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سمو الشيخ

نواف األحمد اجلابر الصباح
ويل عهد دولة الكويت

احملتويــات
1

أعضاء جملس إدارة بنك بوبيان

3

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

5

اإلدارة التنفيذية

7

كلمة رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب

15

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

16

البيانات املالية

أعضاء جملس اإلدارة
السيد /يعقوب يوسف املزيني
رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب

السيد /حممد عبدالعزيز العلوش
نائب رئيس جملس اإلدارة

السيد /احمد عبداللطيف الدوسري
عضو جملس اإلدارة

السيد /أحمد حممد بودي
عضو جملس اإلدارة

السيد /داود سلمان الدبوس
عضو جملس اإلدارة

السيد /فيصل حممد الكندري
عضو جملس اإلدارة

السيد /عبدالرحمن مناحي العصيمي
عضو جملس اإلدارة

السيد /نبيل أحمد أمني
عضو جملس اإلدارة

السيد /يوسف ياسني مال اهلل
عضو جملس اإلدارة
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بطاقات بوبيان للدفع املسبـــق
بطاقات بوبيان
للدفع املسبق

صندوق بوبيان املايل
بالدينار  -بالدوالر

التمويل التجاري

صندوق بوبيان
العقاري العاملي
التمويل االستهالكي

وديعة بوبيان

صندوق بوبيان
للصكوك العقارية

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعيـــة
الشيخ أحمد بزيع الياسني
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعيـة

الدكتور /عجيل جاسم النشمي
نائب الرئيس

الدكتور /حممد عبد الرزاق الطبطبائي
عضوًا

الدكتور /عصام خلف العنزي
عضوًا مقررًا

الدكتور /سعود حممد الربيعة
عضوًا
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صندوق بوبيان املايل بالدينار  -بالدوالر
بطاقات بوبيان
للدفع املسبق

صندوق بوبيان املايل
بالدينار  -بالدوالر

التمويل التجاري

صندوق بوبيان
العقاري العاملي
التمويل االستهالكي

وديعة بوبيان

صندوق بوبيان
للصكوك العقارية

اإلدارة التنفيذية
السيد /يعقوب عبدامللك العوضي
مدير عام جمموعة اخلزانة
مدير عام جمموعة العمليات واخلدمات بالوكالة

السيد /يوسف جاسم العبيد
مدير عام جمموعة التمويل
مدير عام جمموعة اخلدمات املصرفية بالوكالة
مدير عام جمموعة الدعم اإلداري بالوكالة

السيد /فؤاد صالح الشهاب
مدير عام جمموعة االستثمار

السيد /أحمد فايد اجلبايل
رئيس اجملموعة املالية

السيد /كوريان فارغيس
رئيس جمموعة تكنولوجيا املعلومات

السيد/عبد الرحمن حمزة
رئيس التدقيق الداخلي

الدكتور أحمد أبي السرور
مستشار
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التمويــل التجــاري
بطاقات بوبيان
للدفع املسبق

صندوق بوبيان املايل
بالدينار  -بالدوالر

التمويل التجاري

صندوق بوبيان
العقاري العاملي
التمويل االستهالكي

وديعة بوبيان

صندوق بوبيان
للصكوك العقارية

كلمة رئيس جملس اإلدارة
األخوة املساهمون الكرام،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يس��رين أن التق��ي بكم الي��وم للعام الثاين على الت��وايل بيد أن هذا العام ه��و عام اإلجنازات
عل��ى خمتلف األصعدة .كما يس��رين أن أقدم لكم نيابة عن جمل��س إدارة البنك التقرير
السنوي الثاين مشتم ًال على تقرير جملس اإلدارة والبيانات املالية اجملمعة واإليضاحات
حول البيانات املالية اجملمعة وتقرير مراقبي احلس��ابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية للبنك للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  2006وأستعرض معكم بإيجاز
أهم املستجدات واإلجنازات التي حققها البنك على الصعيدين احمللي والعاملي.
األخوة الكرام،،،
لق��د اس��تمر البن��ك يف تطبي��ق كاف��ة برام��ج التطوير الس��يما بعد
النج��اح ال��ذي ش��هدته املراح��ل األوىل م��ن التأس��يس .وأؤكد لكم
أنن��ا حققنا كل ما وعدن��ا به بل وفاقت إجنازاتن��ا كل التوقعات .فقد
جتمعت عوام��ل اقتصادي��ة وتنظيميه عدة إلجناح سياس��ة البنك
ولتص��ب يف النهاي��ة ملصلح��ة وطنن��ا العزي��ز وفائدة مس��اهمي
البن��ك الك��رام  ..فض ًال عن اإلس�تراتيجيات الس��ليمة والسياس��ات
واإلجراءات املوثقة واملوظفني األكفاء وتطبيق منظومة متكاملة
وش��املة ملب��ادئ اإلدارة الس��ليمة بالبن��ك  ..حيث طبقنا أس��اليب
عم��ل صحيح��ة ومنظم��ة ووضعنا نص��ب أعيننا أه��داف حمددة..
فكان لنا ما أردنا.
األخوة الكرام ،لقد جتاوزنا بحمد اهلل كل التوقعات وحققنا ما وعدنا
 ..وال يوج��د دليل خري من لغة األرقام التي تعكس��ها النتائج املالية
للبنك خالل عام  ،2006حيث بلغ إجمايل موجودات البنك  504.3مليون
دينار كويت��ي بنهاية  2006مقارنة مببل��غ  328.5مليون دينار كويتي
مبع��دل من��و  ،%53.5فيم��ا بل��غ إجم��ايل حمفظ��ة التموي��ل 400.8
ملي��ون دين��ار كويت��ي بنهاية ع��ام  2006مقارنة مببل��غ  228.2مليون
دينار كويتي خالل  2005بزيادة قدرها  .%75.6هذا وقد بلغت حقوق
امللكية مبا يف ذلك حقوق األقلية  120.4مليون دينار كويتي مقارنة
مببلغ  106.9مليون دينار كويتي بنسبة منو قدرها .%12.6
وفيما يخ��ص االلتزامات ،فقد قدر إجمايل احلس��ابات االس��تثمارية
للمودع�ين بكافة أنواعها (التوفري والودائع االس��تثمارية على منط
الوكالة واملضارب��ة) مببلغ  222.6مليون دينار كويتي مقارنة مببلغ
 104.6مليون دينار كويتي لعام  2005ممث ًال نسبة منو قدرها .%113

لع��ام  2005بزي��ادة قدره��ا  ،%131.2كما زادت إيرادات التش��غيل من
مبل��غ  7.6ملي��ون دينار كويت��ي يف  2005إىل  18.6ملي��ون دينار كويتي
خ�لال  2006بزي��ادة قدره��ا  %143.8وذلك قبل توزيع��ات املودعني.
وق��د بلغ ربح الس��نة بعد التوزيع��ات للمودعني وحصة مؤسس��ة
الكوي��ت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمال��ة الوطنية  10.3مليون
دين��ار كويت��ي مقارنة مببل��غ  6.8ملي��ون دينار كويتي وه��و ما ميثل
زيادة بنس��بة  ،%50.5وبلغت ربحية السهم لهذا العام  10.27فلس
مقارن��ة مببل��غ  6.9فلس لعام  2005علمًا ب��أن الفرتة املقارنة 2005
متثل خمسة عشر شهرًا.
وبالنس��بة للمخصصات ،فقد قام البن��ك بتكوين خمصصات عامة
بنس��بة  %2على إجم��ايل حمفظة التموي��ل لتبلغ  3.8ملي��ون دينار
كويت��ي بنهاي��ة  2006مقارن��ة مببل��غ  1.7ملي��ون دين��ار كويت��ي لع��ام
 ،2005علم��ًا ب��أن البنك ليس لدي��ه خمصصات حم��ددة لعدم وجود
تسهيالت غري منتظمة ضمن حمفظة التمويل واإلجارة تستدعي
تكوين خمصصات حمددة.
وعل��ى صعيد حمفظة االس��تثمار اإلجمالية املتضمنة االس��تثمار
امل��ايل واملباش��ر ،فق��د بلغ��ت  79ملي��ون دين��ار كويت��ي يف 2006
مقارن��ة مببلغ  55.8ملي��ون دينار كويت��ي يف  2005بنمو يبلغ %41.6
حيث بلغت حمفظة االس��تثمار املايل ومنها االستثمار يف صكوك
إس�لامية وش��ركات تابع��ة غ�ير جممع��ة  62.6مليون دين��ار كويتي
مقارنة مببلغ  52.6خالل  2005بزيادة قدرها  ،%19يف حني بلغ حجم
حمفظة االس��تثمار املباش��ر العقارية  16.4مليون دينار كويتي يف
 2006مقارن��ة مببلغ  3.2مليون دينار كويتي خالل  2005بزيادة قدرها
.%411

وعلى مس��توى الدخل ،زاد إجمايل إيرادات البنك يف عام  2006ليصل
إىل  29.8مليون دين��ار كويتي مقارنة مببلغ  12.9مليون دينار كويتي
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صندوق بوبيان العقـاري العاملـي
بطاقات بوبيان
للدفع املسبق

صندوق بوبيان املايل
بالدينار  -بالدوالر

التمويل التجاري

صندوق بوبيان
العقاري العاملي
التمويل االستهالكي

وديعة بوبيان

صندوق بوبيان
للصكوك العقارية

األخوة الكرام،،،
إن إمكاناتنا كبرية ولكن طموحاتنا أكرب وأهدافنا أسمى ونسعى من خالل العمل الدؤوب واجلاد وتسخري كافة اجلهود واإلمكانات للتوسع
عل��ى الصعيدي��ن احمللي والدويل وتطوير كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات وطرح منتجات جدي��دة ومبتكرة مبا يحقق لنا التميز واجلودة
يف س��وق املصارف اإلس�لامية الذي ال يعرتف إال مبعايري ومقاييس صارمة للجودة متكنا والفضل هلل س��بحانه وتعايل من تلبيتها كاملة ..
ففي نفس الوقت الذي ش��رعنا فيه بتقدمي كافة املنتجات واخلدمات املصرفية اإلس�لامية ،بدأنا أيضًا يف تطوير عدة منتجات مصرفية
إس�لامية ،منه��ا حس��ابات التوفري ذات العائد الش��هري الذي يتم احتس��ابه على كامل الرصيد اليومي حلس��اب التوفري ،كم��ا قمنا بتطوير
وديعة إس�لامية طرحت مؤخرًا حتت اس��م «وديعة بوبيان» التي مت هيكلتها وفق عقد الوكالة باالستثمار وليس على منط املضاربة ،وأبرز
ما مييزها هو املرونة وحرية املودع يف اختيار مبلغ وفرتة الوديعة أيًا كانت فض ًال عن حتديد العائد املتوقع على الوديعة مسبقًا.
واسمحوا يل أن استعرض معكم سريعًا بعضًا من اإلجنازات التي حققها البنك على مستوى قطاعاته الرئيسية اخملتلفة:
جمموعة االستثمار
كثفت جمموعة االس��تثمار خ�لال العام جهودها م��ن أجل توظيف
م��وارد البن��ك يف اس��تثمارات ذات عوائ��د عالي��ة وبأق��ل ق��در م��ن
اخملاطر ،ومل تأل اجملموعة جهدًا يف دراسة العديد من الفرص
االس��تثمارية خ�لال الع��ام .واس��تمرارًا لنج��اح سياس��ة البن��ك يف
االس��تثمار يف ش��ركات زميلة و التي بدأت عام  2005يف االس��تثمار
بش��ركة الب�لاد العقاري��ة ش.م.ك ،.واالس��تثمار يف بن��ك معامالت
بإندونيس��يا ،ق��ام البن��ك خ�لال ع��ام  2006بتأس��يس ش��ركة بوبيان
للتأم�ين التكافل��ي برأس��مال  10مليون دين��ار كويتي به��دف تقدمي
منتج��ات تام�ين مبتك��رة تضي��ف مزاي��ا جدي��دة للتأم�ين التكافل��ي
اإلسالمي واالس��تفادة من الفرص االستثمارية اجلذابة يف قطاع
التأمني التكافلي بالسوق احمللي واإلقليمي.
وخلص��ت الدراس��ات الت��ي أجرتها جمموع��ة االس��تثمار إىل أهمية
االستثمارات العقارية ملا تشكله طبيعة االستثمارات العقارية من
طمأنينة للمس��تثمرين إضافة إىل اقرتانها خالل الس��نوات األخرية
بالنمو العاملي .وقد ش��هد قطاع االس��تثمار العقاري مؤخرًا نقلة
نوعي��ة مصحوبة بتدفق ل��رؤوس األموال لغرض التطوي��ر والتنمية
واالس��تثمار مما دف��ع البنك من خالل جمموعة االس��تثمار إلطالق
صن��دوق بوبيان للعقار العاملي برأس��مال متغري ي�تراوح بني  5إىل
 100ملي��ون دينار كويتي .ويه��دف الصندوق لالس��تفادة من الفرص
االستثمارية العقارية يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية واليابان
لتحقيق أرباح رأس��مالية وعوائد تنافس��ية من خالل االستثمار يف
وحدات استثمارية عقارية مدرة للدخل.
جمموعة اخلزانة
منذ تأسيسها حتقق جمموعة اخلزانة من خالل أذرعها اخملتلفة
جناح��ات ملموس��ة ،فبع��د جناحه��ا يف تأس��يس صن��دوق بوبيان
املايل بالدينار الكويتي يف  2005أسس��ت ه��ذا العام صندوق بوبيان
املايل بالدوالر األمريكي بهدف استثمار أموال الصندوق يف أصول
اس��تثمارية متوافقة مع أحكام الش��ريعة اإلس�لامية مثل صكوك
اإلج��ارة وصك��وك املش��اركة وصك��وك مدعم��ة بأصول وبش��كل
جزئي يف مرابحات قصرية األجل وسوف يسعى الصندوق

لتطبي��ق إس�تراتيجية اس��تثمارية ته��دف لتحقي��ق عوائ��د جي��دة
مبخاطر مقبولة.
كم��ا س��اهمت جمموعة اخلزانة يف توس��عة قاعدة عم�لاء البنك
وش��بكة عالقات��ه عل��ى املس��توى الدويل من خ�لال ش��بكة البنوك
املراس��لة ،حيث قامت اجملموعة بعقد اتفاقيات مرابحة الس��لع
واتفاقي��ات الوكال��ة م��ع العديد من املؤسس��ات املالي��ة احمللية
والبنوك اإلقليمية والعاملية وفتح حسابات لعدد من البنوك.
وال يخف��ى عليك��م ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه دائ��رة التموي��ل والتمويل
اجملمع مبجموعة اخلزانة ،فقد كان لها جل األثر يف بناء س��معة
اجملموعة والبنك يف الس��وق املايل والتعبري عن إمكاناتنا الفعلية
وتلبية توقعات الس��وق ،حيث لعبت جمموعة اخلزانة دورًا رئيس��يًا
كمرت��ب مف��وض باإلصدار ووكيل للس��جالت ومستش��ار ش��رعي
ومدير إص��دار ومرتب مش�ترك ووكيل إصدار ،لع��دد من الصكوك
واملرابحات املتجددة.
ه��ذا وتعك��ف جمموعة اخلزان��ة حاليا عل��ى دراس��ة جمموعة من
الصفق��ات واملنتج��ات الت��ي م��ن ش��أنها حتقي��ق مكاس��ب للبنك
ومكان��ة تنافس��ية متميزة يف الس��وق امل��ايل احمللي اس��تعدادا
للتوسع على املستويني اإلقليمي والعاملي.
جمموعة التمويل
قام��ت جمموع��ة التموي��ل بتوس��يع قاع��دة العمالء و زي��ادة حجم
احملفظة التمويلية خالل عام  2006وذلك بعقد عدد من الصفقات
التمويلي��ة الناجح��ة للش��ركات .وقد متكنت اجملموع��ة خالل هذه
الف�ترة م��ن ج��ذب عم�لاء ج��دد من خ�لال ط��رح خدم��ات متويلية
متكامل��ة بأس��عار تنافس��ية .وق��د جنح��ت اجملموع��ة يف تطبيق
سياس��ة متويلي��ة حصيفة قائمة على أس��اس دراس��ة اخملاطر
التمويلي��ة دراس��ة وافي��ة حتق��ق للبنك عوائ��د عالي��ة بأقل خماطر
ممكن��ة .كم��ا قدمت اجملموع��ة خدماتها التمويلي��ة يف عدد من
الصيغ الش��رعية املعتم��دة مثل املرابحات وعقود اإلجارة س��واء
التشغيلية أو املنتهية بالتملك.
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التمويـــل االستهالكي
بطاقات بوبيان
للدفع املسبق

صندوق بوبيان املايل
بالدينار  -بالدوالر

التمويل التجاري

صندوق بوبيان
العقاري العاملي
التمويل االستهالكي

وديعة بوبيان

صندوق بوبيان
للصكوك العقارية

جمموعة اخلدمات املصرفية
متكن��ت جمموعة اخلدم��ات املصرفية من جتهيز وتش��غيل ثالث
ف��روع خالل العام .كما قام��ت اجملموعة بطرح عدد من املنتجات
املصرفي��ة والتمويلية لألف��راد متثلت يف إص��دار بطاقات اخلصم
وبطاق��ات االئتمان بفئات خمتلفة بهدف خدمة ش��ريحة واس��عة
م��ن العم�لاء ،إضافة للخدم��ات التمويلي��ة املوجهة لألف��راد مثل
املرابحات االستهالكية والتمويل الشخصي املقسط.
ه��ذا وتس��عى اجملموع��ة إىل تطوي��ر خدماته��ا وتعزي��ز االنتش��ار
اجلغ��رايف م��ن خ�لال افتت��اح ف��روع جدي��دة يف حمافظ��ات دولة
الكوي��ت اخملتلف��ة به��دف التواجد ق��رب اكرب ش��ريحة ممكنة من
العمالء.
جمموعة تكنولوجيا املعلومات
الب��د لكل مش��روع ناجح م��ن بنية حتتي��ة قوية تضمن اس��تمراره،
وحت��ول دون انقطاع��ه ،ل��ذا ح��رص البن��ك خ�لال ع��ام  2006عل��ى
اس��تكمال البني��ة التحتية األساس��ية لبيئ��ة تكنولوجي��ا املعلومات
واقتناء وتطبيق كافة النظم الرئيس��ية التي مكنت البنك من افتتاح
ثالث��ة فروع جديدة م��ن خالل نظام آيل واح��د متكامل ،حيث متكنت
جمموع��ة تكنولوجيا املعلومات خالل فرتة وجي��زة من توقيع عقد
النظ��ام املصريف األساس��ي من إطالق أول ف��رع يف فرباير .2006
وتوال��ت إجن��ازات جمموعة تكنولوجيا املعلومات يف س��رعة ودقة
تش��غيل النظ��م الرئيس��ية لدع��م اخلدم��ات املصرفي��ة لألف��راد
واحملاس��بة واألصول والتمويل التجاري ونظام التس��جيل الصوتي
ومرك��ز اخلدم��ات الهاتفي��ة وبطاقات اخلص��م وبطاق��ات االئتمان
وبطاق��ات الس��حب اآليل والنظ��ام املص��ريف خلدم��ات الرس��ائل
القصرية.
وخ�لال نفس الف�ترة أيضًا كثف��ت جمموعة تكنولوجي��ا املعلومات
م��ن جهودها التي أثمرت بنج��اح يف اقتناء وتطبي��ق النظم األخرى
مث��ل نظام اخلزان��ة ونظام متويل األفراد ونظ��ام معاجلة معامالت
س��ويفت إضاف��ة إىل أمتت��ة العملي��ات احملاس��بية للمش�تريات
واألص��ول الثابت��ة وتكاليف املش��روعات وال��ذمم الدائن��ة واملوارد
البشرية وكشوف الرواتب وشئون املوظفني.
كم��ا قام��ت اجملموع��ة بإع��داد خط��ة ملراجع��ة السياس��ات
واإلجراءات القائمة لتحقيق التطابق مع املعايري الدولية مثل ISO
 27001وأهداف الرقابة لتكنولوجيا املعلومات والتقنيات ذات الصلة

فض ً
�لا عن اس��تكمال تطبي��ق النظم اآللي��ة املتبقية .واالس��تعداد
إلطالق نظام اخلدمات املصرفية من خالل االنرتنت لألفراد.
مبادئ اإلدارة السليمة
تتألف منظومة الرقابة واإلدارة السليمة يف بنك بوبيان من الدوائر
التالية:
• التدقيق الداخلي
• متابعة االلتزام
• إدارة اخملاطر
• الشئون القانونية
• الرقابة الشرعية
التدقيق الداخلي
يعت�بر التدقي��ق الداخل��ي ركن��ا أساس��يا يف منظوم��ة الرقاب��ة
واإلدارة الس��ليمة ل��ذا ق��ام التدقي��ق الداخل��ي بإع��داد ميثاق عمل
مت اعتم��اده من قبل جمل��س اإلدارة إضافة لسياس��ات وإجراءات
العم��ل املتعلق��ة بالتدقيق .وقد مت رفد جه��از التدقيق مبوظفني
على ق��دره مهنية عالي��ة قادرين عل��ى القيام بامله��ام املطلوبة
على أكم��ل وجه .كما ق��ام التدقيق الداخلي مبراجعة السياس��ات
واإلجراءات املتعلقة بإدارات وأقس��ام البنك اخملتلفة للتحقق من
كفايته��ا وتطابقها مع أفضل املمارس��ات واملعايري الدولية .كما
باش��ر جهاز التدقيق خطت��ه الهادفة إىل مراجع��ة عمليات اإلدارات
اخملتلف��ة للتحق��ق م��ن االلت��زام بتطبي��ق السياس��ات واإلج��راءات
املعتمدة لتلك اإلدارات.
متابعة االلتزام
من منطل��ق حرصه على االلتزام الكامل بتوجيه��ات وتعليمات بنك
الكويت املركزي ،قام البن��ك بتعيني مدير ملتابعة االلتزام ومكافحة
عمليات غس��يل األموال ،وتلعب هذه الدائرة دورًا مركزيًا للتنس��يق
بني كافةادارات البنك مبا يتعلق بتعليمات بنك الكويت املركزي وكذا
اجلهات الرقابية واإلشرافية األخرى .كما تغطي مهام دائرة متابعة
االلتزام مناطق رئيس��ية من اإلدارة الس��ليمة وتطبيق املمارسات
املثلى وجتنب تعارض املصالح ولوائح السلوكيات الداخلية.
وق��د قطعت الدائرة ش��وطًا كبريًا خالل الع��ام املنصرم يف تطبيق
خطته��ا لضم��ان االلتزام بالتعليم��ات احمللية وإرش��ادات مكافحة
غس��يل األم��وال وإج��راءات رف��ع التقاري��ر بالعملي��ات املش��بوهة
والتطبيق األمثل لسياسة مكافحة غسيل األموال.
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وديعة بوبيـــان
بطاقات بوبيان
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التمويل التجاري

صندوق بوبيان
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وديعة بوبيان

صندوق بوبيان
للصكوك العقارية

إدارة اخملاطر
يف ديس��مرب  2005اكتملت فروع دائرة اخملاطر الرئيسية لتشمل
خماطر االئتمان وخماطر السوق واخملاطر التشغيلية بعد اعتماد
جمل��س اإلدارة إلطار عمل سياس��ة إدارة اخملاطر الذي يش��مل
فلس��فة العائ��دات املعدلة باخملاط��ر وتنظي��م اإلدارة املتكاملة
للمخاطر بالبنك .وخالل فرتة قصرية وضعت دائرة إدارة اخملاطر
بالبنك مقاييس وضوابط عديدة للحد من أثر اخملاطر التي يتعرض
لها البنك مبختلف أنواعها.
ولعل أهم هذه الضوابط بالنسبة للمخاطر االئتمانية هي املراجعة
الش��املة لع��روض التموي��ل خملتلف قطاع��ات أعم��ال البنك التي
تشمل اخلدمات املصرفية للش��ركات واخلزانة واالستثمار فض ًال
عن اعتماد سياسة التمويل من قبل جملس اإلدارة وميثاق عمل
جلن��ة التمويل .والبنك حاليًا بصدد تطوي��ر «منوذج تصنيف خماطر
املقرتض�ين» لتس��جيل مس��تويات اخملاط��ر االئتماني��ة لعم�لاء
البنك.
وعلى مستوى خماطر الس��وق ،فقد وضع البنك سياسة شاملة
للجن��ة إدارة املوج��ودات واملطلوب��ات بحي��ث مت��ارس اللجن��ة
الت��ي يرأس��ها رئي��س جمل��س اإلدارة والعضو املنت��دب مهامها
بص��ورة فعال��ة لغرض اإلدارة اإلس�تراتيجية الش��املة للموجودات
واملطلوبات يف امليزانية العمومية واملراقبة الدورية واملستقلة
لكاف��ة العوامل التي تؤثر على إدارة الس��يولة وااللت��زام بالتعليمات
الرقابي��ة .كم��ا مت الب��دء يف تأس��يس إدارة متوس��طة تش��مل
ث�لاث جمموعات رئيس��ية ه��ي اخلزان��ة واالس��تثمارات واخلدمات
املصرفية للشركات إلدارة اخملاطر بصورة أكرث فاعلية.
وبالنس��بة لتجنب اخملاطر التشغيلية التي متثل الشغل الشاغل
للبن��ك يف س��بيل التطوي��ر املتكام��ل ملنظوم��ة إدارة اخملاط��ر
لدي��ه ،فق��د اتخ��ذ البنك م��ن خ�لال دائ��رة إدارة اخملاط��ر خطوات
فعال��ة لتفعيل دور إدارة خماطر التش��غيل ،حيث تقوم دائرة إدارة
اخملاطر حالي��ًا بتقييم كافة نظم تكنولوجي��ا املعلومات بالبنك من
منظور خماطر التش��غيل ،كما مت وضع مصفوف��ة منطية لتقييم
مش��روعات تكنولوجي��ا املعلومات .ويس��عى البنك نحو اس��تكمال
تطبي��ق سياس��ة اخملاط��ر التش��غيلية ورقاب��ة وتنفي��ذ خط��ة
«استئناف العمل يف حال الكوارث» على مستوى البنك ككل.

وخالل فرتة قصرية من هذا العام سوف يستكمل البنك بعون اهلل
عملي��ة تطوير نظام فعال ملراقبة اخملاط��ر الكلية للبنك والتوزيع
الرأسمايل جملموعات العمل وتبنى أهداف متكاملة أهمها االلتزام
بتعليمات الرقابة الشرعية ومبادئ اإلدارة السلمية ونظام السوق
ومتطلب��ات التقاري��ر الرقابية .كما يس��عى البنك لتطبي��ق تعليمات
جلنة بازل وفقًا لتوجيهات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.
األخوة الكرام،،،
عل��ى الرغ��م م��ن أن البن��ك يواج��ه عوائ��ق يف االنتش��ار اجلغ��رايف
احملل��ي ،إال أننا لدين��ا القدرة واإلمكانات إلط�لاق حزمة من األدوات
واحلل��ول املبتكرة من خالل فروعنا احلالية واملزمع إنش��اؤها يف
املس��تقبل ،ونتوق��ع أن يكون لدى البنك  9أف��رع بنهاية هذه العام
لضم��ان تقدمي أفض��ل اخلدمات ألكرب قاعدة م��ن عمالء البنك يف
خمتلف مناطق الكويت.
لقد بدأ البنك يف تثبيت أقدامه ولعب دور رئيسي يف السوق ،ولن
نهدأ حتى يكون لنا بالصدارة مكان يتناسب مع إمكاناتنا وطموحاتنا
وخططنا التوس��عية وجناحاتنا املتوقعة بع��ون اهلل عز وجل  ..تلك
النجاح��ات التي ما كانت لتتحقق ولن تتحقق إال بجهود خملصة من
اإلدارة التنفيذية للبنك ومن خلفهم موظفون أكفاء ال يألون جهدًا
من أجل مصلحة البنك واملساهمني واالقتصاد الوطني عامة.
وال يفوتن��ي أن أتوجه بالش��كر إىل كافة املس��ئولني يف بنك الكويت
املرك��زي ووزارة املالي��ة ووزارة التجارة والصناعة وس��وق الكويت
ل�لأوراق املالية مل��ا بذلوه من تعاون مثمر وجه��ود بناءة يف كافة
جماالت العمل املصريف.
ويف اخلت��ام ،فإنن��ي أود أن أع�بر ع��ن واف��ر التقدي��ر واالمتن��ان
ملس��اهمينا وعمالئن��ا الك��رام على ما أول��وه للبنك من ثق��ة غالية
وم��ا قدم��وه من دعم متواصل  ..راجني م��ن اهلل عز وجل أن يحقق
آمالهم وطموحاتهم فينا.
واهلل املوفق
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يعقوب يوسف املزيني
رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب
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تقرير اعتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه أجمعني أما بعد:

ف��إن هيئ��ة الفتوى والرقابة الش��رعية يف بنك بوبيان قامت مبراجعة كاف��ة عقود ومعامالت البنك التي عرضت عليه��ا من قبل إدارة بنك
بوبيان ،وقد مت اعتمادها بعد التعديل عليها مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
كم��ا قام��ت الهيئ��ة باإلجابة عما عرضت��ه عليها إدارة بنك بوبيان من أس��ئلة واستفس��ارات متعلق��ة بأعمال البنك وكافة األنش��طة التي
ميارسها البنك.
وبن��اء عل��ى تقرير املراقب الش��رعي ،ومبا اطلعت علي��ه الهيئة تقر هيئ��ة الفتوى والرقابة الش��رعية بأن أعمال بنك بوبي��ان املنتهية يف
 2006/12/31م تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية السمحة  ،حيث مل يتبني للهيئة ما يخالف ذلك مما عرض عليها.
ونسأل اهلل تعايل أن يوفق القائمني على البنك إىل ما يحبه اهلل ويرضاه و إىل املزيد من النجاح يف أعمالهم .

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه أجمعني  .واحلمد هلل رب العاملني
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الشيخ الفاضل /أحمد بزيع الياسني
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور  /عجيل جاسم النشمي
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور  /سعود الربيعة
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور  /حممد الطبطبائي
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور  /عصام العنزي
عضو ومقرر هيئة الرقابة الشرعية
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التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لق���د دققن���ا البيانات املالية املجمعة املرفقة لبنك بوبيان �ش.م.ك«) .البنك»( و�ش���ركته التابعة )«املجموعة»( والتي تتكون من امليزانية العمومية املجمعة كما
يف  31دي�س���مرب  2006وبيانات الدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�س���نة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة وا إلي�ضاحات التف�سريية أ
الخرى .مت تدقيق البيانات املالية للبنك كما يف وللفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س يف � 21سبتمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005

م���ن قب���ل مراق���ب ح�سابات م�شرتك بخالف ك���ي بي ام جي� .صايف املطوع و�شركاه� .إن تقرير ه�ؤالء املدقق�ي�ن امل�شرتكني امل�ؤرخ يف  26يناير  2006قد عرب
عن ر�أي غري متحفظ .

م�س�ؤولية ا إلدارة عن البيانات املالية املجمعة

�إن �إدارة البنك م�سئولة عن �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية .وتت�ضمن هذه امل�س�ؤولية :ت�صميم
وتطبي���ق واالحتف���اظ ب�أدوات رقابة داخلية تتعلق ب�إعداد البيانات املالي���ة والعر�ض العادل لها والت�أكد من �أن هذه البيانات املالية خالية من �أي �أخطاء مادية
�سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ ،وكذلك اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة و�إجراء تقديرات حما�سبية تتوافق مع الظروف.

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات

�إن م�سئوليتن���ا ه���ي �إب���داء ر�أي حول هذه البيانات املالي���ة املجمعة ا�ستناداً �إىل التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق .تتطلب منا تلك املعايري
التقيد مبتطلبات �أخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية املجمعة خالية من أ
الخطاء املادية.

ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إجراءات للح�صول على دليل تدقيق حول املبالغ وا إلف�صاحات التي ت�ضمنتها البيانات املالية املجمعة .ت�ستند ا إلجراءات املختارة
�إىل تقدي���رات مراقب���ي احل�ساب���ات مب���ا يف ذلك تقييم خماط���ر أ
الخطاء املادي���ة يف البيانات املالية املجمعة �س���واء ب�سبب الغ�ش �أو اخلط����أ .وي�أخذ مراقبو
احل�سابات باالعتبار ،عند تقييم هذه املخاطر ،الرقابة الداخلية اخلا�صة با إلعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية املجمعة للمن�ش�أة وذلك من �أجل ت�صميم
�إجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فاعلية �أدوات الرقابة الداخلية للبنك .وي�شتمل التدقيق �أي�ضاً على تقييم مدى مالئمة

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي �أجرتها �إدارة البنك ،وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
وباعتقادنا �أن دليل التدقيق الذي ح�صلنا عليه كاف ومنا�سب لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.
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الر�أي
يف ر�أينا� ،أن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2006وعن أ
الداء املايل
لها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.
التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية أ
الخرى
بر�أين���ا كذل���ك� ،أن البنك مي�سك دفات���ر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقري���ر جمل�س ا إلدارة حول هذه البيانات املالية

املجمع���ة متفق���ة مع ما هو وارد يف ه���ذه الدفاتر ،و�أننا قد ح�صلنا على املعلومات وا إلي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية ألغرا�ض التدقيق ،و�أن البيانات املالية
املجمعة تت�ضمن ما ن�ص قانون ال�شركات التجارية الكويتي ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له والنظام أ
ال�سا�سي للبنك على وجوب �إثباته فيها ،و�أن اجلرد
قد �أجري وفقاً أ
لل�صول املرعية ،وح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2006خمالفات ألحكام قانون ال�شركات
التجارية ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له �أو للنظام أ
ال�سا�سي للبنك على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على ن�شاط املجموعة �أو مركزها املايل.



نبني �أي�ضاً �أنه خالل تدقيقنا ،مل يرد �إىل علمنا وجود �أية خمالفات مادية خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2006ألحكام القانون رقم  32ل�سنة 1968
والتعديالت الالحقة له يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية والتعليمات املتعلقة به.

جا�سم �أحمد الفهد

مراقب ح�سابات مرخ�ص رقم  53فئة �أ
الفهد و�شركاه
ديلويت وتو�ش

 7يناير 2007
دولـة الكويـت
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�صايف عبد العزيز املطوع

مراقب ح�سابات مرخ�ص رقم  138فئة �أ

من كي بي �إم جي �صايف املطوع و�شركاه
ع�ضو يف كي بي �إم جي العاملية

بيــــــان الدخــل املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

 31دي�سمرب 2006
اليرادات
إ
أ
�إيرادات من املرابحات والتمويالت ا إل�سالمية الخرى  ،بال�صايف
�إيرادات ا�ستثمارات
�إيرادات �أتعاب وعموالت
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
�إيرادات �أخرى
امل�صروفات
تكاليف موظفني
م�صروفات عمومية و�إدارية
ا�ستهالك
خم�ص�ص انخفا�ض يف القيمة – عام
الربح قبل التوزيعات للمودعني
توزيعات للمودعني
ربح ال�سنة/الفرتة قبل خم�ص�ص ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم
العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الدارة
إ
خم�ص�ص ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
خم�ص�ص �ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س ا إلدارة
ربح ال�سنة/الفرتة
العائد �إىل:
م�ساهمي البنك
حقوق أ
القلية
ربح ال�سنة/الفرتة
ربحية ال�سهم (فل�س)

�إي�ضاح

5
13

6

4

7

�ألف دينار كويتي

للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س
يف � 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005
�ألف دينار كويتي

18,581

7,622

3,361

2,734

6,465

1,588

927

947

470

-

29,804

12,891

)(5,797

)(2,730

)(2,873

)(1,368

)(327

)(80

)(2,080

)(1,706

)(11,077

)(5,884

18,727

7,007

)(7,936

-

10,791

7,007

)(96

)(63

)(265

-

)(116

)(90

10,314

6,854

10,259

6,854

55

-

10,314

6,854

10.27

6.86

�إن ا إلي�ضاحات املبينة على ال�صفحات من � 8إىل  32ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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امليزانية العمومية املجمعة
كما يف  31دي�سمرب 2006

2005

2006
�إي�ضاح
املوج ــودات
النقد والنقد املعادل
مرابحة ق�صرية أ
الجل
مدينون
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل أ
الرباح �أو اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركة تابعة غري جممعة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات عقارية
موجودات م�ؤجرة
موجودات �أخرى
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبــات وحقوق امللكية
املطلوبات
امل�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ح�سابات املودعني
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
ر�أ�س املال واالحتياطيات
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
�أرباح حمتفظ بها
حقوق امللكية العائدة �إىل م�ساهمي البنك
حقوق أ
القلية
�إجمايل حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

يعقوب يو�سف املزيني
الدارة والع�ضو املنتدب
رئي�س جمل�س إ
�إن ا إلي�ضاحات املبينة على ال�صفحات من � 8إىل  32ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

8

22,947

27,974

9

277,344

168,212

10

115,539

58,192

1,020

-

11

30,710

26,237

12

1,133

-

13

9,080

8,263

2,885

3,206

13,508

-

14

7,940

1,794

15

18,624

32,356

3,609

2,236

504,339

328,470

16

207,165

108,139

17

168,592

91,233

18

8,172

22,181

383,929

221,553

19

99,941

99,941

20

280

280

21

1,727

701

22

1,550

701

909

-

109

)(158

13,659

5,452

118,175

106,917

2,235

-

120,410

106,917

504,339

328,470

�إ�صدار ر�أ�س املال )�إي�ضاح (19
ك�سور �أ�سهم غري م�صدرة )�إي�ضاح (19
�إجمايل ر�أ�س املال
ربح الفرتة
�إجمايل ا إليراد وامل�صروف املحقق للفرتة
تعديالت ترجمة عمالت �أجنبية
املحول �إىل االحتياطيات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2005
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع
تعديالت ترجمة عمالت �أجنبية
�صايف الربح املحقق مبا�شرة يف حقوق امللكية
ربح ال�سنة
�إجمايل ا إليراد وامل�صروف املحقق لل�سنة
املحول �إىل الزكاة
املحول �إىل االحتياطيات
�صايف احلركة يف حقوق أ
القلية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

عالوة �إ�صدار
�أ�سهم

احتياطي
قانوين

احتياطي
اختياري

حقوق امللكية
العائدة �إىل
احتياطي
احتياطي
م�ساهمي حقوق أ
القلية
�أرباح
القيمة ترجمة عمالت
حمتفظ بها
البنك
�أجنبية
العادلة

املجموع

99,941

-

-

-

-

-

-

-

-

99,941

-

-

-

-

99,941

)(59

100,000

280

-

-

-

-

-

-

-

-

280

-

-

-

-

280

-

280

1,550

-

1,026

)(177

-

-

-

-

-

701

701

-

-

-

-

-

909

-

-

-

909

-

909

-

909

-

-

-

-

-

-

-

109

-

-

-

267

-

267

267

-

)(158

-

)(158

-

-

-

-

13,659

-

)(2,052

-

10,259

10,259

-

-

-

5,452

)(1,402

-

6,854

6,854

-

-

)(59

118,175

-

-

)(177

11,435

10,259

1,176

267

909

106,917

-

)(158

6,854

6,854

100,221

�إن ا إلي�ضاحات املبينة على ال�صفحات من � 8إىل  32ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

1,727

-

1,026

-

-

-

-

-

-

701

701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,280

2,235

2,180

-

-

55

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,410

2,180

-

)(177

11,490

10,314

1,176

267

909

106,917

-

)(158

6,854

6,854

100,221

)(59

100,280

�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

ر�أ�س املال

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
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بيان التدفقات النقدية املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

 31دي�سمرب 2006
				
�أن�شطة الت�شغيل
ؤ
ربح ال�سنة/الفرتة قبل خم�ص�ص ح�صة م��س�سة الكويت للتقدم العلمي
    و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س ا إلدارة
تعديالت لـ:
خم�ص�ص انخفا�ض يف القيمة  -عام
ا�ستهالك
ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
�إيرادات توزيعات �أرباح
التغريات يف موجودات ومطلوبات الت�شغيل :
الزيادة يف مرابحة ق�صرية أ
الجل
الزيادة يف مدينني
النق�ص)/الزيادة( يف عقارات للمتاجرة
الزيادة يف موجودات م�ؤجرة
أ
النق�ص)/الزيادة( يف موجودات �خرى
الزيادة يف امل�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
الزيادة يف ح�سابات املودعني
)النق�ص(/الزيادة يف مطلوبات �أخرى
�إيرادات توزيعات �أرباح م�ستلمة
�صايف النقد الناجت من(/امل�ستخدم يف) �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
أ
أ
�شراء ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرباح �و اخل�سائر
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
توزيعات �أرباح من �شركات زميلة
�شراء ا�ستثمارات عقارية
�شراء ممتلكات ومعدات
�شراء ا�ستثمار يف �شركة تابعة غري جممعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

�إن ا إلي�ضاحات املبينة على ال�صفحات من � 8إىل  32ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�إي�ضاح

6

�ألف دينار كويتي

للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س
يف � 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005
�ألف دينار كويتي

10,791

7,007

2,080

1,706

327

80

)(236

-

)(927

)(947

)(152

)(108

11,883

7,738

)(109,492

)(168,773

)(58,291

)(59,337

321

)(3,206

)(6,146

)(1,794

13,732

)(32,356

99,026

108,139

77,359

91,233

)(15,439

22,028

152

108

13,105

)(36,220

)(15,594

)(26,237

)(1,020

-

12,096

-

-

)(7,474

504

-

)(13,508

-

)(1,700

)(2,316

)(1,090

-

)(20,312

)(36,027

بيان التدفقات النقدية املجمع )تتمة(
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

 31دي�سمرب 2006
�أن�شطة التمويل
�إ�صدار ر�أ�س املال
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة التمويل
�صايف التغري يف حقوق أ
القلية
�صايف (النق�ص)/الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة/الفرتة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة/الفرتة

�إي�ضاح

8

�ألف دينار كويتي

للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س
يف � 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005
�ألف دينار كويتي

-

100,221

-

100,221

2,180

-

)(5,027

27,974

27,974

-

22,947

27,974

�إن ا إلي�ضاحات املبينة على ال�صفحات من � 8إىل  32ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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 .1الت�أ�سي�س أ
والن�شطة
ت�أ�س�س بنك بوبيان �ش.م.ك«) .البنك»( ك�شركة م�ساهمة كويتية عامة بتاريخ � 21سبتمرب  2004وفقاً لقانون ال�شركات التجارية يف دولة
الكويت ومبوجب املر�سوم أ
المريي رقم  88ووفقاً لقواعد وقوانني بنك الكويت املركزي )القانون رقم  30ال�صادر يف عام  .(2003مت �إدراج
�أ�سهم البنك يف �سوق الكويت أ
للوراق املالية يف  15مايو .2006
مت الرتخي�ص للبنك من قبل بنك الكويت املركزي يف  28نوفمرب  .2004يقوم البنك ب�شكل رئي�سي بتقدمي كافة اخلدمات امل�صرفية مبا ال 
يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة ا إل�سالمية ال�سمحة وطبقاً ملا تعتمده هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية بالبنك.
�إن عنوان البنك امل�سجل هو �ص.ب  25507ال�صفاة   13116دولة الكويت.
مت الت�صريح ب�إ�صدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س ا إلدارة بتاريخ  7يناير .2007
 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�سا�س ا إلعداد
مت �إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ) (IASBوالتف�سريات ال�صادرة
عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية التابعة ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية ،املعدلة لغر�ض تطبيقها يف دولة الكويت مل�ؤ�س�سات
اخلدمات املالية التي تخ�ضع لرقابة بنك الكويت املركزي .هذه التعليمات تتطلب تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية ،با�ستثناء
متطلبات معيار املحا�سبة الدويل  39حول املخ�ص�ص املجمع النخفا�ض القيمة والتي حتل حملها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد
أ
الدنى للمخ�ص�ص العام ،كما هو مبني �أدناه.

�إن خم�ص�ص انخفا�ض القيمة للت�سهيالت التمويلية يتفق من كافة النواحي املادية مع متطلبات بنك الكويت املركزي واملعايري الدولية للتقارير
املالية حول املخ�ص�ص املحدد� .إ�ضافة �إىل ذلك ووفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم احت�ساب خم�ص�ص عام بحد �أدنى  2%على كافة
الت�سهيالت التمويلية التي مل يتم احت�ساب خم�ص�صات حمددة لها بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات ال�ضمانات التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت
املركزي.
�إن �أرقام املقارنة يف البيانات املجمعة للدخل وحقوق امللكية والتدفقات النقدية وا إلي�ضاحات حولها هي من تاريخ الت�أ�سي�س يف � 21سبتمرب
� 2004إىل  31دي�سمرب  .2005بد�أ البنك مزاولة ن�شاطه الفعلي بعد ح�صوله على موافقة بنك الكويت املركزي بتاريخ  28نوفمرب 2004وقد
مت خالل دي�سمرب  2004بع�ض املعامالت غري اجلوهرية.
يتطلب كل من املعيار الدويل للتقارير املالية  7أ
الدوات املالية« :ا إلف�صاحات» ومعيار املحا�سبة الدويل املعدل « 1عر�ض البيانات املالية:
الدوات املالية على و�ضع البنك أ
�إف�صاحات ر�أ�س املال» �إف�صاحات تف�صيلية حول ت�أثري أ
والداء املايل له و�إف�صاحات نوعية وكمية حول طبيعة
وحجم املخاطر .املعيار الدويل للتقارير املالية  7ومعيار املحا�سبة الدويل املعدل  ،1اللذان �أ�صبح تطبيقهما �إلزامياً من قبل املجموعة على
البيانات املالية املجمعة لعام � ، 2007سيتطلبا �إف�صاحات تف�صيلية �إ�ضافية حول أ
الدوات املالية ور�أ�سمال املجموعة.
العرف املحا�سبي
تعر�ض  البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي ومت �إعدادها وفقاً ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء بع�ض  اال�ستثمارات املتاحة للبيع
واال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل أ
الرباح �أو اخل�سائر واال�ستثمارات العقارية حيث تدرج جميعها بالقيمة العادلة.
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�أ�سا�س التجميع
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لكل من البنك و�شركته التابعة� ،شركة بوبيان للت�أمني التكافلي �ش.م.ك )مقفلة( ،والتي تخ�ضع
ل�سيطرة البنك )«امل�شار �إليهما معاً بـ «املجموعة»( .وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
لل�شركة التابعة بحيث ي�ستفيد من �أن�شطتها.
�إن نتائج ال�شركات التابعة التي يتم �شراءها �أو بيعها خالل ال�سنة تدرج �ضمن بيان الدخل املجمع اعتباراً من تاريخ ال�سيطرة الفعلية وحتى
التاريخ الفعلي لبيع ال�شركة التابعة.
يتم عند ال�ضرورة عمل تعديالت على البيانات املالية لل�شركات التابعة لتوحيد �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من
قبل املجموعة.
أ
يتم عند التجميع ا�ستبعاد كافة املعامالت والر�صدة وا إليرادات وامل�صروفات بني �شركات املجموعة .كما يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة
بنف�س طريقة ا�ستبعاد أ
الرباح غري املحققة ولكن فقط يف حال عدم وجود دليل على انخفا�ض القيمة.
يتم حتديد حقوق أ
القلية يف �صايف موجودات ال�شركات التابعة املجمعة ب�صورة منف�صلة عن حقوق ملكية املجموعة يف هذه ال�شركات التابعة.
العمال وح�صة أ
القلية من قيمة تلك احل�ص�ص بالتاريخ الفعلي لدمج أ
وتتكون حقوق أ
القلية يف التغريات يف حقوق امللكية من تاريخ الدمج   .
القلية من اخل�سائر مبا يزيد عن ح�صة أ
يتم توزيع ح�صة أ
القلية يف حقوق ملكية ال�شركة التابعة على ح�ص�ص املجموعة� ،إال �إذا كان على
أ
القلية التزام �إجباري ويكون ب�إمكانهم تقدمي ا�ستثمار �إ�ضايف لتغطية هذه اخل�سائر.
مرابحة ق�صرية أ
الجل
�إن املرابحة ق�صرية أ
الجل هي موجودات مالية �أن�ش�أتها املجموعة ومتثل معامالت مع بنوك وم�ؤ�س�سات مالية ذات جودة ائتمانية عالية وهي
ذات فرتة ا�ستحقاق متبقية ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر من تاريخ امليزانية العمومية .تدرج هذه املرابحات بالتكلفة املطف�أة.
مدينون
مرابحة
يتعلق مدينو املرابحة ببيع ال�سلع بالتكلفة م�ضافا �إليها هام�ش ربح متفق عليه ،حيث يقوم البائع ب�إعالم امل�شرتي بال�سعر الذي �ستتم به املعاملة
وكذلك مبلغ الربح الذي �سيتحقق .تدرج هذه أ
الر�صدة املدينة بالتكلفة املطف�أة.

م�ضاربة
�إن امل�ضاربة هي عقد بني البنك والعميل ،حيث يقدم البنك للعميل مبلغ نقدي لكي ي�ستثمره العميل يف م�شروع �أو �أي ن�شاط معني مقابل
ح�صة ثابتة من الربح تتمثل يف �إجمايل ربح امل�شروع ناق�صاً ح�صة العميل كم�ضارب .تدرج أ
الر�صدة املتعلقة بهذه العقود بال�صايف بعد خ�صم
خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد.

�إجارة

�إن ا إلجارة متثل عقد يتم تنفيذه أل�صل ميتلكه امل�ؤجر حيث يطلب العميل مبوجب هذا العقد من البنك متلك أ
ال�صل �أو متلك حق االنتفاع
ب�أ�صل حايل يرغب العميل يف ا�ستئجاره .متنح عقود ا إلجارة للم�ست�أجرين خيار ال�شراء ب�سعر يعادل �أو من املتوقع �أن يعادل �أو يقل عن القيمة
العادلة لهذه املوجودات يف وقت ممار�سة هذا اخليار .تدرج موجودات ا إلجارة مببالغ تعادل قيمة �صايف اال�ستثمار القائم يف عقد ا إليجار.
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وكالة
الوكالة هي معاملة �إ�سالمية تت�ضمن املوكل الذي يرغب يف تعيني الوكيل ليكون وكي ً
ال عنه بالن�سبة ال�ستثمار �أموال املوكل يف معامالت �إ�سالمية
�شرعية� .أر�صدة الوكالة املدينة هي موجودات مالية �أن�ش�أها البنك وتدرج بالتكلفة املطف�أة بال�صايف بعد خم�ص�ص انخفا�ض القيمة.
ا�ستثمارات
أ
أ
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرباح �و اخل�سائر
اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل أ
الرباح �أو اخل�سائر يتم اقتنا�ؤها �أو تكبدها ب�صورة رئي�سية لغر�ض بيعها �أو �إعادة �شرا�ؤها على
املدى الق�صري �أو �أن يتم حتديدها كذلك من قبل املجموعة عند التحقق املبدئي .تقا�س هذه اال�ستثمارات مبدئياً بالتكلفة التي متثل القيمة
العادلة للمقابل املدفوع.
أ
بعد التحقق املبدئي ،تقوم املجموعة بقيا�س هذه اال�ستثمارات بقيمتها العادلة دون �ي خ�صم لتكاليف املعامالت التي قد تتكبدها املجموعة
عند البيع �أو يف حال الت�صرف يف تلك اال�ستثمارات.
يتم ت�سجيل أ
الرباح واخل�سائر غري املحققة نتيجة التغري يف القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات يف بيان الدخل املجمع .عند بيع اال�ستثمار �أو
حت�صيله �أو الت�صرف فيه ب�أي طريقة �أخرى ،ف�إن أ
الرباح �أو اخل�سائر املحققة يتم ت�سجليها يف بيان الدخل املجمع.

ا�ستثمارات متاحة للبيع   
اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك اال�ستثمارات بخالف امل�شتقات والتي ال يتم ت�صنيفها على �أنها �أي فئة �أخرى من املوجودات املالية.
تقا�س اال�ستثمارات مبدئياً بالتكلفة وهي القيمة العادلة للمقابل املادي وي�ضاف �إليها تكاليف املعامالت التي تتعلق بها مبا�شرة .تدرج أ
الرباح
واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة مبا�شرة يف حقوق امللكية حتى يتم بيع اال�ستثمار �أو حتديد انخفا�ض يف قيمته ،حيث يتم
يف هذه احلالة �إدراج أ
الرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة التي مت �إدراجها �سابقاً يف حقوق امللكية �ضمن بيان الدخل املجمع لل�سنة.
حما�سبة تواريخ املتاجرة وال�سداد
أ
�إن جميع امل�شرتيات واملبيعات «بالطريقة املعتادة» للموجودات املالية يتم ت�سجيلها على ��سا�س تاريخ ال�سداد .التغريات يف القيمة العادلة بني
تاريخ املتاجرة وتاريخ ال�سداد تتحقق يف بيان الدخل املجمع لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل أ
الرباح �أو اخل�سائر وتتحقق �ضمن
حقوق امللكية لال�ستثمارات املتاحة للبيع� .إن م�شرتيات �أو مبيعات الطريقة املعتادة هي م�شرتيات �أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب
ت�سليم املوجودات خالل �إطار زمني يتم حتديده عموماً بالنظم �أو بالعرف ال�سائد يف أ
ال�سواق.
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة  
أ
أ
�إن ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة فيها ت�ثري جوهري ،وهي لي�ست �شركة تابعة �و ح�صة يف م�شروع م�شرتك.
�إن الت�أثري اجلوهري هو حق امل�شاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية ولكن لي�س امل�شاركة يف ال�سيطرة الكلية �أو
امل�شرتكة على هذه ال�سيا�سات.
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مت �إدراج النتائج اخلا�صة بال�شركات الزميلة �ضمن هذه البيانات املالية با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية .ووفقاً لطريقة حقوق
امللكية ،تدرج اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة يف امليزانية العمومية املجمعة بالتكلفة املعدلة بتغريات ما بعد احليازة يف ح�صة املجموعة
من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة ناق�صاً �أي انخفا�ض يف قيمة �أي من اال�ستثمارات .ال يتم �إدراج خ�سائر �أي �شركة زميلة تزيد عن ح�صة
املجموعة يف ملكية هذه ال�شركة الزميلة )التي تت�ضمن �أي ح�صة ملكية طويلة أ
الجل ت�شكل ،ب�صورة جوهرية ،جزء من �صافى ا�ستثمار
املجموعة يف ال�شركة الزميلة(.
�إن �أي زيادة يف تكلفة احليازة عن ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املحددة لل�شركة
الزميلة بتاريخ احليازة ت�سجل ك�شهرة .وتدرج ال�شهرة �ضمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار ويتم تقييم ال�شهرة لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة
كجزء من اال�ستثمار� .أي زيادة يف ح�صة املجموعة من �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املحددة عن تكلفة
احليازة ،بعد �إعادة التقييم ،يتم �إدراجها مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.
أ
الرباح غري املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�شركات الزميلة يتم ا�ستبعادها مقابل اال�ستثمار يف حدود ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة.
ويتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س طريقة ا�ستبعاد أ
الرباح غري املحققة ولكن فقط يف حال عدم وجود دليل على انخفا�ض القيمة    .
ا إلجارة
أ
أ
أ
أ
يتم ت�صنيف عقود الت�جري كعقود ت�جري متويلي عندما تق�ضي �شروط الت�جري بتحويل كافة خماطر ومزايا امللكية �إىل امل�ست�جر ،وت�صنف كافة
عقود الت�أجري أ
الخرى كعقود ت�أجري ت�شغيلي.
متثل املوجودات امل�ؤجرة �صايف اال�ستثمار يف املوجودات امل�ؤجرة لفرتات تقارب �أو تغطي جزءاً رئي�سياً من أ
العمار االقت�صادية لتلك املوجودات.
متنح عقود الت�أجري للم�ست�أجرين خيار ال�شراء ب�سعر يعادل �أو من املتوقع �أن يعادل �أو يقل عن القيمة العادلة لهذه املوجودات يف وقت ممار�سة
هذا اخليار.
أ
تدرج املوجودات امل�ؤجرة مببالغ تعادل �صايف مبلغ اال�ستثمار القائم يف عقود الت�جري.
أ
أ
بالن�سبة لعقود الت�أجري الت�شغيلي ،يتم ت�سجيل دفعات الت�أجري )با�ستثناء تكاليف اخلدمات مثل الت�مني وال�صيانة( كم�صروف على ��سا�س
الق�سط الثابت بحيث ت�ؤجل �أي �أتعاب ت�أجري �أولية تدفع للم�ؤجر كق�سط وتطف�أ على مدى فرتة الت�أجري.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية وعدم القدرة على حت�صيلها
أ
أ
أ
يتم بتاريخ كل ميزانية عمومية التقدير فيما �إذا كان هناك دليل �إيجابي على �ن ��صل مايل حمدد �و جمموعة من موجودات مالية قد تنخف�ض 
قيمته .ف�إذا ما توافر مثل ذلك الدليل ،ت�سجل خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع.
يتم حتديد انخفا�ض القيمة كما يلي :
 .1بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،ف�إن انخفا�ض القيمة ي�ستند �إىل التدفقات النقدية املقدرة خم�صومة مبعدل
    العائد أ
ال�صلي الفعلي.
 .2بالن�سبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن انخفا�ض القيمة ميثل الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.
 .3بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،ف�إن انخفا�ض القيمة ميثل الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
    امل�ستقبلية املخ�صومة مبعدل عائد ال�سوق احلايل أل�صل مايل م�شابه.
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�إ�ضافة �إىل ذلك ،ووفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم احت�ساب خم�ص�ص عام بحد �أدنى  2%على كافة الت�سهيالت التمويلية بال�صايف
بعد ا�ستبعاد بع�ض ال�ضمانات التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت املركزي وال تخ�ضع التخاذ خم�ص�ص حمدد لها.
يتم �إثبات عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة املحققة يف �سنوات �سابقة يف حال وجود دليل على �أن خ�سارة االنخفا�ض امل�سجلة أ
لل�صل املايل
مل تعد موجودة �أو �أنها قد انخف�ضت و�أن االنخفا�ض ميكن �أن يعود ب�شكل مو�ضوعي حلدث وقع بعد �إثبات انخفا�ض القيمة .وبا�ستثناء
اال�ستثمارات يف �أ�سهم امل�صنفة كمتاحة للبيع ،يتم �إثبات عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املجمع �شرط �أال تتجاوز القيمة
الدفرتية أ
لل�صل تكلفته املطف�أة بتاريخ عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة .وبالن�سبة لال�ستثمارات يف �أ�سهم امل�صنفة كمتاحة للبيع ،يتم �إثبات عك�س
خ�سائر انخفا�ض القيمة �ضمن احتياطي القيمة العادلة.
انخفا�ض قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة
تقوم املجموعة بتاريخ كل ميزانية عمومية مبراجعة القيمة الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة وغري امللمو�سة لتحدد ما �إذا كان هناك �أي دليل
على وجود انخفا�ض يف قيمة هذه املوجودات .ف�إذا ما ظهر مثل ذلك الدليل ،يتم حتديد املبلغ املقدر املمكن ا�سرتداده لهذا أ
ال�صل حتى ميكن
حتديد مقدار خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة )�إن وجدت( .يف حالة عدم �إمكانية تقدير القيمة امل�سرتدة أل�صل ما  ،تقوم املجموعة بتقدير
القيمة امل�سرتدة للوحدة املنتجة للنقد التي ينتمي �إليها هذا أ
ال�صل .حينما ميكن حتديد �أ�سا�س معقول وثابت للتوزيع  ،توزع املوجودات �أي�ضاً
على وحدات فردية منتجة للنقد �أو يتم توزيعها على �أ�صغر جمموعات من الوحدات املنتجة للنقد والتي ميكن �أن يحدد لها �أ�سا�س معقول
وثابت للتوزيع.
يتم �سنوياً اختبار املوجودات غري امللمو�سة التي لها �أعمار �إنتاجية غري حمددة واملوجودات غري امللمو�سة غري املجهزة لال�ستخدام لتحديد ما
�إذا كان هناك دليل على انخفا�ض يف قيمة هذه املوجودات.
�إن القيمة امل�سرتدة هي القيمة العادلة ناق�صاً التكاليف الالزمة للبيع �أو القيمة الت�شغيلية أ
لل�صل � ،أيهما �أعلى .عند حتديد القيمة الت�شغيلية   
أ
لل�صل  ،يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل اخل�صم الذي يعك�س تقييم ال�سوق احلايل للقيمة
للموال واملخاطر املتعلقة أ
الزمنية أ
بال�صل الذي مل يتم تعديل تقديرات تدفقاته النقدية امل�ستقبلية.
لل�صل )الوحدة املنتجة للنقد( ب�أقل من القيمة الدفرتية له ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية أ
يف حالة تقدير القيمة امل�سرتدة أ
لل�صل )الوحدة
املنتجة للنقد( �إىل مقدار القيمة امل�سرتدة له .يتم حتقق خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة يف الربح �أو اخل�سارة� ،إال �إذا مت �إدراج هذا
أ
ال�صل مببلغ �إعادة التقييم  ،ويف هذه احلالة يتم املحا�سبة عن خ�سارة انخفا�ض القيمة كنق�ص ناجت عن �إعادة التقييم.
عك�س االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
يف حال عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة الحقاً ،يتم زيادة القيمة الدفرتية أ
لل�صل )الوحدة املنتجة للنقد( �إىل التقدير املعدل لقيمته
املمكن ا�سرتدادها ،بحيث ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي مت زيادتها القيمة الدفرتية التي كان �سيتم حتديدها فيما لو مل تتحقق �أي خ�سارة
من انخفا�ض قيمة أ
ال�صل )الوحدة املنتجة للنقد( يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم حتقق عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة يف بيان الدخل
املجمع� ،إال �إذا مت �إدراج هذا أ
ال�صل مببلغ �إعادة التقييم ،ويف هذه احلالة يتم املحا�سبة عن عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة كزيادة ناجتة
عن �إعادة التقييم .خ�سائر انخفا�ض القيمة املدرجة يف بيان الدخل املجمع على اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف �أ�سهم ال يتم عك�سها من خالل
بيان الدخل املجمع .خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املدرجة يف أ
الرباح �أو اخل�سائر ألدوات دين م�صنفة كمتاحة للبيع يتم عك�سها الحقاً يف حال
ارتبطت زيادة القيمة العادلة أ
للداة بحدث مت بعد �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة.
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مرابحة دائنة
�إن املرابحة الدائنة هي معاملة �إ�سالمية تق�ضي ب�أن تقوم املجموعة ب�شراء �أ�صل من طرف �آخر وي�سدد قيمته بالتكلفة م�ضافاً �إليها الربح املتفق
عليه على �أ�سا�س الدفع امل�ؤجل .ي�ستحق �سعر ال�شراء الدفع للطرف املقابل عند اال�ستحقاق .ت�سجل املرابحات الدائنة يف امليزانية العمومية
حتت بند «امل�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية» وتدرج بالتكلفة املطف�أة.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�ساب خم�ص�ص  للمبالغ امل�ستحقة للموظفني عن مكاف�آت نهاية اخلدمة طبقاً ل�سيا�سات البنك ذات ال�صلة ووفقاً لقانون العمل
الكويتي.
املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�ص فقط عندما يكون على املجموعة التزام قانوين حايل �أو متوقع نتيجة حلدث وقع يف املا�ضي ويكون قابل للتقدير
بدرجة موثوق بها ويتوقع �أن ين�ش�أ عنه تدفقا �صادراً من املوارد االقت�صادية لت�سوية هذا االلتزام.
يتم مراجعة املخ�ص�صات بتاريخ كل ميزانية عمومية وتعديلها لتعك�س �أف�ضل تقدير حايل للم�صروفات الالزمة ل�سداد االلتزام كما بتاريخ
امليزانية العمومية ويتم خ�صمها �إىل القيمة احلالية حينما يكون الت�أثري مادياً.
القيمة العادلة
اال�ستثمارات
بالن�سبة لال�ستثمارات املدرجة يف �أ�سواق مالية منظمة ،ف�إن القيمة العادلة تتحدد بالرجوع �إىل �آخر �سعر �شراء يف �سوق أ
الوراق املالية بنهاية
أ
العمال يف تاريخ امليزانية العمومية.
وبالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يوجد لها �أ�سعار �شراء �سوقية  ،يتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع �إىل م�ضاعف الربحية �أو
م�ضاعف الربحية اخلا�ص بقطاع �أعمال ما �أو �إىل قيمة عادلة ت�ستند �إىل �شركة مماثلة متداولة بال�سوق �أو ا�ستناداً �إىل التدفقات النقدية
املتوقعة لال�ستثمارات.
�أما اال�ستثمارات املتاحة للبيع التي ال يتوفر مقايي�س موثوق فيها الحت�ساب قيمتها العادلة والتي ال ميكن احل�صول على معلومات حول قيمتها
العادلة فتدرج بتكلفتها املبدئية ناق�صاً خ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.

املوجودات واملطلوبات املالية
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املالية ،ف�إن القيمة العادلة تتحدد ا�ستناداً �إىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة �أو تقديرات ا إلدارة للمبلغ
الذي ميكن لقاءه مبادلة املوجودات نقداً يف معاملة تقوم على �أ�س�س جتارية بحتة  �أو �سداد املطلوبات ب�شكل ير�ضي الدائنني.
حتقق ا إليرادات
• تتحقق ا إليرادات من عمليات املرابحة على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني.
• تتحقق ا إليرادات من مديني ا إلجارة ب�شكل يعك�س عائد دوري ثابت على �صايف اال�ستثمارات القائمة.
• تتحقق �إيرادات الوكالة على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني على مدى فرتة العقد ا�ستناداً �إىل �أ�صل املبالغ القائمة.
الرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم دفعات أ
• تتحقق �إيرادات توزيعات أ
الرباح.
• تتحقق �إيرادات أ
التعاب والعموالت عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها.
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النقد والنقد املعادل  
ي�شتمل بند النقد على النقد بال�صندوق ولدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية بالعملة املحلية �أو العمالت أ
الجنبية .ويتمثل النقد املعادل يف
اال�ستثمارات ق�صرية أ
أ
أ
الجل عالية ال�سيولة والتي ميكن حتويلها �إىل مبالغ نقدية وت�ستحق خالل فرتة � 3أ�شهر �و �قل من تاريخ ا إليداع وتتعر�ض 
ملخاطر غري كبرية بالن�سبة للتغري يف القيمة.
العمالت أ
الجنبية
يتم عر�ض البيانات املالية لكل من �شركات املجموعة بالعملة الرئي�سية للدولة التي تعمل فيها )وهي العملة الفعلية لل�شركة( .ولغر�ض �إعداد
البيانات املالية املجمعة ،تعر�ض النتائج واملركز املايل لكل �شركة بالدينار الكويتي وهو العملة الفعلية للبنك وعملة عر�ض البيانات املالية
املجمعة.
تقيد املعامالت بالعمالت أ
الجنبية بالدينار الكويتي ب�أ�سعار التحويل التقريبية ال�سائدة بتاريخ املعامالت  ،وتقيد املعامالت بني املركز الرئي�سي
للبنك والفروع وال�شركات التابعة له ب�سعر حتويل ثابت يتم االتفاق عليه �سنوياً.
فروق التحويل الناجتة عن ت�سوية و�إعادة حتويل البنود النقدية يتم �إدراجها يف بيان الدخل املجمع لل�سنة .يتم �إدراج فروق التحويل الناجتة
عن �إعادة حتويل البنود غري النقدية املدرجة بالقيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع لل�سنة با�ستثناء الفروق الناجتة عن �إعادة حتويل البنود
غري النقدية والتي تدرج أ
الرباح واخل�سائر املتعلقة بها مبا�شرة يف حقوق امللكية .وبالن�سبة لتلك البنود غري النقدية  ،ف�إن �أي �أرباح �أو خ�سائر
ً
ناجتة عن التحويل تدرج �أي�ضا يف حقوق امللكية مبا�شرة.
لغر�ض عر�ض البيانات املالية املجمعة ،يتم عر�ض موجودات ومطلوبات العمليات أ
الجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف ال�سائدة بتاريخ امليزانية العمومية .يتم حتويل بنود ا إليرادات وامل�صروفات وفقاً ملتو�سط �أ�سعار ال�صرف لل�سنة .يتم ت�صنيف فروق
التحويل الناجتة� ،إن وجدت ،كحقوق ملكية وحتول �إىل احتياطي ترجمة العمالت أ
الجنبية للمجموعة .وتدرج مثل هذه الفروق يف بيان الدخل
املجمع خالل ال�سنة التي يتم فيها بيع العمليات أ
الجنبية.
التقا�ص 
يتم التقا�ص فقط بني املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم �إدراج �صايف املبلغ املدرج يف امليزانية العمومية عند وجود حق قانوين ملزم ب�إجراء
التقا�ص على املبالغ امل�سجلة وتنوي املجموعة ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف ،بحيث يتم حتقق املوجودات واملطلوبات يف الوقت نف�سه.
تعر�ض ا إليرادات وامل�صروفات على �أ�سا�س ال�صايف فقط عندما يكون م�سموحاً بذلك مبوجب املعايري املحا�سبية� ،أو أ
للرباح واخل�سائر الناجتة
من جمموعة مماثلة من املعامالت كما يف ن�شاط التداول باملجموعة.
التزامات ومطلوبات حمتملة
ال يتم �إدراج املطلوبات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم ا إلف�صاح عنها ما مل يكن احتمال حتقيق تدفق نقدي للموارد �أمراً
م�ستبعداً.
ال يتم �إدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم ا إلف�صاح عنها عندما يكون احتمال حتقيق منافع اقت�صادية مرجحاً.
حتليل القطاعات
العمال عن�صراً مميزاً للمجموعة وتقوم هذه القطاعات بتقدمي منتجات �أو خدمات )قطاعات أ
متثل قطاعات أ
العمال( تخ�ضع ملخاطر ومزايا
تختلف عن تلك التي تتعر�ض لها قطاعات �أخرى.
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موجودات �أمانة
ال يتم التعامل مع املوجودات املحتفظ بها ب�صفة أ
المانة �أو الوكالة على �أنها من موجودات املجموعة وبالتايل ال يتم �إدراجها �ضمن هذه
البيانات املالية املجمعة.
ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�صاً اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة .عند بيع �أو ا�ستبعاد املوجودات ،يتم ا�ستبعاد تكاليفها
وا�ستهالكها املرتاكم من احل�سابات ويدرج �أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعادها يف بيان الدخل املجمع.
تت�ضمن التكلفة املبدئية للممتلكات واملعدات �سعر ال�شراء و�أي تكلفة مبا�شرة يتم تكبدها حتى ي�صل أ
ال�صل �إىل موقع الت�شغيل وي�صبح �صالح
لال�ستخدام املزمع له.
يتم احت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى أ
العمار ا إلنتاجية املتوقعة لبنود املمتلكات واملعدات كما يلي:
النتاجي (�سنوات)
العمر إ

بنود املوجودات
�أثاث
تح�سينات على عقارات م�ست�أجرة
معدات مكتبية
�أدوات

5
5
3
5

يتـم مراجعة أ
العمـار ا إلنتاجيـة وطريقة اال�ستهالك دورياً للت�أكد من �أن طريقة وفرتة اال�ستهالك متفقتني مع املنفعة االقت�صادية املتوقعة من
بنود املمتلكات واملعدات.
ا�ستثمارات عقارية
متثل اال�ستثمارات العقارية ا�ستثمارات حمتفظ بها بغر�ض حتقيق �إيرادات ت�أجري و�/أو اال�ستفادة من ارتفاع قيمتها ويتم �إدراجها بقيمتها
العادلة بتاريخ امليزانية العمومية .تدرج أ
الرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية �ضمن بيان الدخل
املجمع للفرتة التي تنتج فيها.
عقارات للمتاجرة
أ
أ
أ
أ
أ
يتم االحتفاظ بعقارات للمتاجرة لغرا�ض ق�صرية الجل وتدرج بالتكلفة و�صايف القيمة املمكن حتقيقها� ،يهما �قل على ��سا�س �إفرادي     .
ت�شتمل التكلفة على تكلفة ال�شراء وامل�صروفات أ
الخرى املتكبدة إلمتام املعاملة .ت�ستند �صايف القيمة املمكن حتقيقها �إىل �سعر البيع املقدر
ناق�صاً �أي تكاليف م�ستقبلية قد يتم تكبدها عند البيع ،وتدرج اخل�سائر الناجتة عن التقييم يف بيان الدخل املجمع.
الحكام املحا�سبية الهامة أ
 .3أ
وال�سباب الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
أ
الحكام الهامة لتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك
خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،قامت ا إلدارة بو�ضع أ
الحكام التالية ،غري تلك التي تت�ضمن تقديرات ،والتي كان لها �أثر
كبري على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة :
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ت�صنيف اال�ستثمارات

يجب على ا إلدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة ا�ستثمار ما �سواء كان يجب ت�صنيفه كمحتفظ به حتى اال�ستحقاق �أو ا�ستثمارات متاحة للبيع �أو
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب أ
الرباح �أو اخل�سائر.
أ
أ
ت�صنف املجموعة ا�ستثماراتها كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرباح �و اخل�سائر �إذا مت حيازة هذه اال�ستثمارات ب�صورة
رئي�سية لغر�ض حتقيق �أرباح على املدى الق�صري.
ت�صنف كافة اال�ستثمارات أ
الخرى كا�ستثمارات متاحة للبيع.

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف �أ�سهم كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبري �أو م�ستمر يف القيمة
العادلة مبا يقل عن تكلفتها �أو عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي �آخر بوجود انخفا�ض يف القيمة� .إن عملية حتديد االنخفا�ض «الكبري» �أو
الخرى مبا يف ذلك التقلبات العادية يف �أ�سعار أ
«امل�ستمر» تتطلب قرارات �أ�سا�سية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم املجموعة بتقييم العوامل أ
ال�سهم
لل�سهم امل�سعرة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم أ
بالن�سبة أ
لل�سهم غري امل�سعرة.
أ
ال�سباب الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
بال�سباب امل�ستقبلية والرئي�سية أ
�إن االفرتا�ضات الرئي�سية التي تتعلق أ
الخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ امليزانية العمومية والتي لها
أ
خطر كبري قد ي�ؤدي �إىل تعديل مادي على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة مبينة �دناه.

خ�سائر انخفا�ض القيمة على الت�سهيالت التمويلية
تقوم املجموعة مبراجعة الت�سهيالت التمويلية غري املنتظمة كل ربع �سنة لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص لقاء انخفا�ض القيمة يف
بيان الدخل املجمع .وب�صفة خا�صة يجب �أن تتخذ ا إلدارة �أحكام حول حتديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى
املخ�ص�صات املطلوبة .تلك التقديرات ت�ستند بال�ضرورة �إىل افرتا�ضات حول عدة عوامل تت�ضمن درجات متفاوتة من أ
الحكام وعدم الت�أكد،
وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ؤدي �إىل تغريات م�ستقبلية على تلك املخ�ص�صات.

تقييم اال�ستثمارات يف أ
ال�سهم غري امل�سعرة
ي�ستند تقييم اال�ستثمارات يف أ
ال�سهم غري امل�سعرة على �أحد العوامل التالية:
• معامالت حديثة يف ال�سوق ب�شروط جتارية بحتة �أو
• القيمة العادلة احلالية ألداة �أخرى مماثلة �إىل حد كبري �أو

• التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات خماطر مماثلة� ،أو
• مناذج تقييم �أخرى.
أ
�إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف ��سهم غري م�سعرة يتطلب تقديرات هامة .ويوجد عدد من اال�ستثمارات حيث
ال ميكن حتديد هذه التقديرات ب�صورة موثوق منها .ونتيجة لذلك ،ف�إن هذه اال�ستثمارات تدرج بالتكلفة ناق�صاً خ�سائر انخفا�ض القيمة.
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 .4توزيعات للمودعني
ي�ستثمر البنك كافة ودائعه اال�ستثمارية وح�سابات التوفري ،والتي يتم تعديلها مبتطلبات االحتياطيات وال�سيولة بالبنك.
يتم احت�ساب توزيع أ
للجراءات القيا�سية املطبقة بالبنك واملعتمدة من قبل جمل�س الرقابة ال�شرعية
الرباح بني املودعني وامل�ساهمني وفقاً إ
بالبنك وذلك ا�ستناداً �إىل نتائج ال�سنة املالية ،كما يلي:
للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س يف
� 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005

2006

ودائع ا�ستثمارية
ح�سابات التوفري

�ألف دينار كويتي
7,614
322
7,936

�ألف دينار كويتي
-

يدرج الر�صيد امل�ستحق �ضمن مطلوبات �أخرى.
� .5إيرادات ا�ستثمارات

�أرباح حمققة من بيع �صكوك عقارية
�أرباح غري حمققة من �صناديق ال�سوق النقدي
�أرباح حمققة من �صناديق ال�سوق النقدي
�إيرادات ق�سائم �صكوك
�إيرادات من ا�ستثمارات عقارية
�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح

2006

للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س يف
� 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

-

1,839

902

403

282

-

858

384

931

-

236

-

152

108

3,361

2,734

.6خم�ص�ص انخفا�ض يف القيمة – عام

خم�ص�ص انخفا�ض يف قيمة مرابحة ق�صرية أ
الجل
خم�ص�ص انخفا�ض يف قيمة املدينني
خم�ص�ص انخفا�ض يف قيمة التزامات ومطلوبات حمتملة

2006

للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س يف
� 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

360

562

944

1,144

776

-

2,080

1,706
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�إن احلركة على خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة الت�سهيالت التمويلية هي كما يلي :
حمدد

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2005
املحمل خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2006

املجموع

عام

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

-

1,706

1,706

-

2,080

2,080

-

3,786

3,786

�ألف دينار كويتي

يف  31دي�سمرب  ،2006بلغت الت�سهيالت التمويلية غري املنتظمة ال �شيء دينار كويتي ) 31دي�سمرب  :2005ال �شيء(.
�إن حتليل املخ�ص�صات املحددة والعامة املبني �أعاله ي�ستند �إىل متطلبات بنك الكويت املركزي .ووفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي مت تكوين
خم�ص�ص عام بن�سبة  2%على كافة الت�سهيالت االئتمانية التي مل يتم احت�ساب خم�ص�صات حمددة لها بعد ا�ستبعاد بع�ض فئات ال�ضمانات.
�إن خم�ص�ص  انخفا�ض  القيمة املجمع املحت�سب وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل  39بلغ ال  �شيء دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب 2006
و.2005
 .7ربحية ال�سهم
أ
أ
ال يوجد �أ�سهم عادية خمففة حمتمل �إ�صدارها� .إن املعلومات الالزمة الحت�ساب ربحية ال�سهم ال�سا�سية على ��سا�س املتو�سط املوزون لعدد
أ
ال�سهم القائمة خالل ال�سنة/الفرتة هي كما يلي:
2006

ربح ال�سنة/الفترة
المتو�سط الموزون لعدد ال�أ�سهم القائمة )�أ�سهم(
ربحية ال�سهم )فل�س(

�ألف دينار كويتي

للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س يف
� 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005
�ألف دينار كويتي

10,259

6,854

999,410

999,410

10.27

6.86

 .8النقد والنقد املعادل
2006

أ
الر�صدة لدى بنك الكويت املركزي
الر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية أ
أ
الخرى
أ
النقد والر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
�أر�صدة ق�صرية أ
الجل
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2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

89

9,544

2,155

315

2,244

9,859

20,703

18,115

22,947

27,974
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 .9مرابحة ق�صرية أ
الجل

بنوك
م�ؤ�س�سات مالية
�أخرى
ً
ناق�صا :ربح م�ؤجل
ناق�صاً :مخ�ص�ص انخفا�ض في القيمة

2006

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

232,153

141,271

46,630

27,715

-

489

()517

()701

()922

()562

277,344

168,212

تقوم املجموعة بعمل �إيداعات مرابحات دولية وحملية ق�صرية أ
الجل مبوجب عقود مرابحة ووكالة لفرتات ا�ستحقاق ملدة � 3شهور �أو �أقل.
الودائع لدى امل�ؤ�س�سات املالية )�إ�سالمية وتقليدية( يتم توظيفها من خالل عمليات �شراء وبيع �سلع مبعرفة تلك امل�ؤ�س�سات نيابة عن املجموعة.
حُ
وال�شراء تدد طبقاً ل�شروط العقود املربمة بني املجموعة
�إن حرية الت�صرف من قبل امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية فيما يتعلق بعملية البيع
وهذه امل�ؤ�س�سات املالية.
يتم احت�ساب خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي اخلا�صة ب�أر�صدة املرابحة القائمة بال�صايف بعد أ
الرباح
امل�ؤجلة.
 .10مدينون
ي�شتمل املدينون ب�صورة �أ�سا�سية على �أر�صدة عمليات املرابحة والتورق ،وتظهر بال�صايف بعد خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة كما يلي :

م�ؤ�س�سات مالية
�أفراد
بنوك
ناق�صاً :ربح م�ؤجل
ناق�صاً :مخ�ص�ص انخفا�ض في القيمة

2006

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

43,950

45,309

66,909

16,853

11,096

-

()4,328

()2,826

()2,088

()1,144

115,539

58,192

يحت�سب خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة ا�ستناداً �إىل تعليمات بنك الكويت املركزي ب�ش�أن الر�صيد القائم للمدينني بال�صايف بعد أ
الرباح
امل�ؤجلة.
أ
يتم ،عند ال�ضرورة ،احل�صول على �ضمانات ملديني املرابحة تتمثل يف ��شكال مقبولة من ال�ضمانات بغر�ض تخفيف خماطر االئتمان املتعلقة
بها .تتكون أ
الر�صدة امل�ستحقة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ب�صورة رئي�سية من معامالت مرابحة لدى م�ؤ�س�سات ذات جودة ائتمانية عالية.
يرتكز مدينو املجموعة يف الكويت.
ال تختلف القيم العادلة للمدينني عن قيمها الدفرتية.
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 .11ا�ستثمـارات متاحة للبيع
2006

ا�ستثمارات يف �صكوك
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية غري مدرجة
ا�ستثمارات يف �صناديق غري مدرجة

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

12,330

14,308

10,018

9,838

8,362

2,091

30,710

26,237

مل يك���ن با إلم���كان قيا����س القيم���ة العادل���ة لبع����ض اال�ستثمارات املتاح���ة للبي���ع والبالغ���ة � 14,463ألف دين���ار كويت���ي ) 31دي�سمرب :2005
� 26,237ألف دينار كويتي( ب�صورة موثوق منها نظراً لعدم وجود قيا�س ميكن االعتماد عليه لتحديد القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات فى
الوقت احلايل ،وبالتايل يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�صاً خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت.
� .12شركات تابعة
أ
قام البنك خالل ال�سنة بت��سي�س �شركة تابعة ومملوكة بالكامل يف اململكة املتحدة با�سم “”House of London and the Middle East plc
بر�أ�سمال يعادل � 1,133ألف دينار كويتي .وتتمثل أ
الن�شطة املقرتحة لهذه ال�شركة التابعة يف �أن�شطة اخلدمات املالية طبقاً لل�شريعة ا إل�سالمية.
أ
أ
أ
يدرج اال�ستثمار يف هذه ال�شركة التابعة بالتكلفة حيث �ن ال�شركة التابعة مل تبد� �عمالها بعد.
قام البنك خالل ال�سنة ب�شراء ح�صة بن�سبة  %76.41يف �شركة بوبيان للت�أمني التكافلي �ش.م.ك )مقفلة( وهي �شركة م�ساهمة كويتية تعمل
يف �أن�شطة الت�أمني التكافلي وفقاً ألحكام ال�شريعة ا إل�سالمية ال�سمحة .وميثل اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة مببلغ � 2,820ألف دينار كويتي
ن�سبة  %56.41من ر�أ�سمال ال�شركة التابعة املدفوع � ،أما احل�صة املتبقية والتي تبلغ ن�سبتها  %20مببلغ � 1,000ألف دينار كويتي فهي م�صنفة
�ضمن موجودات �أخرى حيث تعهد م�ستثمر ا�سرتاتيجي باالكتتاب يف تلك أ
ال�سهم  .قام البنك بتوقيع اتفاقية وعد بالبيع مع �إحدى �شركات
الت�أمني اخلليجية )«امل�ستثمر»( ب�ش�أن احل�صة املتبقية ،ودخلت تلك االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ  4يناير  .2007تن�ص االتفاقية على �أن يعد
البنك وعداً ملزماً ب�أن يبيع للم�ستثمر عدد  20مليون �سهماً من �أ�سهم �شركة بوبيان للت�أمني التكافلي وذلك بعد م�ضي ثالث �سنوات من ت�أ�سي�س
ال�شركة املذكورة على �أن يتم حتويل جميع املنافع واملخاطر االقت�صادية املرتبطة بتلك أ
ال�سهم للم�ستثمر بدءاً من  4يناير .2007

ا�سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س

2006
ح�صة امللكية
وحقوق الت�صويت

2005
ح�صة امللكية
وحقوق الت�صويت

%

%

الن�شاط الرئي�سي

House of London and
the Middle East plc.

اململكة املتحدة

100

-

خدمات مالية �إ�سالمية

�شركة بوبيان  للت�أمني التكافلي

الكويت

56.41

-

ت�أمني تكافلي �إ�سالمي

�ش.م.ك )مقفلة(
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 .13ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
تت�ضمن اال�ستثمارات يف �شركات زميلة ما يلي :

ا�سم ال�شركة الزميلة

بلد الت�أ�سي�س

بنك معامالت

�إندوني�سا
الكويت

�شركة البالد العقارية

2006
ح�صة امللكية
وحقوق الت�صويت

2005
ح�صة امللكية
وحقوق الت�صويت

%

%

21.28

21.28

31.7

31.7

الن�شاط الرئي�سي

�صريفة �إ�سالمية
عقارات

مت ت�أ�سي�س بنك معامالت – �إندوني�سيا يف عام  1991وبد�أ مزاولة ن�شاطه يف مايو  .1992مت البدء يف �إن�شاء البنك من قبل جمل�س العلماء
ا إلندوني�سي ) (MUIالذي يدعمه جمموعة من رجال أ
العمال.
�إن احلركة على �أر�صدة اال�ستثمار هي كالتايل:
2006

الر�صيد يف بداية ال�سنة  /الفرتة
�شراء �شركات زميلة
ح�صة من نتائج �شركات زميلة
توزيعات �أرباح م�ستلمة
تعديالت ترجمة عمالت �أجنبية

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

8,263

-

-

7,316

927

947

()504

-

394

-

9,080

8,263

يتم �إثبات ح�صة املجموعة من نتائج �أعمال ال�شركات الزميلة من واقع البيانات املالية غري املدققة املعدة من قبل ا إلدارة� .إن تاريخ البيانات
املالية لبنك معامالت هو � 31أغ�سط�س  2006وتاريخ بيانات �شركة البالد العقارية هو  30نوفمرب � .2006إن �أر�صدة البنك يف ال�شركات
الزميلة هي كما يلي:
ا�سم ال�شركة الزميلة
�شركة البالد العقارية
بنك معامالت

املوجودات

املطلوبات

ا إليرادات

النتائج

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

3,934
53,044
56,978

307
47,622
47,929

559
3,196
3,755

384
543
927

�إن �أر�صدة البنك يف ال�شركات الزميلة كما يف  31دي�سمرب  2005هي كما يلي:
ا�سم ال�شركة الزميلة
�شركة البالد العقارية
بنك معامالت

املوجودات

املطلوبات

ا إليرادات

النتائج

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

3,170
43,947
47,117

38,807
38,807

3,954
3,954

728
728
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 .14موجودات م ؤ�جرة
ؤ
�صايف اال�ستثمار يف املوجودات امل�جرة يتكون مما يلي:
2006

�إجمايل اال�ستثمار
�إيرادات غري مكت�سبة

�ألف دينار كويتي

7,940

1,794

8,954
()1,014

فيما يلي �إجمايل احلد أ
الدنى ملدفوعات الت�أجري امل�ستقبلية امل�ستحقة  :
خالل �سنة واحدة
من �سنة �إىل خم�س �سنوات
بعد خم�س �سنوات

2005

�ألف دينار كويتي

2006

1,946
()152

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

5,771

1,519

190

275

1,979

-

7,940

1,794

�إن القيمة التخريدية غري امل�ضمونة للموجودات امل�ؤجرة كما يف  31دي�سمرب  2006تقدر مببلغ ال �شيء دينار كويتي ) :2005ال �شيء(.
�إن القيمة العادلة للموجودات امل�ؤجرة كما يف تاريخ امليزانية العمومية تبلغ � 7,940ألف دينار كويتي )� 1,794 :2005ألف دينار كويتي(.
 .15موجودات �أخرى
2006

امل�ستحق من �صندوق �صكوك العقاري
�إيرادات م�ستحقة على ا�ستثمارات
مدفوعات مقدمة
�أخرى

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

13,182

31,184

2,851

342

1,061

230

1,530

600

18,624

32,356

 .16الم�ستحق لبنوك وم ؤ��س�سات مالية
2006

ح�سابات ا�ستثمارية
مرابحة دائنة
ح�سابات غري ا�ستثمارية

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

144,275

73,788

62,890

33,182

-

1,169

207,165

108,139

وفقاً ألحكام ال�شريعة ا إل�سالمية ال�سمحة ،ال ت�ستحق �أي �أرباح على احل�سابات غري اال�ستثمارية امل�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية� .إن
القيمة العادلة أ
للر�صدة امل�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ال تختلف عن قيمتها الدفرتية.
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 .17ح�سابات المودعين
2006

ح�سابات غري ا�ستثمارية
ح�سابات ا�ستثمارية

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

90,219

60,428

78,373

30,805

168,592

91,233

ح�سابات ا�ستثمارية
ميكن �أن ت�أخذ احل�سابات اال�ستثمارية �شكل ودائع ا�ستثمار والتي حت�سب لفرتة حمددة وتتجدد تلقائياً عند اال�ستحقاق لنف�س الفرتة ما مل
يخطر املودع كتابياً بخالف ذلك� ،أو ميكن �أن ت�أخذ �شكل ح�سابات توفري ا�ستثماري ملدد غري حمددة .يف جميع أ
الحوال ،ت�ستحق احل�سابات
اال�ستثمارية جزء من الربح وت�شارك يف اخل�سارة ا�ستناداً �إىل نتائج ال�سنة املالية املحددة من قبل جمل�س �إدارة البنك.
ح�سابات غري ا�ستثمارية
أ
أ
ً
متثل احل�سابات غري اال�ستثمارية ،وفقا لحكام ال�شريعة ا إل�سالمية ال�سمحة ،القر�ض احل�سن من املودعني للبنك وي�خذ �شكل احل�ساب
اجلاري .هذه احل�سابات لي�س لها �أي �أرباح وال حتمل �أي خطر للخ�سارة ،كما �أن البنك ي�ضمن �إعادة هذه أ
الر�صدة عند الطلب .يتم و�ضع
القر�ض احل�سن حتت ت�صرف جمل�س �إدارة البنك ويتم توزيع �أي نتائج من اال�ستثمار على م�ساهمي البنك.
 .18مطلوبات �أخرى

2006

�شركة �صكوك للتطوير العقاري
م�صروفات م�ستحقة
مزايا م�ستحقة للموظفني
موردين
ح�سابات مقا�صة
خم�ص�ص متويل جتاري
التزامات مقابل خطابات �ضمان واعتمادات م�ستندية
امل�ستحق ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�أخرى

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

-

21,081

218

247

915

355

56

151

1,372

-

776

-

1,813

-

424

63

2,598

284

8,172

22,181

 .19ر�أ�س المال
2006
�سهم

�أ�سهم عادية م�صرح بها بقيمة ا�سمية  100فل�س
ك�سور �أ�سهم غري م�صدرة
�أ�سهم م�صدرة ومدفوعة بالكامل

1,000,000,000

�ألف دينار كويتي
100,000

2005
�سهم
1,000,000,000

�ألف دينار كويتي
100,000

()589,670

()59

()589,670

()59

999,410,330

99,941

999,410,330

99,941
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 .20عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�إن ح�ساب عالوة �إ�صدار أ
ال�سهم غري قابل للتوزيع� ،إال يف احلاالت التي ن�ص عليها قانون ال�شركات التجارية يف دولة الكويت.
 .21احتياطي قانوين
أ
وفقاً لقانون ال�شركات التجارية والنظام ال�سا�سي للبنك ،يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل االحتياطي القانوين .يجوز للبنك �إيقاف هذا
التحويل ال�سنوي عندما ي�صل ر�صيد االحتياطي القانوين �إىل  %50من ر�أ�س املال� .إن ح�ساب االحتياطي ا إلجباري غري قابل للتوزيع �إال يف
احلاالت التي ن�ص عليها القانون والنظام أ
ال�سا�سي للبنك.
 .22احتياطي اختياري
وفقاًَ للنظام أ
ال�سا�سي للبنك ،يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل االحتياطي االختياري .ويجوز �إيقاف هذا التحويل ال�سنوي �إىل االحتياطي
االختياري بقرار من اجلمعية العمومية للم�ساهمني بناء على تو�صية من قبل جمل�س ا إلدارة .يتم حتميل الزكاة على االحتياطي االختياري،
وقد بلغت الزكاة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2005مبلغ � 177ألف دينار كويتي.
 .23الت�أجري الت�شغيلي
أ
أ
أ
أ
أ
أ
قامت املجموعة ب�إبرام عدة عقود ت�جري مرتبطة ب�شكل ��سا�سي بت�جري مباين ومكاتب و�جهزة ،مقابل احلد الدنى إلجمايل دفعات الت�جري
امل�ستقبلية مبوجب عقود الت�أجري الت�شغيلي لكل من الفرتات التالية:
2006

�أقل من �سنة واحدة
�أكرث من �سنة و�أقل من خم�س �سنوات

�ألف دينار كويتي
1,303
3,234
4,537

2005

�ألف دينار كويتي
905
2,308
3,213

يتم جتديد عقود الت�أجري الت�شغيلي تلقائياً ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف آ
الخر بخالف ذلك وذلك من دون خيارات ال�شراء �أو �أي بنود
متغرية.
 .24معامالت مع �أطراف ذات �صلة
�إن �أر�صدة املعامالت مع �أطراف ذات �صلة تنتج عن معامالت جتارية يف �إطار الن�شاط الطبيعي على �أ�س�س جتارية بحتة وتت�ضمن ما يلي:
2006

				
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة:
مدينون وموجودات �أخرى
				
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة:
م�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ح�سابات املودعني
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2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

14,053

31,184

28,414

26,003

-

15,278

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

املدفوعات ألع�ضاء ا إلدارة العليا:
�إن املدفوعات ألع�ضاء جمل�س ا إلدارة و�أع�ضاء ا إلدارة العليا خالل ال�سنة/الفرتة كانت كما يلي:
2006

مزايا ق�صرية أ
الجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة

للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س يف
� 21سبتمرب 2004
�إىل  31دي�سمرب 2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

624

496

220

117

844

613

قام البنك خالل ال�سنة ببيع عقارات للمتاجرة وا�ستثمارات عقارية �إىل �أطراف ذات �صلة مببلغ � 289ألف دينار كويتي و� 11,688ألف دينار
كويتي على التوايل ) : 2005ال �شيء(.
أ
كما قام البنك �أي�ضاً خالل ال�سنة ببيع ا�ستثمارات متاحة للبيع �إىل �إحدى �شركاته الزميلة وهي �شركة البالد العقارية مقابل � 2,939لف
دينار كويتي ونتج عن ذلك ربح حمقق مببلغ � 157ألف دينار كويتي بعد ا�ستبعاد ح�صة البنك يف ال�شركة الزميلة ) (%31.7مببلغ � 72ألف
دينار كويتي )�إي�ضاح .(13
 .25التزامات ومطلوبات طارئة
كما يف تاريخ امليزانية العمومية ،كان هناك التزامات ومطلوبات طارئة �ضمن �أن�شطة أ
العمال العادية تتعلق مبا يلي:
2006

�ضمانات
خطابات قبول واعتمادات م�ستندية
التزامات مقابل ا�ستثمارات
التزامات ر�أ�سمالية )م�شروعات قيد ا إلن�شاء(

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

27,453

-

13,030

-

31,303

5,259

670

1,839

72,456

7,098

 .26حتليل القطاعات
أ
أ
أ
يتم تنظيم �أن�شطة البنك لغرا�ض ا إلدارة يف �ربعة قطاعات �عمال رئي�سية:
الفراد و�أن�شطة أ
العمال امل�صرفية :تت�ضمن ب�شكل رئي�سي ودائع العمالء أ
أ
العمال املحدودة وتقدمي خدمات املرابحة اال�ستهالكية والتجارية
                       وت�سهيالت ا إلجارة والبطاقات ا إل�سالمية املغطاة.
االئتمان :تقدمي خدمات ت�سهيالت املرابحة وا إلجارة للعمالء ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.

اال�ستثمار� :إدارة اال�ستثمارات املبا�شرة وال�صكوك واال�ستثمارات العقارية املحلية والدولية.

اخلزانة� :إدارة املرابحة املحلية والدولية والوكالة مع امل�ؤ�س�سات املالية ب�شكل رئي�سي� ،إ�ضافة �إىل �إدارة عمليات متويل بالبنك.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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حتليل القطاعات (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006
أ
العمال
امل�صرفية

�إيرادات القطاع
م�صروفات القطاع
نتائج القطاع

االئتمان

اال�ستثمار

اخلزانة

بنود
غري موزعة

املجموع

�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي
19,495

472

29,804

)(4,926

)(19,490

)(4,454

10,314

553

2,903

6,381

)(3,088

)(1,733

)(769

)(8,974

)(2,535

1,170

5,612

10,521

أ
العمال
امل�صرفية

االئتمان

اال�ستثمار

اخلزانة

بنود
غري موزعة

املجموع

�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي

											
املوجودات
17,026
4,110
1,811
النقد والنقد املعادل
مرابحة ق�صرية أ
277,344
الجل
36,802
78,737
مدينون
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
   خالل أ
1,020
الرباح �أو اخل�سائر
12,331
18,379
ا�ستثمارات متاحة للبيع
1,133
ا�ستثمار يف �شركة تابعة غري جممعة
9,080
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
2,885
عقارات للمتاجرة
13,508
ا�ستثمارات عقارية
7,940
موجودات م�ؤجرة
1,900
51
16,541
132
موجودات �أخرى
2,953
37
51
44
524
ممتلكات ومعدات
4,853
343,591
66,707
86,721
2,467
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
207,165
امل�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
39,759
128,833
ح�سابات املودعني
3,200
177
2,262
596
1,937
مطلوبات �أخرى
120,410
حقوق امللكية
123,610
247,101
2,262
596
130,770
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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22,947
277,344
115,539
1,020
30,710
1,133
9,080
2,885
13,508
7,940
18,624
3,609
504,339
207,165
168,592
8,172
120,410
504,339

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

حتليل القطاعات (تتمة)
للفترة من تاريخ الت�أ�سي�س في � 21سبتمبر � 2004إلى  31دي�سمبر 2005
أ
العمال
امل�صرفية

�إيرادات القطاع
م�صروفات القطاع
نتائج القطاع

االئتمان

اال�ستثمار

بنود
غري موزعة

اخلزانة

املجموع

�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي
8,974

-

12,891

)(2,469

)(6,037

)(2,469

6,854

-

390

3,527

)(482

)(638

)(338

)(2,110

)(482

)(248

3,189

6,864

أ
العمال
امل�صرفية

االئتمان

اال�ستثمار

اخلزانة

بنود
غري موزعة

املجموع

�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي

											
املوجودات
27,974
النقد والنقد املعادل
مرابحة ق�صرية أ
167,739
473
الجل
42,782
15,410
مدينون
14,308
11,929
ا�ستثمارات متاحة للبيع
8,263
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
3,206
عقارات للمتاجرة
1,794
موجودات م�ؤجرة
830
342
31,184
موجودات �أخرى
2,236
ممتلكات ومعدات
3,066
253,145
54,582
17,677
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
106,970
1,169
امل�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
30,805
60,428
ح�سابات املودعني
1,100
21,081
مطلوبات �أخرى
106,917
حقوق امللكية
108,017
137,775
21,081
61,597
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

27,974
168,212
58,192
26,237
8,263
3,206
1,794
32,356
2,236
328,470
108,139
91,233
22,181
106,917
328,470

بنــــــك بــوبيــــــان التقــــريــــــر السنـــــوي 27 2006

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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حتليل القطاعات (تتمة)
معلومات قطاعية ثانوية
يعمل البنك يف مناطق جغرافية متنوعة� .إن التحليل اجلغرايف هو كما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

املناطق اجلغرافية:
أ
الكويت ودول ال�شرق الو�سط
�أمريكا ال�شمالية
�أوروبا الغربية
�أخرى

املوجودات

املطلوبات وحقوق
امللكية

2006

2006

2006

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

461,616

491,725

51,635

6,589

-

-

26,061

2,035

14,835

10,073

10,579

5,986

504,339

504,339

72,456

�إيرادات الت�شغيل

املناطق اجلغرافية:
الكويت ودول ال�شرق أ
الو�سط
�أمريكا ال�شمالية
�أوروبا الغربية
�أخرى
للفرتة من تاريخ الت�أ�سي�س يف � 21سبتمرب � 2004إىل  31دي�سمرب 2005
املوجودات

املناطق اجلغرافية:
الكويت ودول ال�شرق أ
الو�سط
�أمريكا ال�شمالية
�أوروبا الغربية
�أخرى
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التزامات ومطلوبات
حمتملة

�إيرادات الت�شغيل قبل
التوزيعات للمودعني

2006

2006

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

23,895

12,872

490

488

3,890

3,886

1,529

1,481

29,804

18,727

املطلوبات وحقوق
امللكية

التزامات ومطلوبات
حمتملة

2005

2005

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

312,123

327,346

6,610

3,811

24

488

40

-

-

12,496

1,100

-

328,470

328,470

7,098

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

حتليل القطاعات (تتمة)

�إيرادات الت�شغيل

املناطق اجلغرافية:
الكويت ودول ال�شرق أ
الو�سط
�أخرى

�إيرادات الت�شغيل قبل
التوزيعات للمودعني

2005

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

10,449

4,765

2,442

2,242

12,891

7,007

تركزات املوجودات
أ
أ
أ
أ
أ
تن�ش�أ الرتكزات عندما ي�شرتك عدد من الطراف املقابلة يف �ن�شطة مت�شابهة� ،و يف �ن�شطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية �و عندما يكون لهم
�سمات اقت�صادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على مواجهة االلتزامات التعاقدية تت�أثر ب�شكل مماثل بالتغريات يف الظروف االقت�صادية �أو
ال�سيا�سية �أو غريها .ت�شري الرتكزات �إىل احل�سا�سية الن�سبية ألداء املجموعة نحو التطورات التي ت�ؤثر على قطاع �أعمال بذاته �أو على منطقة
جغرافية معينة.
أ
�إن توزيع املوجودات ح�سب قطاعات العمال هو كما يلي:
2006

جتاري و�صناعي
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
�إن�شاءات وعقارات
�أخرى

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

25,056

-

362,708

293,747

46,569

15,862

70,006

18,861

504,339

328,470

 .27أ
الدوات املالية و�إدارة املخاطر
أ
أ
أ
أ
ت�ستخدم املجموعة �ضمن ن�شاطها االعتيادي �دوات مالية �ولية مثل النقد والر�صدة ق�صرية الجل واال�ستثمارات والقرو�ض البنكية واملدينني
والدائنني .ونتيجة لذلك ،تتعر�ض للمخاطر املبينة �أدناه .ال ت�ستخدم املجموعة يف الوقت احلايل م�شتقات أ
الدوات املالية إلدارة تعر�ضها لهذه
املخاطر.
خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف ف�شل �أحد �أطراف أ
الداة املالية يف �سداد التزاماته مما ي�سبب تكبد الطرف آ
الخر خل�سائر مالية .للحد من هذه
املخاطر ،تتعامل املجموعة ب�شكل ح�صري مع م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�صنيف ائتماين مرتفع ولديها �سيا�سات و�إجراءات للحد من انك�شافه
ملخاطر االئتمان جتاه �أي طرف مقابل .وتت�ضمن هذه ا إلجراءات جتنب الرتكز االئتماين .ويعمل البنك على احلد من الرتكزات االئتمانية
أ
الخرى عن طريق اال�ضطالع مبعامالت مع عدد كبري من العمالء.
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أ
الدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
خماطر ال�سوق
أ
�إن خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب قيمة املوجودات نتيجة للتغريات يف ��سعار ال�سوق.
تدار خماطر ال�سوق على �أ�سا�س توزيع املوجودات ب�صورة حمددة م�سبقاً على فئات متعددة للموجودات والتقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق
واجتاهاته وتقدير ا إلدارة للتغريات طويلة وق�صرية أ
الجل يف القيمة العادلة.
ال تتعر�ض املجموعة ألي خماطر بالن�سبة إلعادة ت�سعري مطلوباتها حيث �أن املجموعة ال تقوم ،وفقاً ألحكام ال�شريعة ا إل�سالمية ،بتقدمي
معدالت عوائد تعاقدية للمودعني.
خماطر الت�شغيل
لدى البنك جمموعة من ال�سيا�سات وا إلجراءات التي يتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة خماطر الت�شغيل �إىل جانب املخاطر أ
الخرى
املرتبطة بالن�شاط امل�صريف واملايل للبنك .وتدار خماطر الت�شغيل من خالل وحدة خماطر الت�شغيل التي تتمثل مهمتها يف الت�أكد من االلتزام
بال�سيا�سات وا إلجراءات ومراقبة خماطر الت�شغيل كجزء من �أ�سلوب �إدارة املخاطر ال�شامل  .
يتفق أ
ال�سلوب املتبع من قبل وحدة خماطر الت�شغيل بالبنك مع ما تق�ضي به تعليمات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق با إلر�شادات العامة
ألنظمة الرقابة الداخلية واملمار�سة أ
الف�ضل إلدارة ورقابة املخاطر الت�شغيلية لدى البنوك.
خماطر العمالت أ
الجنبية
أ
أ
تتعر�ض املجموعة ملخاطر العمالت الجنبية على املعامالت بالعمالت غري الدينار الكويتي .ويعمل البنك على الت�كد من �إبقاء �صايف االنك�شاف
ملخاطر العمالت أ
الجنبية يف م�ستوى معقول ،وذلك عن طريق التعامل بعمالت ال تتغري �أ�سعارها ب�شكل جوهري مقابل الدينار الكويتي.
�إن �صايف االنك�شافات الهامة ملوجودات املجموعة مبا يعادل الدينار الكويتي هي كما يلي:
2006

دوالر �أمريكي
جنية �إ�سرتليني
يورو
عمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي
عمالت �أخرى

2005

�ألف دينار كويتي

�ألف دينار كويتي

()7,948

6,649

370

-

376

-

27

-

5,612

65

خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء باحتياجاتها التمويلية .تنتج خماطر ال�سيولة عن االختالفات
يف ال�سوق �أو تدين درجة االئتمان مما قد يت�سبب يف ن�ضوب بع�ض م�صادر التمويل على الفور .وللوقاية من هذه املخاطر ،قامت ا إلدارة بتنويع
م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات مع �أخذ ال�سيولة يف االعتبار ،واالحتفاظ بر�صيد جيد للنقد والبنود املماثلة للنقد أ
والوراق املالية القابلة
للتداول .با إل�ضافة �إىل �أن املجموعة تقوم ب�شكل دوري بتقدير االلتزام املايل جتاه العمالء.
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة .لقد مت حتديد اال�ستحقاق التعاقدي للموجودات واملطلوبات على
�أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية العمومية �إىل تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي ،ومل ي�أخذ يف االعتبار اال�ستحقاقات الفعلية كما يعك�سها
مدى توفر ال�سيولة النقدية .تقوم ا إلدارة مبراقبة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات للت�أكد من االحتفاظ ب�سيولة مقبولة .ي�ستند ا�ستحقاق
املوجودات واملطلوبات بنهاية ال�سنة �إىل الرتتيبات التعاقدية لل�سداد.
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أ
الدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
�إن ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:
 31دي�سمرب 2006
من � 3أ�شهر
�إىل � 6أ�شهر

خالل
� 3أ�شهر

�أكرث من
�سنة

من � 6أ�شهر
�إىل �سنة

املجموع

�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي

									
املوجودات
النقد والنقد املعادل
22,947
مرابحة ق�صرية أ
الجل
277,344
مدينون
50,192
37,259
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل أ
الرباح
    �أو اخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركة تابعة غري جممعة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات للمتاجرة
ا�ستثمارات عقارية
موجودات م�ؤجرة
موجودات �أخرى
18,624
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
68,816
337,550
املطلوبات وحقوق امللكية
امل�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ح�سابات املودعني
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

-

-

22,947

-

-

277,344

16,132

11,956

115,539

1,020

-

1,020

-

30,710

30,710

-

1,133

1,133

-

9,080

9,080

2,885

-

2,885

-

13,508

13,508

5,771

2,169

7,940

-

-

18,624

-

3,609

3,609

25,808

72,165

504,339

185,325

8,054

13,786

-

207,165

166,938

1,654

-

-

168,592

6,137

-

2,035

-

8,172

-

-

-

120,410

120,410

358,400

9,708

15,821

120,410

504,339
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006

أ
الدوات املالية و�إدارة املخاطر (تتمة)
�إن ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:
 31دي�سمرب 2005

من � 3أ�شهر
�إىل � 6أ�شهر

خالل
� 3أ�شهر

من � 6أ�شهر
�إىل �سنة

�ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي �ألف دينار كويتي

									
املوجودات
النقد والنقد املعادل
27,974
مرابحة ق�صرية أ
الجل
168,212
مدينون
37,598
ا�ستثمارات متاحة للبيع
14,308
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات للمتاجرة
موجودات م�ؤجرة
موجودات �أخرى
31,184
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
51,906
227,370
املطلوبات وحقوق امللكية
امل�ستحق لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ح�سابات املودعني
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

�أكرث من
�سنة

املجموع

-

-

27,974

-

-

168,212

9,989

10,605

58,192

-

11,929

26,237

-

8,263

8,263

-

3,206

3,206

1,520

274

1,794

1,172

-

32,356

-

2,236

2,236

12,681

36,513

328,470

-

-

108,139

-

91,233

-

22,181

-

-

-

106,917

106,917

216,420

5,133

-

106,917

328,470

104,106

4,033

91,233

-

-

21,081

1,100

-

القيمة العادلة أ
للدوات املالية
أ
أ
أ
يتم تعريف القيمة العادلة على �نها متثل املبلغ الذي يتم به مبادلة �داة يف معاملة مالية بني �طراف على دراية وراغبة يف �إمتام عملية على
�أ�س�س جتارية بحتة غري تلك املتعلقة بالبيع اجلربي �أو الت�صفية� .إن القيمة العادلة يتم احل�صول عليها من �أ�سعار ال�سوق املعلنة ،مناذج
التدفقات النقدية املخ�صومة وطرق �أخرى تعترب منا�سبة� .إن القيمة املدرجة أ
للدوات املالية تعادل تقريباً قيمهم العادلة كما يف  31دي�سمرب
نظراً لطبيعة ق�صر فرتة ا�ستحقاق هذه أ
الدوات ،با�ستثناء تلك التي مل يكن من املمكن قيا�س القيمة العادلة لها ب�شكل موثوق فيه أ
للوراق
املالية الغري م�سعرة.
 .28موجودات أ
المانة
�إن القيمة ا إلجمالية للموجودات املحتفظ بها ب�صفة �أمانة �أو وكالة بلغت � 118,511ألف دينار كويتي ) 31دي�سمرب � 26,868 :2005ألف
دينار كويتي(.
 .29توزيعات �أرباح مقترحة
ال�سهم القائمة كما يف  31دي�سمرب  2006ت�ستحق توزيعات أ
�أو�صى جمل�س ا إلدارة بتوزيع �أرباح �أ�سهم منحة بن�سبة  %6من أ
الرباح املقرتحة،
�إذا ما متت املوافقة عليها ،للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت البنك كما يف تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية.
� .30أرقام املقارنة
مت تعديل بع�ض �أرقام املقارنة لكي تتالءم مع طريقة عر�ض البيانات املالية لل�سنة احلالية� .إن �أرقام الفرتة ال�سابقة ال ميكن مقارنتها مع �أرقام
ال�سنة احلالية حيث �أن �أرقام املقارنة تغطي فرتة � 15شهراً.
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Notes To The Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2006

Financial instruments and risk management (Continued)
The maturity profile of the assets and liabilities is as follows:
31 December 2005

From 3
months to
6 months

Within
three
months

Assets
Cash and cash equivalent

From 6
months to More than 1
1 year
year

Total

KD’000

KD’000

KD’000

KD’000

KD’000

27,974

-

-

-

27,974

168,212

-

-

-

168,212

Receivables

-

37,598

9,989

10,605

58,192

Available for sale investments

-

14,308

-

11,929

26,237

Investments in associates

-

-

-

8,263

8,263

Trading properties

-

-

-

3,206

3,206

Leased assets

-

-

1,520

274

1,794

31,184

-

1,172

-

32,356

-

-

-

2,236

2,236

227,370

51,906

12,681

36,513

328,470

104,106

4,033

-

-

108,139

Short term Murabaha

Other assets
Property and equipment
Total assets
Liabilities and equity
Due to banks and financial institutions
Depositors’ accounts

91,233

-

-

-

91,233

Other liabilities

21,081

1,100

-

-

22,181

-

-

-

106,917

106,917

216,420

5,133

-

106,917

328,470

Equity
Total Liabilities and equity
Fair value of financial instruments

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between
knowledgeable willing parties in an arm’s length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are
obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and other models as appropriate. The carrying
values of financial instruments approximate their fair values at 31 December due to the relatively short-term maturity of
the instruments except that it was not possible to reliably measure the fair value of unquoted securities.

28. Fiduciary assets
The aggregate value of assets held in a trust or fiduciary capacity by the Bank amounted to KD 118,511 thousand
(31 December 2005: KD 26,868 thousand).

29. Proposed dividend
The board of directors recommended distribution of bonus share dividend of 6% on outstanding shares as at
31 December 2006. The proposed dividend, if approved, shall be payable to the shareholders registered in the bank’s
records as of the date of the general assembly meeting.

30. Comparative figures
Certain comparative figures have been reclassified to conform with the current year’s presentation. Prior period figures
are not comparable with current year since it covers a period of 15 months.
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