير المالية تعديالت على المع
 بأسعار الفائدة 

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

ى  التي تسري على كافة عالقات التحوط التي تتأثر مباشرةً بأعمال إصالح المعايير المتعلقة بمعدل الفائدة. وتتأثر عالقة التحوط إذا أد

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

 المجمعة للمجموعة حيث إنه ليس لديها عالقات تحوط ألسعار الفائدة. المرحلية المكثفة المالية  المعلومات أي تأثير على 

 : تعريف المعلومات الجوهرية8ومعيار المحاسبة الدولي  1ت على معيار المحاسبة الدولي تعديال

تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا للمعلومات يشير إلى أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤها من المتوقع  

ى تلك البيانات المالية من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام من  بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء عل 

هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية حول المنشأة التي قامت بإعدادها". توضح التعديالت أن المعلومات الجوهرية ستستند إلى  

لومات أخرى، وذلك ضمن سياق البيانات المالية. يشكل وقوع الخطأ في  طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو بالدمج مع مع 

المعلومات أمًرا جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من المستخدمين األساسيين. لم ينتج عن هذه  

 س من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة. ، ولي ةالمجمعالمرحلية المكثفة  المالية    المعلوماتالتعديالت أي تأثير على  

 2018مارس  29المالية الصادر في   اإلطار التصوري للتقارير 

طار  إن اإلطار التصوري ال يمثل معياًرا أو أي من المفاهيم الواردة فيه التي تتجاوز المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض من اإل

ِّين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في التصوري هو مساع  دة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في إعداد المعايير، ومساعدة الُمعد 

حالة عدم توافر معايير سارية، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. يتضمن اإلطار التصوري الذي تمت مراجعته  

عريفات محدثة ومعايير االعتراف بالموجودات والمطلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة. لم ينتج عن  بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم ت

 المجمعة للمجموعة. المرحلية المكثفة المالية  المعلومات هذه التعديالت أي تأثير على 

 تكاليف التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين  .3

.  2020 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةقدرت إدارة البنك التوزيعات للمودعين والربح الخا  بمساهمي البنك استناداً إلى نتائج فترة 

أشهر قد تختلف عن المبالغ المدرجة في بيان الربح أو الخسارة   ستةالودائع التي تزيد عن  إن التوزيعات الفعلية للمودعين فيما يخص 

ً للنظام  المرحلي ا  لمكثف المجمع. إن الربح الفعلي الذي سيتم توزيعه على المودعين سوف يتم تحديده من قبل مجلس إدارة البنك وفقا

 . 2020ديسمبر  31 التي تنتهي فيالمالية  األساسي للبنك، استناداً إلى النتائج السنوية المدققة للسنة  

 المخصصات وخسائر انخفاض القيمة  .4

 كويتي ألف دينار  

 أشهر المنتهية في  الستة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30

2020 

 يونيو  30

2019 

 يونيو 30 

2020 
 يونيو  30

2019 
      

 5,158 10,328  3,607 7,776 مدينو تمويل

 73 135  56 (237) لموجودات مالية أخرى  متوقعة يةائتمان خسائر 

 (159) (191)  (25) (2) تسهيالت ائتمانية غير نقدية  في  قيمةالانخفاض   رد

 (668) (261)  (199) (81) ضرورة  له يعد  لم   مخصص

 2,158 -  950 - خسائر انخفاض القيمة أخرى
ــ   ــ  ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 7,456 4,389  10,011 6,562 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة )خسارة(/  .5

للصكوك الدائمة   )إن وجد( المعدل باألرباح المدفوعةتحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح الفترة العائد لمساهمي البنك 

 خالل الفترة، ناقصاً أسهم الخزينة كما يلي:  القائمة علـى المتوسط المرجح لعدد األسهم  1الشريحة 

  

 أشهر المنتهية في  الستة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30

2020 

 يونيو  30

2019  
 يونيو 30

2020 
 يونيو  30

2019 
      

 9,606 103  3,394 (2,656) ربح الفترة العائد لمساهمي البنك )ألف دينار كويتي( )خسارة(/ 

)ألف دينار   1ناقصاً: األرباح المدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة 
 - (2,607)  - (2,607) كويتي(
ــ   ــ  ـــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 (5,263) 3,394  (2,504) 9,606 

      
ً المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة    1,019,587 1,019,587  1,019,587 1,019,587 )ألف سهم( أسهم الخزينة   ناقصا

ــ   ــ  ـــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 فلس  9.42 ( فلس 2.46)  فلس  3.33 لس ف( 5.16) ربحية السهم األساسية والمخففة)خسارة(/ 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 . (8يضاح إ). 2019المقارنة لكي تعكس تأثير توزيعات أسهم المنحة لسنة  ات تم تعديل ربحية السهم األساسية والمخففة للفتر 

 المستحق من بنوك  .6

 لف دينار كويتي أ 

 يونيو 30 

2020 

ديسمبر   31

2019 
 )مدققة(

 يونيو  30

2019 

    
ق مع بنك الكويت المركزي  220,861 150,178 134,243 وديون حكومية معامالت تورِّ

 105,070 233,674 231,363 يوم أو أقل(  90)تستحق تعاقدياً خالل  تمويل مرابحات لدى بنوك

 69,207 55,523 46,851 يوم(  90)تستحق تعاقدياً بعد أكثر من  تمويل مرابحات لدى بنوك
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 412,457 439,375 395,138 

 (15) (5) (11) ناقصاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة 
ــ  ـ ـــــــــــــــــــــــ  ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 412,446 439,370 395,123 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 بنوك ومؤسسات ماليةلل المستحق .7

 لف دينار كويتي أ 

 يونيو 30 

2020 

ديسمبر   31

2019 
 )مدققة(

 يونيو  30

2019 

    
 150,196 172,962 312,518 مرابحات مستحقة إلى البنوك 

 329,244 604,840 445,172 مرابحات مستحقة إلى مؤسسات مالية  
 23,205 17,324 21,584 حسابات جارية وتحت الطلب 

ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 779,274 795,126 502,645 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 للمساهمين   العامة الجمعية .8

  السنة عن لمساهمي البنك العادية وغير العادية  العامةالجمعية  ي الموافقة على توزيعات أرباح في اجتماع ت تم، 2020مارس  26 في

 : التالي النحو على  2019 ديسمبر  31 في المنتهية  المالية

ألف دينار    10,271فلس لكل سهم بمبلغ  11:  2018ديسمبر    31ألف دينار كويتي )   6,797فلس لكل سهم بمبلغ    7بقيمة  نقدية   توزيعات  (أ 

 و  ؛ أسهم الخزينة   استبعاد   بعد لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية   المستحقين   للمساهمين   كويتي( 

  العامة الجمعية  من  المعتمد  الزمني  الجدول  في المبين  الوجه  على لها  المستحقين  للمساهمين  ( %4 : 2018 ديسمبر  31% )5 منحة  أسهم  (  

 . العادية
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 )تتمة( للمساهمينجمعية العامة  ال . 8

  41,493,066: 2018ديسمبر  31سهم ) 53,940,986إلى زيادة عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل بعدد وقد أدت أسهم المنحة 

 (. ألف دينار كويتي  4,149: 2018ديسمبر   31ألف دينار كويتي )  5,394( وزيادة في رأس المال بمبلغ سهم

  ليصبح رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع تعديلر الجهات الرقابية لاأخط تمار أسهم منحة وأتم البنك إجراءات التسجيل إلصد 

 فلس للسهم الواحد. وجميع األسهم المدفوعة نقدية.  100سهماً بواقع  1,132,760,724

 النقد والنقد المعادل  .9

 ألف دينار كويتي  

 يونيو 30 

2020 

ديسمبر   31

2019 

 )مدققة(

 يونيو  30

2019 

    
 35,777 96,319 99,269 النقد واألرصدة لدى البنوك 

 105,070 233,674 231,363 يوم أو أقل(  90)تستحق تعاقدياً خالل  تمويل مرابحات لدى بنوك
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 330,632 329,993 140,847 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 أطراف ذات صلة المعامالت مع  .10

الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين   ةتتم هذه المعامالت مع بعض األطراف ذات الصلة )المساهمين الرئيسيين والشرك

بالمجموعة وأفراد أسرهم المقربين والشركات التي يمتلكون فيها حصص جوهرية أو التي تمكنهم من مزاولة تأثير جوهري عليها( الذين  

أساس نفس الشروط األساسية، والتي   تعاملوا مع المجموعة كعمالء ضمن 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 اإلفصاح عنها.  ات المخاطر. يتم استبعاد كافة المعامالت مع الشرك

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

 ألف دينار كويتي  

 المجموع     

 

  المساهمين

 رئيسيينال

وأطراف أخرى  

 زميلة  ةشرك ذات عالقة 

 أعضاء 

مجلس اإلدارة  

 واإلدارة العليا

  يونيو 30

2020 
ديسمبر   31

2019 

 )مدققة(

  يونيو 30
2019 

       األرصدة
 163,443 172,440 174,917 51,101 - 123,816 مدينو تمويل

 70 71 74 74 - - بطاقات إئتمانية 

 16,672 17,464 19,153 2,845 - 16,308 ودائع 
 37,585 49,793 39,132 7,077 - 32,055 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات

 169,234 179,286 175,431 69,784 - 105,647 تسهيالت إئتمانية ضمانات مقابل 
       

       المعامالت 
 3,796 8,610 4,242 1,520 - 2,722 ايرادات تمويل  

 110 280 145 8 - 137 للمودعين   المقدرة توزيعات ال

 244 467 146 146 - - أخرى
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 )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات صلة  . 10

 يونيو 30 

2020 

 2019 ديسمبر  31 
 )مدققة(

 يونيو  30 
2019 

 

عدد أعضاء  

مجلس اإلدارة  

  اإلدارة العلياو

ينار  ألف د

  كويتي

عدد أعضاء  

مجلس اإلدارة  

  اإلدارة العليا و

  ينار ألف د

  كويتي

عدد أعضاء  

مجلس اإلدارة  

  اإلدارة العليا و

  ينار ألف د

 كويتي
            

            عضاء مجلس اإلدارة أ
 46,961  6  50,172  5  50,939  5 مدينو تمويل 

 -  -  -  -  -  - بطاقات إئتمانية

 2,868  9  2,150  9  1,547  10 ودائع 

 3,539  3  7,646  4  6,997  5 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات
 66,765  5  74,473  5  69,784  5 ضمانات مقابل تسهيالت إئتمانية 

            

            العليا اإلدارة 

 189  7  161  9  162  8 مدينو تمويل 

 70  17  71  16  74  16 إئتمانية بطاقات 
 1,224  19  1,114  21  1,298  21 ودائع 

 73  17  72  17  80  18 محتملةالوالمطلوبات  االلتزامات
 

 : مزايا موظفي اإلدارة العليا

 ألف دينار كويتي    

 أشهر المنتهية في  الستة  الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30

2020 

 يونيو  30

2019 

 يونيو 30 

2020 

 يونيو  30

2019 
      
 1,162 1,253  578 630 قصيرة األجل  مزايا

 77 89  39 45 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

   االلتزامات والمطلوبات المحتملة .11

 ألف دينار كويتي  

   يونيو 30 

2020 

ديسمبر   31
2019 

 )مدققة(

  يونيو 30
2019 

    
 14,546 20,000 15,527 قبوالت
 8,688 7,367 6,072 مستنديهاعتمادات 

 249,866 263,413 266,100 خطابات ضمان 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 287,699 290,780 273,100 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

ألف دينار   236,402: 2019ديسمبر   31ألف دينار كويتي ) 236,355قابلة لإللغاء بمبلغ   نقدية تسهيالت لدى المجموعة التزامات بمنح 

 ألف دينار كويتي(.  188,937: 2019 يونيو  30كويتي، 

 

 

 



 وشركاته التابعة  .ع. الكويت الدولي ش.م.كبنك 
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2020 يونيو 30

 

12 

 المعلومات القطاعية األساسية .12

ت  يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية استناداً إلى التقارير التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي وذلك الستخدامها في القرارا

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

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

 إن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كالتالي: 
 

على مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات االستثمارية للشركات،   يشتمل :   مات المصرفية التجارية والدوليةقطاع الخد

كما يقدم المرابحات التمويلية للسلع والعقارات وخدمات اإلجارة وتسهيالت  

 الوكاالت. 

  ، يشتمل على مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات االستثمارية لألفراد : قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

 ابحات التمويلية للسلع وخدمات اإلجارة وتسهيالت الوكاالت. كما يقدم المر 

 قطاع الخزينة وإدارة األموال 

 والخدمات المصرفية للمؤسسات 

شتمل على إدارة السيولة والبنوك المراسلة والمقاصة والمرابحات االستثمارية ي :

 الودائع مع البنوك والمؤسسات المالية.  ومبادالت 
   

زميلة واستثمارات أخرى، متضمنة العقارات   ةتشتمل على استثمار في شرك : االستثمار إدارة قطاع  

 االستثمارية.

تشمل على كل ما لم يذكر ضمن القطاعات الموضحة أعاله باإلضافة الى البنود   : أخرى

 التابعة.   اتالشركجميع المتعلقة ب
 

 لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع المصادر وتقييم األداء. تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات األعمال بشكل منفصل 
 

 تقوم المجموعة بقياس أداء قطاعات األعمال من خالل قياس إيرادات التشغيل ونتائج القطاع من خالل اإلدارة ونظام إعداد التقارير. 
 

 جميع المطلوبات الخاصة بالقطاع. تتكون موجودات القطاع بشكل أساسي من جميع الموجودات وتتكون مطلوبات القطاع من 
 

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

 يتم إعداد تقارير حولها. 

 لف دينار كويتي أ 

 
الخدمات  
المصرفية  
التجارية  
 والدولية 

الخدمات  
المصرفية  
 لألفراد 

إدارة الخزينة 
  إدارة األموال و

والخدمات  
المصرفية  
 للمؤسسات 

إدارة  
 المجمــوع  أخرى االستثمار 

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

       2020 يونيو 30

 29,352 908 2,946 (12,673) 3,469 34,702 تشغيل القطاع  /)خسائر(  إيرادات

 167 (4,719) (443) (169) 815 4,683 نتائج القطاع 

 2,746,198 41,000 218,559 526,366 263,111 162, 1,697 موجودات القطاع 

 2,392,618 34,348 - 1,317,465 689,709 351,096 مطلوبات القطاع 
       

       )مدققة( 2019 ديسمبر  31

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

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

       2019 يونيو 30

 35,058   1,600   3,106   (6,479)   1,667 35,164 تشغيل القطاع  إيرادات /)خسائر(

 9,734 (2,499)   188  (959)   (2,166) 15,170 نتائج القطاع 

 2,347,586   40,867   146,066   420,118   265,589 1,474,946 موجودات القطاع 

 1,979,526 42,271 -   820,606   798,000   318,649 مطلوبات القطاع 

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

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

 تاريخ القياس. 
 

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

تعتبر المدخالت هي األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي يكون   :  1المستوى 

 دخولها متاحاً للمنشأة كما في تاريخ القياس؛  

، ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير  1تعتبر المدخالت، بخالف األسعار المعلنة والمتضمنة في المستوى  :  2المستوى 

   مباشر؛ و

 تعتبر المدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام.  :  3المستوى 
 

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

 لف دينار كويتي أ 

 مجموع ال 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

     2020 يونيو 30

     في أوراق مالية استثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 13,303 - - 13,303 أوراق مالية مسعرة

     
     : اآلخر  الشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات 

 2,796 - - 2,796 أوراق مالية مسعرة
 23,684 23,684 - - أوراق مالية غير مسعرة 

 139,470 - - 139,470 صكوك استثمارات في 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 155,569 - 23,684 179,253 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     )مدققة( 2019ديسمبر  31
     في أوراق مالية استثمارات 

     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 استثمارات في 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

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

     2019 يونيو 30
     في أوراق مالية استثمارات 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 13,052 - - 13,052 أوراق مالية مسعرة  

     
     : اآلخر  الشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات 

 28,358 28,358 - - أوراق مالية غير مسعرة 
 48,336 - - 48,336 صكوك استثمارات في 

ــ   ــ  ــ ــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 61,388 - 28,358 89,746 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

، لم يكن هناك تحويالت بين  2020 يونيو 30لم يحدث أي تغيير في أساليب 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 ضمن المستوى 

 ألف دينار كويتي  

 

الرصيد في  

 يناير  1

التغير في  

 بيع/ استرداد  العادلةالقيمة  

الحركة على  

سعر 

 الصرف 

الرصيد في  

 يونيو  30

      2020 يونيو 30

      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
 23,684 53 - (6,297) 29,928 أوراق مالية غير مسعرة

ــ ــــــــــــ  ــ  ــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 29,928 (6,297) - 53 23,684 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

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

 29,928 (9) - 2,433 27,504 مالية غير مسعرةأوراق 
ــ ــــــــــــ  ــ  ــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
 27,504 2,433 - (9) 29,928 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
      2019 يونيو 30

      بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: موجودات مالية 
 28,358 4 - 850 27,504 أوراق مالية غير مسعرة

ــ   ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 27,504 850 - 4 28,358 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1الصكوك الدائمة الشريحة  .14

  300" من رأس المال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بمبلغ  1بإصدار "صكوك الشريحة    لُمصدر"(ا)"   ، قام البنك 2019يونيو    10في  

من رأس المال هي أوراق مالية مستدامة ليس لها تاريخ استرداد محدد، وتشكل التزامات   1مليون دوالر أمريكي. إن صكوك الشريحة 

 1ألحكام وشروط عقد المضاربة. تم إدراج صكوك الشريحة للبنك وفقاً ثانوية مباشرة وغير مضمونة )ذات أولوية على رأس المال فقط( 
(. هذه الصكوك يمكن استدعاؤها من قبل البنك بعد فترة خمس سنوات تنتهي في  دوبلين نكست يورو من رأس المال في بورصة إيرلندا )

وموافقات    األرباح الحق لذلك التاريخ وفقاً للشروط المحددة للسداد )"تاريخ االستدعاء األول"( أو أي تاريخ لدفع توزيعات    2024يونيو    10

 . الجهات الرقابية المسبقة

( على أساس غير مقيد  "مضار "ة مع البنك )بمن رأس المال عن طريق عقد المضار   1يتم استثمار صافي المحصل من صكوك الشريحة  

من رأس المال معدل ربح بنسبة  1لمضاربة العام. تحمل صكوك الشريحة ومشترك في األنشطة العامة للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء ا 

% سنوياً يدفع في نهاية كل نصف سنة حتى تاريخ االستدعاء األول. وبعد ذلك، يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع بناًء على المعدل  5.625

 % سنوياً. 3.6ئد هامش ربح بنسبة زا "Years US Treasury 5لخمس سنوات "من سندات الخزانة األمريكية السائد 

  المضاربةيجوز للُمصدر طبقاً لرغبته الخاصة، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح المضاربة المتوقعة، وفي تلك الحالة، ال تتراكم أرباح 

 حادث تعثر. تشكلولن 

 ( 19 كوفيد) أثر فيروس كورونا المستجد .15

المياً، مما أدى إلى اضطرا  في األعمال واألنشطة  ( في مختلف المناطق الجغرافية ع19انتشرت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

االقتصادية. كما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى حاالت من عدم اليقين على مستوى بيئة االقتصاد العالمي. فقد أعلنت السلطات  

ي المختلفة حول العالم التي تهدف الى التخفيف  المالية والنقدية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، عن العديد من إجراءات التحفيز المال

 . على األعمال والبيئة االقتصادية  من العواقب الوخيمة للجائحة

 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد 

  دور حيوي في االقتصاداستجابة لهذه األزمة، قام بنك الكويت المركزي بتنفيذ العديد من اإلجراءات بهدف تعزيز قدرة البنوك على لعب 

وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال ال الحصر، التوسع في مساحة اإلقراض وتعزيز  والحفاظ على السيولة لدعم األعمال واالقتصاد.

 قدرات البنوك التمويلية، مع تشجيعها على إقراض القطاعات االقتصادية المنتجة وتوفير السيولة للعمالء المتضررين.  

 



 وشركاته التابعة  .ع. الدولي ش.م.كبنك الكويت 
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 )تتمة(( 19 كوفيدروس كورونا المستجد )أثر في  .15

 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد )تتمة(

 :التي اتخذها بنط الكويت المركزي يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة فيما 

 2020ديسمبر   31حتى  %80 إلى %  100  من السيولة تغطية  ر معيا خفض •

 2020ديسمبر  31حتى  %80 إلى % 100 من المستقر   التمويلمعيار صافي   خفض •

 2020ديسمبر   31حتى  %15 إلى %  18 من الرقابية السيولة الحد األدنى المقرر بشأن نسبة   خفض •

 2020ديسمبر   31حتى   السيولة نظام  بشأن السالبة  ةالتراكمي للفجوة   األقصى  الحد رفع •

  31حتى  المساهمين حقوق شكل على بالمخاطر % من األصول المرجحة 2.5عن المصدة الرأسمالية التحوطية والبالغة  اإلفراج •

 2020ديسمبر 

 احتسا  األصول المرجحة بالمخاطر   في    %25  إلى    % 75  من  والمتوسطة  الصغيرة   المشروعات   محفظة  إلقراض   المخاطر   وزن   خفض •

 %. 100 إلى%  90 من( الودائع إلى   التمويل)نسبة  المقرر   التمويل لمنح  المتاح  األقصى  الحد رفع •

 . العقارات تطوير أو / و شراء  بغرض لألفراد  الممنوح للتمويل  بالنسبة القيمة إلى   التمويل  حجم حدود  زيادة •

  فيروس بجائحة المتأثرة األخرى والشركات والمتوسطة الصغيرة  الشركات إلى  ميسرة أرباح  بمعدالت  البنوك  من التمويل تقديم •
 (. العاجل االئتمان   خط)برنامج  المستجد كورونا

على أساس كل حالة    أشهر   ستةأقصاها    لمدة   المستجد   كورونا  بفيروس   المتضررين  الشركات   عمالء   على   المترتبة  االستحقاقات   تأجيل •

 . على حدة 

 ستهالكي واإلسكاني وبطاقات االئتمان وتسهيالت الشركات الصغيرة والمتوسطة تأجيل أقساط التمويل اال

الصغيرة والمتوسطة  قامت البنوك الكويتية بتأجيل تحصيل أقساط التمويل االستهالكي واإلسكاني وبطاقات االئتمان وتسهيالت الشركات 

دون تحميل أي أرباح إضافية نتيجة لهذا التأجيل. يعتبر تأجيل األقساط بمثابة دعم سيولة   2020لفترة ستة أشهر ابتداء من شهر إبريل 

 . التأجيل قصيرة األجل لمعالجة مشكالت التدفق النقدي المحتمل للمقترض. ويحتفظ العمالء بخيار عدم المشاركة في برنامج

مع تمديد مقابل لمدة التسهيالت.   2020سبتمبر  30إلى  2020أبريل  1بتنفيذ تأجيل األقساط المستحقة خالل فترة الستة أشهر من  البنك قام 

اح  نتيجة تعديل التدفقات النقدية التعاقدية. تم تحميل هذه الخسارة على األرب  للبنكألف دينار كويتي    7,203مبلغ  بتأجيل خسارة  ال  هذانتج عن  

 ً  .وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي 2كما هو موضح في إيضاح  للبنك للسياسة المحاسبية   المرحلة وفقا

 خسائر االئتمان المتوقعة  تقديرات

قام البنك بالنظر في األثر المحتمل لحاالت عدم اليقين التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الدعم والتخفيف 

 . 2020يونيو  30االقتصادي من قبل الحكومات والبنوك المركزية عند تقدير متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

كان هناك دليل مادي على انخفاض   قام البنك بالنظر في الجوانب التالية لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان أو إذا ما 

 . حيثما ينطبق ذلك  ، القيمة في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد

 تم التفريق بين الصعوبات المالية المؤقتة للمقترضين وبين األثر طويل األجل أو المستدام.  •

 بشكل أكثر حدة.  ا ن يتأثروأكثر عرضة للتأثر ويمكن أالمقترضين في بعض القطاعات أو الصناعات يكون  من المرجح أن  •

 لن يؤدي تأجيل األقساط أو مدفوعات األرباح على التسهيالت التمويلية بشكٍل تلقائي إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.  •

الوظائف  من المرجح أن تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بالنسبة لبعض شرائح عمالء تمويل األفراد نتيجة لخسارة  •
 وتخفيضات األجور. 

زيادة كبيرة في مخاطر  التأثر وما إذا كان من المحتمل حدوث أي  عرضة  سيتم تقييم االنكشافات الكبيرة للشركات بشكٍل منفرد لتحديد   •

 االئتمان متى وعندما تتوفر بيانات يمكن االعتماد عليها. 

 االنكشافات والزيادة المقابلة لها في الخسائر االئتمانية المتوقعة. ببعض  المناسب وقد أدى التقييم المذكور أعاله إلى التصنيف 

 عوامل االقتصاد الكلي 

توقعة.  قام البنك بالنظر في آثار التقلبات التي شوهدت في عوامل االقتصاد الكلي وفي السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية الم
ن  وبالنظر إلى حالة انعدام اليقين المستمرة وبالنظر إلى أن األزمة سريعة التطور، قام البنك بمراجعة بعض االفتراضات وقد انعكس ذلك م

أو  خالل إعداد نظرة مستقبلية منطقية لعوامل االقتصاد الكلي. ويقوم البنك بتطبيق أوزان احتماالت مالئمة للسيناريوهات الثالثة )األساس 

وضع بسيط أو شديد( والتي يتم دمجها مع التوقعات المعدلة والمتحفظة بشكل كبير لعوامل االقتصاد الكلي في جميع السيناريوهات الثالثة  

تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة   اإلدارة في . وقد قام البنك أيضا بتطبيق توجهات  2019ديسمبر    31ند مقارنتها بالسنة المنتهية في  ع
في  وقليل من التعرض لموظفي غالبية المحفظة من موظفين كويتيون في القطاع الحكومي وشبه الحكومي  لشريحة األفراد بالنظر إلى أن

أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد   تأثير بسبب منخفضة  األفراد لغالبية عمالء قطاع  ارة المحتملة لمصدر الدخل الخس. إن اع الخا القط 

 . 2020يونيو  30هذه التعديالت وتوجهات اإلدارة في مبلغ متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في   انعكست
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 )تتمة(( 19 كوفيدأثر فيروس كورونا المستجد ) .15

 )تتمة( تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة

 آثار أخرى 

اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في سبيل تحديد المبالغ التي تم اإلفصاح عنها لألصول المالية وغير المالية  قام البنك بالنظر في 

المبالغ  وتمثل أفضل تقدير لإلدارة بناء على المعلومات الملحوظة. على الرغم من ذلك، تظل األسواق متقلبة  إن المبالغ المفصح عنها    .للبنك 

من عدم اليقين يعتبر تقديري،  مرتفعة صاح عنها قابلة للتأثر بأي تقلبات في األسواق. إن أثر البيئة االقتصادية التي تمتاز بحالةالتي تم اإلف

 وسيستمر البنك في إعادة تقييم مركزه واألثر ذي الصلة بشكٍل دوري. 

  




