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 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 2019  2018 

 ك.دألف   ك.دألف  إيضاح 

     اإليرادات

 182,942  207,629 5 إيرادات مرابحات وتمويالت إسالمية أخرى

 (62,636)  (88,170)   توزيعات للمودعينتكاليف التمويل وال

 120,306  119,459  التمويل إيراداتصافي 

 1,051  4,155 6 االستثمار إيراداتصافي 

 13,436  16,428 7 صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 1,917  2,040 16 حصة في نتائج شركات زميلةال

 3,011  3,687  ربح عمالت أجنبية صافي 

 139,721  145,769  اإليرادات التشغيلية

     

 (33,633)  (36,094)  تكاليف موظفين

 (18,834)  (17,078)  مصروفات عمومية وإدارية

 (4,288)  (7,892)  استهالك 

 (56,755)  (61,064)  المصروفات التشغيلية

     

 82,966  84,705  ربح التشغيل قبل مخصص انخفاض القيمة

 (23,839)  (18,711) 8 مخصص انخفاض القيمة

 59,127  65,994  ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ربح التشغيل قبل ال

 (2,557)  (2,867) 9 الضرائب

 (360)  (450)  اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

 56,210  62,677  السنة صافي ربح

     

     :إلى العائد

 56,108  62,647  مساهمي البنك

 102  30  حصص غير مسيطرة

 56,210  62,677  السنة صافي ربح

 19.17  20.40 10 (فلس)السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك  ربحية

 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 23إلى  1ن اإليضاحات من إ
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 الدخل الشامل اآلخر المجمعبيان 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 56,210  62,677  السنةصافي ربح 

     الشاملة األخرى / )الخسائر( اإليرادات

     :المجمع الربح أو الخسارةأو يجوز إعادة تصنيفهــا في فترات الحقة إلى بيان  /بنود يتم

 (454)  6,303  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أوراق الستثمارات العادلة القيمة في التغير

 (641)  429  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

     :المجمعالربح أو الخسارة بنود لن يتم إعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى بيان 

 (660)  (9,675)  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية أوراق الستثمارات العادلة القيمة في التغير

 (1,755)  (2,943)  األخرى للسنةالخسائر الشاملة 

 54,455  59,734  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

     

     العائد إلى:

 54,353  59,704  مساهمي البنك

 102  30  حصص غير مسيطرة

 54,455  59,734  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 23إلى  1إن اإليضاحات من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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رأس 

 المـال

عالوة 

إصدار 

 أسهم

أسهم 

منحة 

 مقترحة
أسهم 

 خزينة
احتياطي 

 قانوني

احتياطيات 

أخرى 

 (25إيضاح )

 أرباح
 مرحلة

توزيعات 

نقدية 

 مقترحة

حقوق الملكية 

العائدة إلى 

 مساهمي البنك

 الصكوك
 - الدائمة
 1 الشريحة

حصص 

غير 

 مسيطرة

إجمالي 

حقوق 

 الملكية
 

ك.دألف  ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف    

             

 485,960 2,315 75,388 408,257 19,092 31,707 19,165 25,251 (643) 11,942 62,896 238,847 2019يناير  1الرصيد في 

 62,677 30 - 62,647 - 62,647 - - - - - - ربح السنة 

 (2,943) - - (2,943) - - (2,943) - - - - -  شاملة أخرىخسائر 

 59,734 30 - 59,704 - 62,647 (2,943) - - - - - إجمالي )الخسائر( / اإليرادات الشاملة للسنة

 131,664 - - 131,664 - - - - - - 94,046 37,618  20) )إيضاح زيادة رأس المال

 (108) - - (108) - (108) - - - - - - تكلفة متعلقة مباشرة بزيادة رأس المال

ق من بيع أصول مالية  بالقيمة العادلة محقربح تحويل 

 - - - - - 4 (4) - - - - - إلى األرباح المرحلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر

 - - - - - (12,907) 6,310 6,597 - - - - المحول إلى االحتياطيات

 - - - - - - - - - (11,942) - 11,942 (22)إيضاح   إصدار أسهم منحة

 (19,119) - - (19,119) (19,092) (27) - - - - - - (22)إيضاح  توزيعات نقدية مدفوعة

 (5,125) - - (5,125) - (5,125) - - - - - - 1الشريحة   -أرباح مدفوعة للصكوك الدائمة 

 - - - - - (14,420) - - - 14,420 - - (22أسهم منحة مقترحة )إيضاح 

 175 - - 175 - - (414) - 589 - - - بيع أسهم خزينة 

 - - - - 25,954 (25,954) - - - - - - (22توزيعات نقدية مقترحة )إيضاح 

 653,181 2,345 75,388 575,448 25,954 35,817 22,114 31,848 (54) 14,420 156,942 288,407 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 23إلى  1إن اإليضاحات من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 رأس المـال

عالوة 

 إصدار أسهم

أسهم منحة 

 مقترحة

أسهم 

 خزينة

احتياطي 

 قانوني

احتياطيات 

أخرى 

 (25إيضاح )

 أرباح

 مرحلة

توزيعات 

نقدية 

 مقترحة

حقوق الملكية 

العائدة إلى 

 مساهمي البنك

 الصكوك

 - الدائمة

 1 الشريحة

حصص غير 

 مسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف   ك.دألف    

             

تم  امك) 2018يناير  1الرصيد في 

 452,357 2,213 75,388 374,756 15,900 24,122 14,764 19,349 (1,122) 11,374 62,896 227,473 عرضه سابقا(

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (33) - - (33) - (831) 798 - - - - - 2018يناير  1في  9رقم 

 452,324 2,213 75,388 374,723 15,900 23,291 15,562 19,349 (1,122) 11,374 62,896 227,473 )معدل( 2018يناير  1الرصيد في 

 56,210 102 - 56,108 - 56,108 - - - - - - ربح السنة 

 (1,755) - - (1,755) - - (1,755) - - - - -  شاملة أخرى  خسائر

 الشاااااااملةت يرادااإل /( الخسااااااائر)إجمالي 

 54,455 102 - 54,353 - 56,108 (1,755) - - - - - للسنة

 - - - - - (11,550) 5,648 5,902 - - - - المحول إلى االحتياطيات

 - - - - - - - - - (11,374) - 11,374 منحة   إصدار أسهم

 (15,900) - - (15,900) (15,900) - - - - - - - توزيعات نقدية مدفوعة

  -الااادائماااة  أربااااح مااادفوعاااة للصاااااااكوك

 (5,108) - - (5,108) - (5,108) - - - - - - 1الشريحة 

 48 - - 48 - - 48 - - - - - (25إيضاح ) مدفوعات باألسهم

 - - - - - (11,942) - - - 11,942 - - (22إيضاح )أسهم منحة مقترحة 

 141 - - 141 - - (338) - 479 - - - ة خزين أسهم بيع

 - - - - 19,092 (19,092) - - - - - - (22إيضاح )توزيعات نقدية مقترحة 

 485,960 2,315 75,388 408,257 19,092 31,707 19,165 25,251 (643) 11,942 62,896 238,847 2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 التدفقات النقدية المجمعبيان 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  2019  2018 

 ك.دألف   ك.دألف  إيضاح 

     األنشطة التشغيلية 

 56,210  62,677  صافي ربح السنة

     :لـ التعديالت

 23,839  18,711 8 مخصص انخفاض القيمة

 4,288  7,892  استهالك 

 6,456  11,997  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 (279)  (1,128)  الربح أو الخسارةمن أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  محققةأرباح غير 

 -  (982)  الربح عند االستحواذ االعتباري لشركة زميلة

 (1,917)  (2,040)  الحصة في نتائج شركات زميلة

 (1,416)  (2,405)  إيرادات توزيعات أرباح

 1,500  1,074  صافي خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية 

 -  (43)  صافي ربح من بيع استثمارات عقارية 

 -  (85)  صافي الربح من بيع االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 404  -  استثمار في شركات زميلةمن استبعاد خسائر ناتجة 

 48  -  احتياطي المدفوعات باألسهم

 89,133  95,668  ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول ومطلوبات التشغيل

     التغيرات في أصول ومطلوبات التشغيل:

 65,735  97,674  ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 86,696  (153,071)  ودائع لدى بنوك أخرى

 (400,346)  (484,406)  تمويالت إسالمية للعمالء

 (7,509)  (8,334)  أصول أخرى

 29,742  139,264  مستحق للبنوك

 310,812  626,291  حسابات المودعين

 10  15,151  مطلوبات أخرى

 174,273  328,237  األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

     ستثماريةاألنشطة اال

 (241,219)  (213,602)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 98,583  174,085  حصل من بيع / استرداد استثمارات في أوراق ماليةمال

 202  83  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (36)   -  زميلة اتشركاستثمارات في شراء 

 29,300  3,702  عقاريةالمحصل من بيع استثمارات 

 (1,296)  (27,342)  شراء استثمارات عقارية 

 (6,967)  (30,085)  شراء ممتلكات ومعدات

 1,416  2,405  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

 (120,017)  (90,754)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في

     األنشطة التمويلية

 -  131,664  المحصل من زيادة رأس المال

 -  (108)  المال رأس بزيادة مباشرة متعلقة تكلفة

 (5,108)  (5,125)  1الشريحة  –الدائمة  أرباح للصكوكتوزيعات 

 141  175  المحصل من ممارسة خيارات األسهم  

 (15,900)  (19,119)  توزيعات نقدية مدفوعة

 (20,867)  107,487  التمويلية األنشطة (فيالمستخدم الناتج من / )صافي النقد 

 33,389  344,970  لفي النقد والنقد المعاد صافي الزيادة

 131,378  164,767  النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 164,767  509,737 11 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة 23إلى  1إن اإليضاحات من 
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 إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة 

 2019ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 التأسيس واألنشطة .1

وفقاً لقانون الشركات التجارية المعمول  2004سبتمبر  21تأسس بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )"البنك"( كشركة مساهمة كويتية عامة بتاريخ 

. ووفقاً لقواعد وقوانين بنك الكويت المركزي 2004إبريل  18والذي تم نشره في  88به في دولة الكويت وبموجب المرسوم األميري رقم 

 .2006مايو  15لبنك في سوق الكويت لألوراق المالية في تم إدراج أسهم ا

 تم الترخيص للبنك بمزاولة أعماله من قبل بنك الكويت المركزي. 2004نوفمبر  28 في

ية رعويقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم كافة الخدمات المصرفية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة، وطبقاً لما تعتمده هيئة الرقابة الش

تم تعديل عقد التأسيس للبنك بإضافة نشاط جديد وهو طرح أوراق مالية أو بيعها لصالح مصدرها أو  2015مايو  17وفي تاريخ بالبنك. 

 حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق )إدارة اإلصدار(.

 الوطني ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(.إن البنك هو إحدى الشركات التابعة لبنك الكويت 

 (.2018ديسمبر  31موظفاً كمــا في  1,546) 2019ديسمبر  31موظفاً كمــا في  1,728 بلغ إجمالي عدد موظفي المجموعة

 ، دولة الكويت.13116الصفاة ، 25507عنوان البنك المسجل هو ص. ب. 

، وللمساهمين صالحية تعديل هذه البيانات المالية 2020يناير 5بتاريخ تم اعتماد إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة 

 المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

 أساس اإلعداد .2

 بيان االلتزام 2-1

المركزي في دولة الكويت. وتتطلب  الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويتتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً لتعليمات المؤسسات 

التزاماً بتعليمات  9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية  مخصص احتسابهذه التعليمات 

على اإلفصاحات ذات  الناتج والتأثيرأيهما أكبر؛ بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، 

 ن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالصادرة ع األخرىكافة المعايير الدولية للتقارير المالية  وتطبيق متطلباتالصلة؛ 

 أساس القياس 2-2

ً لمبدأ التكلفة التاريخية  العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  باستثناء القيمةتم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا

رات العقارية والمشتقات المالية. يعرض البنك بيان الشامل اآلخر واألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثما

 مركزه المالي المجمع حسب ترتيب السيولة.

 عملة التعامل والعرض 2-3

كويتي تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي )"د.ك"( وهو عملة التعامل للبنك. إن كافة المعلومات المالية المعروضة بالدينار ال

 أقرب ألف، ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك.)"د.ك"( مقربة إلى 
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 إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة 

 2019ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 )تتمة( أساس اإلعداد .2

 واإلفصاحات  المحاسبية التغيرات في السياسات 2-4

تطبيق  إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة باستثناء

 .2019يناير  1"اإليجارات" بدءاً من  16رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

  "تاإليجارا" 16المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 

لجنة تفسيرات والتفسير الصادر من "اإليجارات"  17محل معيار المحاسبة الدولي رقم  16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، اإليجارات 15وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم ، ذا كان الترتيب ينطوي على تأجيروالذي يحدد ما إ 4 التقارير المالية الدولية رقم

تقييم جوهر المعاملة المنطوية على شكل قانوني لإليجار. ويبين المعيار  – 27تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم و الحوافز –التشغيلية 

مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن اإليجارات ويستوجب من المستأجرين المحاسبة عن جميع اإليجارات وفقاً لنموذج 

 في الميزانية العمومية. واحد

، حيث 17عنها في معيار المحاسبة الدولي رقم  16ولم تتغير محاسبة المؤجرين بشكٍل كبير وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يار المحاسبة ن في تصنيف اإليجارات إما كإيجارات تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة لتلك الموجودة في معوسيستمر المؤجر

على اإليجارات التي تكون فيها المجموعة في موقف  16. وعليه، فلم يكن هناك أثر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17الدولي رقم 

 المؤجر.

تاريخ التطبيق  ، على أن يكونباستخدام أسلوب األثر الرجعي المعدل 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وقد 

للتطبيق المبدئي للمعيار ووفقاً لهذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع االعتراف باألثر التراكمي . 2019يناير  1في المبدئي 

التطبيق المبدئي. وقد اختارت المجموعة استخدام المسرع العملي االنتقالي بما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم  في تاريخ

ً تصنيفها سابقاً  في تاريخ التطبيق  4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17لمعيار المحاسبة الدولي رقم  كإيجارات تطبيقا

كما اختارت المجموعة استخدام إعفاءات االعتراف بالنسبة للعقود التي تكون فتراتها اإليجارية، عند تاريخ التطبيق المبدئي، المبدئي. 

شهراً أو أقل وال تحتوي على خيار شراء )"اإليجارات قصيرة األجل"( وعقود اإليجارات التي يكون األصل المعني فيها ذا قيمة  12

 القيمة"(. متدنية )"األصول متدنية

استخدام األصول التي تمثل حق استخدام األصول األساسية  ، اعترفت المجموعة بحق16الية رقم وعند تطبيق المعيار الدولي للتقارير الم

 لسداد الدفعات اإليجارية تحت بند المطلوبات األخرى. من المقرات والمعدات والمطلوبات اإليجارية المرتبطة بها وذلك 

 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق أثر طبيعة (أ

، قامت المجموعة بتصنيف إيجاراتها )كمستأجر( في تاريخ البدء كإيجار تشغيلي. وفي 16قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ت إيجار في الربح أو الخسارة بطريقة التأجير التشغيلي، لم تتم رسملة العقار المستأجر وتم االعتراف بالدفعات اإليجارية كمصروفا

القسط الثابت على مدار فترة اإليجار. تم االعتراف بأي إيجار مدفوع مسبقاً واإليجار المستحق تحت بند األصول والمطلوبات األخرى 

 على الترتيب.

والقياس الفردي لجميع اإليجارات التي ، قامت المجموعة بتطبيق أسلوب االعتراف 16وعند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

-3تكون فيها بصفة المستأجر باستثناء اإليجارات قصيرة األجل وتلك الخاصة باألصول متدنية القيمة. يُرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 .2019يناير  1للسياسة المحاسبية التي تبدأ في  ،المجموعة كمستأجر –اإليجارات  9

 اً كإيجارات تمويليةاإليجارات المصنفة سابق

 ، لم يكن لدى المجموعة أي إيجار مصنف كإيجار تمويلي.2019يناير  1كما في 
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 )تتمة( أساس اإلعداد .2

 )تتمة(المحاسبية واإلفصاحات  التغيرات في السياسات 2-4

 )تتمة( 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق أثر طبيعة (أ

 سابقاً كإيجارات تشغيليةاإليجارات التي تمت المحاسبة عنها 

ً قامت المجموعة باالعتراف بحق االستخدام والمطلوبات اإل كإيجارات تشغيلية باستثناء اإليجارات قصيرة  يجارية لإليجارات المصنفة سابقا

األجل وتلك الخاصة باألصول متدنية القيمة. تم االعتراف بأصول حق االستخدام بناًء على مبلغ مساٍو للمطلوبات اإليجارية، معدالً ألي 

 دفعات إيجارية مقدمة أو مستحقة ذات صلة والتي تم االعتراف بها مسبقاً. 

 الجديدة وغير المطبقة بعــد المعايير والتفسيرات 2-5

. تعتزم المجموعة حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعةغير واجبة التطبيق والتفسيرات الصادرة والمعايير اإلفصاح أدناه عن تم 

 أصبحت واجبة التطبيق.ما متى  ، إن كان ذلك ضرورياً،تطبيق هذه المعايير

 األعمال تعريف: 3المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم تعديالت على 

اندماج  – 3تعديالت على تعريف األعمال في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018المعايير المحاسبية الدولية في أكتوبر  سأصدر مجل

ت التعديال وتقوم. الاألعمال لمساعدة الشركات على تحديد ما إذا كانت بعض األنشطة واألصول التي تم االستحواذ عليها تشكل عمالً أم 

 بتوضيح الحد األدنى من المتطلبات لألعمال وحذف تقييم ما إذا كان مشاركو السوق لديهم القدرة على استبدال أي عناصر مفقودة أو إضافة

اذ عليها هامة وتضييق نطاق تعريفات األعمال والمخرجات وتقديم وإرشاد لمساعدة الكيانات على تقييم ما إذا كانت العملية التي تم االستح

 اختبار اختياري لتركز القيمة العادلة. كما تم تقديم أمثلة توضيحية جديدة مع التعديالت.

ت أو على األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ التطبيق األول، فلن تتأثر وحيث تسري التعديالت بأثر مستقبلي على المعامال

 المجموعة بهذه التعديالت في تاريخ االنتقال.

 

 الجوهرية المعلومات تعريف: 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1المحاسبة الدولي رقم  معيار على التعديالت

عرض البيانات المالية ومعيار  – 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2018أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في أكتوبر 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء وذلك لضبط تعريف "المعلومات الجوهرية"  – 8المحاسبة الدولي رقم 

معايير ولتوضيح بعض الجوانب الخاصة بالتعريف. وينص التعريف الجديد على أنه "تعتبر المعلومات جوهرية في حال ما على مستوى ال

ن للبيانات المالية ون الرئيسيوحذفها أو تحريفها أو حجبها بشكٍل معقول في القرارات التي يتخذها المستخدممن المتوقع أن يؤثر  إذا كان

 الية والتي توفر معلومات مالية حول الجهة التي ترفع التقارير.لى تلك البيانات المبناًء عذات الغرض العام 

 وليس من المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة من تعريف "المعلومات الجوهرية".
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 السياسات المحاسبية الهامة .3

المحاسبية المبينة أدناه بشكل مماثل لكافة الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية المجمعة، وتم تطبيقها بشكل تم تطبيق السياسات 

 ثابت من قبل كل شركات المجموعة.

 أساس التجميع 3-1

إليها جميعاً بـ "المجموعة"(: شركة )يشار العاملة تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لكل من البنك وشركاته التابعة الرئيسية 

تخضع التي ، و2019ديسمبر  31 كما في بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقفلة(، وشركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

 .15جميعها لسيطرة البنك كما هو مبيّن في اإليضاح رقم 

 دمج األعمال 3-1-1

في تاريخ الشراء، وهو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة. كما ريقة االستحواذ يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام ط

 وتعتبر المجموعة مسيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط في الحاالت التالية:

 يه األنشطة ذات الصلة إذا كان للمجموعة نفوذ على الشركة المستثمر فيها )أي عندما تمنح الحقوق القائمة قدرة حالية على توج

 .الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

  أو لها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها علىإذا كانت المجموعة منكشفة. 

 .إذا كانت المجموعة لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير في عوائدها 

للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار عندما يكون 

 جميع الوقائع والظروف ذات الصلة في تقدير ما إذا كان لها نفوذ على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك ما يلي:

  خرين في الشركة المستثمر فيهاالترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت اآل 

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة 

 على النحو التالي: االستحواذتقوم المجموعة بقياس الشهرة في تاريخ 

 القيمة العادلة لمقابل الشراء المحول؛ إضافة إلى 

 من أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة، إضافة إلى المبلغ المعترف به 

  في الشركة المشتراة؛ ناقصا -فيما قبل الشراء –إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل، القيمة العادلة لحصة الملكية 

  بمــا في ذلك المطلوبات المحتملة.المفترضة القيمة العادلة لألصول المحددة المشتراة والمطلوبات 

 ما يكون مبلغ الزيادة بالسالب، يتم االعتراف بربح شراء الصفقة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.عند

إن تكاليف المعامالت، بخالف تلك المرتبطة بإصدار أدوات دين أو أسهم والتي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال، يتم تسجيلها 

 كمصروفات عند تكبدها.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  .3

 )تتمة( أساس التجميع  3-1

 حصص غير مسيطرة 3-1-2

يتم عرض الحصص في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تعود إلى المجموعة كحصص غير مسيطرة في بيان المركز المالي 

لصافي أصول الشركة التي يتم حيازتها، وتوزع المجمع. تقاس الحصص غير المسيطرة في الشركة التي تمت حيازتهــا بالحصة النسبية 

الخسائر على الحصص غير المسيطرة حتى ولو تجاوزت نصيب الحصة غير المسيطرة في حقوق ملكية الشركة التابعة. يتم معالجة 

الحصص  المعامالت مع الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالك حقوق ملكية المجموعة. تسجل األرباح أو الخسائر نتيجة بيع

 غير المسيطرة دون فقدان السيطرة في حقوق الملكية.

 الشركات التابعة 3-1-3

عليها. يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة في هذه البيانات  سيطرة للمجموعة يكون التي الشركات تلك هي التابعة الشركات

. يتم عند الضرورة عمل تعديالت على البيانات المالية للشركات المالية المجمعة، من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهاء السيطرة

 التابعة لتوحيد سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية المطبقة من قبل البنك. 

 فقدان السيطرة 3-1-4

ت األخرى عندما يتم فقدان السيطرة، تقوم المجموعة باستبعاد أصول ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة والمكونا

لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

ً  وإذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، عندئذ يتم قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان السيطرة ، الحقا

 عنها بطريقة حقوق الملكية أو كأصل مالي وفقاً لمستوى تأثير الحصة المحتفظ بها. يتم المحاسبةيتم المحاسبة عنها كشركة 

 استثمارات في شركات زميلة )الشركات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية(   3-1-5

جوهري على السياسات المالية والتشغيلية لديها، وال يمتد ذلك إلى الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير 

 % من حقوق التصويت.50و %20ينشأ التأثير الجوهري عندما تمتلك المجموعة ما بين  .السيطرة

تكلفة االستثمار تتضمن إن  يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة.

 تكاليف المعامالت.

تقوم المجموعة بإدراج حصتها من إجمالي الربح أو الخسارة المعترف به للشركة الزميلة ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع اعتباراً 

القيمة  تخفضالشركات الزميلة التوزيعات المستلمة من  ،وحتى التاريخ الفعلي النتهائها لجوهريمن التاريخ الفعلي لبداية التأثير ا

الدفترية لالستثمارات. كذلك قد يتعين إجراء التعديالت على القيمة الدفترية فيما يخص التغييرات في حصة المجموعة في الشركة 

مجموعة في الزميلة الناتجة عن التغييرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة وغيرها من اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إدراج حصة ال

 هذه التغييرات بشكل مباشر في حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة األخرى حسبما يكون مناسباً. 

عنها بطريقة حقوق الملكية، فإن القيمة الدفترية  يتم المحاسبةعندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتها في شركة مستثمر بها 

 لة األجل تمثل جزءاً من هذا االستثمار، يتم تخفيضها حتى تصل إلى ال شيء لهذا االستثمار، بما فيها أي حصص طوي
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة( أساس التجميع     3-1

 )تتمة( استثمارات في شركات زميلة )الشركات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية( 3-1-5

النيابة عن الشركة المستثمر إذا كان على المجموعة أية التزامات أو قامت بسداد مدفوعات بويتم إيقاف االعتراف بأي خسائر أخرى إال 

أي زيادة في تكلفة الحيازة عن حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة المعترف بها  بها.

 الزميلة. اتللشركفي تاريخ الحيازة تتحقق كشهرة ضمن القيمة الدفترية 

أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المحددة عن تكلفة الحيازة بعد إعادة التقييم تتحقق على 

 الفور في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في حدود حصة المجموعة في الشركة  

الزميلة. وتستبعد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بها األرباح غير المحققة ولكن فقط إذا لم يتوفر دليل على انخفاض 

 القيمة.

 الت مستبعدة عند التجميعمعام 3-1-6

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات 

 المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة.

 العمالت األجنبية  3-2

 البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها )عملة التعامل(.  يتم عرض البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة بعملة

 تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية بعملة التعامل وفق أسعار التحويل السائدة بتاريخ كل معاملة.

ق التحويل الناتجة تدرج فروق التحويل الناتجة عن تسوية وترجمة البنود النقدية في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة، وتدرج فرو

بنود عن ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة باستثناء الفروق الناتجة عن ترجمة ال

 غير النقدية والتي تدرج األرباح والخسائر المتعلقة بها مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

ً مباشرة ضمن اإليرادات وبالنسبة لتلك الب  نود غير النقدية، فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن تحويل العمالت األجنبية تدرج أيضا

لغرض عرض البيانات المالية المجمعة، يتم عرض أصول ومطلوبات العمليات األجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي  الشاملة األخرى.

التقرير. ويتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات وفقا لمتوسط أسعار الصرف للسنة. ويتم باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ 

تصنيف فروق التحويل الناتجة، إن وجدت، كإيرادات شاملة أخرى وتحول إلى احتياطي ترجمة العمالت األجنبية للمجموعة، وتدرج 

 يتم فيها استبعاد العملية األجنبية.فروق التحويل تلك في بيان الربح أو الخسارة المجمع للسنة التي 

 تحقق اإليرادات 3-3

يتم تحقق اإليرادات في الحاالت التي يكون من المحتمل فيها تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة والتي يمكن فيها قياس اإليرادات 

 بشكل موثوق، ويجب توفر معايير التحقق الخاصة التالية أيضاً قبل تحقق اإليرادات:

 اإليرادات من المرابحات والوكاالت واألصول المؤجرة بشكل يعكس العائد الدوري الثابت على صافي االستثمار القائم. تتحقق 

 .تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح 

 .تتحقق إيرادات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات المتعلقة بها 

 اإليجارات من االستثمارات العقارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تتحقق إيرادات 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 األدوات المالية     3-4

 األصول المالية 3-4-1

 محاسبة تواريخ المتاجرة والسداد  .أ

السداد. ويتم االعتراف بالتغيرات  محاسبة تواريخ بالطريقة المعتادة على أساس االعتيادية تتحقق كافة مشتريات ومبيعات األصول المالية

خالل في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ السداد في بيان الربح أو الخسارة المجمع بالنسبة لألصول المالية بالقيمة العادلة من 

لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الشاملة األخرى بالنسبة  األرباح أو الخسائر، ويتم االعتراف بهــا في اإليرادات

. إن مشتريات أو مبيعات الطريقة المعتادة هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل إطار زمني اآلخر

 يتم تحديده بالنظم أو بالعرف السائد في األسواق بشكل عام.

 األصول المالية واستبعاد تحقق .ب

مالت تتحقق األصول المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في أحكام تعاقدية ألداة مــا، وتقاس مبدئياً بالقيمة العادلة، وتدرج تكاليف المعا

 فقط لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

صل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية الناتجة من ذلك األصل أو عندما تقوم تقوم المجموعة باستبعاد األ

المجموعة بتحويل األصل المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي إلى جهة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو لم تحتفظ 

واستمرت في السيطرة على األصل المحول، فإن المجموعة تقوم باالعتراف بحصتها المحتفظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية بشكٍل فعلي 

كية بها في األصل وااللتزام المتعلق به في حدود المبالغ التي قد يتعين عليها دفعها. إذا احتفظت المجموعة فعلياً بكافة مخاطر ومزايا مل

 ل المالي وتسجيل االلتزام الخاص بالمتحصالت المستلمة.أصل مالي محول، تستمر المجموعة في االعتراف باألص

 تصنيف وقياس األصول المالية .ج

 تقوم المجموعة بتصنيف وقياس األصول المالية كاآلتي:

 والنقد المعادل النقد

 خالل سبعة أيام.على النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى بنوك أخرى وإيداعات لدى بنوك تستحق  بند النقد والنقد المعادل يشتمل

 لدى البنوك وتمويالت إسالمية للعمالء ودائع

 .الودائع لدى البنوك والتمويالت اإلسالمية للعمالء هي أصول مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وهي غير مسعرة في سوق نشط 

 المرابحة

به المرابحة هي اتفاق يتعلق ببيع السلع بالتكلفة مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه، حيث يقوم البائع بإعالم المشتري بالسعر الذي ستتم 

المعاملة وكذلك مبلغ الربح الذي سيتحقق، المرابحة هي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص انخفاض 

 القيمة. 
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 الوكالة

الوكالة هي اتفاق بين طرفين هما الموكل الذي يرغب في تعيين الطرف اآلخر وهو الوكيل ليكون هذا األخير وكيالً عن الموكل فيما 

الشريعة اإلسالمية. الوكالة هي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج بالتكلفة المطفأة ناقصاً يتعلق باستثمار أموال الموكل وفقاً ألحكام 

 مخصص انخفاض القيمة.

 التي تكون فيها المجموعة مؤجراً  –المؤجرة  األصول

يتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تمويلي عندما تقتـضي شروط التأجير تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية فعلياً إلى المستأجر، 

 وتصنف كافة عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تشغيلي. تدرج األصول المؤجرة بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة. 

 المعاد التفاوض بشأنها التسهيالت التمويلية

 في حال التعثر، تسعى المجموعة إلعادة هيكلة التسهيالت بدالً من التنفيذ على الضمانات. ويشمل ذلك تمديد فترات السداد واالتفاق بشأن

الجديدة عند تحديد شروط تسهيالت جديدة. عند التفاوض حول شروط وأحكام هذه التسهيالت، تنطبق شروط وأحكام الترتيبات التعاقدية 

كد ما إذا كانت هذه التسهيالت التمويلية ستظل متأخرة. تقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة التسهيالت التمويلية المعاد التفاوض بشأنها للتأ

كل فردي أو من تلبية كافة المعايير ومن احتمال حدوث المدفوعات المستقبلية. وتظل التسهيالت خاضعة لتقييم انخفاض القيمة سواء بش

 مجمع.

  الدخل الشامل اآلخراألصول المالية من خالل األرباح أو الخسائر واألصول المالية من خالل 

م يتواالستثمارات في األسهم واالستثمارات األخرى.  (الصكوك) أدوات الدين تتكون االستثمارات المالية للمجموعة من االستثمار في

تدرج لمالية. وراق األهذه افيه دار تذي لل األعماوذج اعلی نمًء بنار آلخل الشامل اخدلل االخن لة مدلعاابالقيمة وك لصکف اتصني

 االستثمارات في حقوق الملكية عموًما بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستثناء االستثمارات المحددة التي قامت المجموعة

الدخل الشامل اآلخر. تدرج االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو بإجراء عملية تصنيف لها بالقيمة العادلة من خالل 

 الخسائر.

 تقييم نموذج العمل

تقوم المجموعة بتحديد نموذج أعمــالهــا على المستوى الذي يعكس كيفية إدارتهــا لمجموعات األصول المالية لتحقيق أهداف عملهــا. 

المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن يتم ذلك على مستوى أكبر للمحافظ المجمعة ويستند إلى عدد من العوامل وال يتم تقييم نموذج عمل 

 الملحوظة. وتتضمن المعلومات ما يلي:

  في الواقع العملي وعمل هذه السياساتللمحفظة الموضوعة السياسات واألهداف 

 ة المحتفظ بها في إطار نموذج العمل( وكيفية إدارة هذه المخاطرالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل )واألصول المالي. 

  تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب هذه المبيعات والتوقعات المنتظرة منها حول نشاط المبيعات

 .المستقبلي
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 )تتمة( تقييم نموذج العمل

" بعين االعتبار. وفي حال ما الضغط" أو "سيناريو حالةيستند نموذج األعمــال إلى سيناريوهــات متوقعة بشكٍل معقول دون أخذ "أسوأ 

توقعــات المجموعة األصلية، ال تقوم المجموعة بتغيير تصنيف إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن 

ثاً األصول المالية المتبقية المحتفظ بهــا في نموذج األعمال هذا ولكن تقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقييم األصل المالي الذي نشأ حدي

 أو الذي تم شراؤه منذ هذا الوقت.

 "("SPPPعاقدية تمثل فقط دفعات أصل المبلغ والربح )اختبارتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية الت

ويتم تعريف "أصل المبلغ" ألغراض  (SPPP) تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية لألصول المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار

وقد يتغير على مدار عمر األصل المالي. ويتم تعريف تتعلق بهذا االختبار على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي 

الربح ضمن ترتيبات اإلقراض األساسية على أنه مقابل للقيمة الزمنية للمال ولمخاطر االئتمان المرتبطة بأصل المبلغ ولمخاطر وتكاليف 

 اإلقراض الرئيسية األخرى باإلضافة إلى هامش الربح.

ت النقدية تمثل فقط دفعات أصل المبلغ والربح، تقوم المجموعة بالنظر فيمــا إذا كان األصل المالي وفي سبيل تقييم ما إذا كانت التدفقا 

 :يحتوي شرطاً تعاقدياً يمكنه تغيير وقت ومبلغ التدفقات التعاقدية بحيث ال يستوفي هذا الشرط. وتقوم المجموعة بالنظر فيما يلي

 يت التدفقات النقديةاألحداث الطارئة التي يمكن أن تغير مبلغ وتوق 

 عناصر الرفع المالي 

 الدفعات المقدمة وشروط التمديد 

 ترتيبات عدم الرجوع على األصل(  الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من بعض األصول بعينها )مثل 

  الفائدةمثل إعادة الضبط الدوري ألسعار  –العناصر التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال. 

غير  ال تؤدي الشروط التعاقدية التي تقدم ما يزيد عن الحدود الدنيا للتعرض للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية التعاقدية والتي تكون

س األصل ذات عالقة بترتيب اإلقراض الرئيسي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تعتبر فقط دفعة ألصل المبلغ والربح. وفي تلك الحاالت، يتم قيا

 .لربح أو الخسارةعادلة من خالل االمالي بالقيمة ال

 :تقوم المجموعة بتصنيف أصولها المالية عند االعتراف المبدئي وفقاً للفئات التالية

 األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 

 األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر األصول المالية 

(i) األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة: 

 :يتم تسجيل األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين
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 أن يكون محتفظ به في إطار نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

  إلى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ والربح على أصل المبلغ  –في تواريخ محددة  –أن تؤدي شروطه التعاقدية

 .القائم

يتم االعتراف بإيرادات التمويل لية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي، يتم قياس األصول الما

االعتراف بأي ربح أو  كما يتم المجمع،وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر االئتمان المتوقعة في بيان األرباح أو الخسائر 

 .عن إلغاء االعتراف في بيان األرباح أو الخسائر المجمع خسارة ناتج

(ii) األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 أوراق الدين المالية )صكوك( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل آلخر (1

يتم تسجيل استثمار أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين وعلى أال يتم تصنيفهما 

 :والخسائركمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

النقدية التعاقدية وبيع األصول أن يكون محتفظ به في إطار نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات  •

 .المالية

إلى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ والربح على أصل المبلغ  في تواريخ محددةأن تؤدي شروطه التعاقدية  •

 .القائم

ً قياس أوراق الدين المالية )صكوك( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة . ويتم االعتراف بإيرادات يتم الحقا

بطريقة العائد الفعلي وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.  الصكوك

 احتياطيات عرضها فيكما يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة التي ال تمثل جزءاً من عالقة التحوط الفعلية في الدخل الشامل اآلخر ويتم 

ح القيم العادلة كجزء من حقوق الملكية حتى يتم استبعاد أو إعادة تصنيف األصل. عندما يتم استبعاد األصل المالي، يتم إعادة تصنيف الرب

 .المجمع الربح أو الخسارةأو الخسارة التراكمي المعترف به مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان 

 استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (2

حقوق عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة باتخاذ قرار ال يقبل اإللغاء بتصنيف بعض من استثماراتهــا في حقوق الملكية كاستثمارات 

األدوات  32حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إن استوفت تعريف الملكية

 .المالية: "العرض" وال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة. ويتم تحديد هذا التصنيف لكل أداة على حدة

االعتراف بالتغيرات في  ومن ثّم يتم قياس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. ويتم

 القيم العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وعرضها في احتياطيات القيمة العادلة

المرحلة عند كجزء من حقوق الملكية. أما األرباح والخسائر التراكمية المعترف بها مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر فيتم نقلها إلى األرباح 

 االستبعاد وال يتم االعتراف بها في بيان األرباح والخسائر المجمع. ويتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من
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 )تتمة( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات حقوق الملكية  (2

 استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ما لم تمثل بشكٍل واضح استرداداً 

وال تخضع استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من لجزء من تكلفة االستثمار وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. 

  .خالل الدخل الشامل اآلخر إلى تقييم انخفاض القيمة

(iii) األصول المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

تمثل األصول المالية في هذه الفئة تلك األصول التي تم تحديدها إما من قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي أو تلك التي يطلب بشكل 

رباح . وتقوم اإلدارة بتعيين أداة بالقيمة العادلة من خالل األ9إجباري أن يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

غت أو الخسائر والتي تستوفي فيما دون ذلك متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فقط إن أل

تلك التي تم -أو خفضت بشكل كبير اختالفاً محاسبياً كان من الممكن أن ينشأ إن لم يتم القيام بذلك. ويجب أن يتم قياس األصول المالية 

ويتم   .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وذلك بشكٍل إلزامي الفائدة بالقيمةتدفقات نقدية تعاقدية ال تمثل فقط دفعات ألصل المبلغ أو 

دلة في الحقاً قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العا

م االعتراف المجمع كما يتم االعتراف بإيرادات األرباح من أدوات الدين المالية باستخدام طريقة العائد الفعلي. ويت الربح أو الخسارةبيان 

المجمع عند  الربح أو الخسارةبإيرادات توزيعات األرباح من استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان 

 .تأكيد الحق في الدفعة

 إعادة تصنيف األصول المالية

ظل الحاالت االستثنائية التي تقوم فيها المجموعة باالستحواذ  ال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف أصولها المالية بعد االعتراف المبدئي إال في

 .على خط تجاري أو بيعه أو إنهاؤه

 انخفاض قيمة األصول المالية .د

 أو الخسائر:  تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة لألدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح

 للعمالء بما في ذلك التزامات القرض تمويالت إسالمية 

  خطابات االعتماد وعقود الضمان المالي بما في ذلك االلتزامات 

  )االستثمارات في أوراق الدين المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أي االستثمار في صكوك 

  األرصدة والودائع لدى البنوك 

 ال تخضع االستثمارات في األسهم لخسائر االئتمان المتوقعة 
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 انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية  

وخطابات االعتماد وعقود الضمان المالي وااللتزامات  على التمويالت اإلسالمية للعمالءتشمل التسهيالت التمويلية التي تقدمها المجموعة 

مان بتقديم التسهيالت االئتمانية. ينبغي تسجيل انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية في بيان المركز المالي المجمع بقيمة تعادل خسائر االئت

المطلوب احتسابها طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي والمخصصات  9المتوقعة التي يتم احتسابها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

  نك الكويت المركزي، أيهما أعلى.وفقا لتعليمات ب

 انخفاض قيمة األصول المالية خالف التسهيالت االئتمانية 

الئتمان المتوقعة على االستثمار في أوراق الدين المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل تقوم المجموعة بتسجيل خسائر ا

 بيان الدخل الشامل اآلخر وكذلك على األرصدة والودائع لدى بنك الكويت المركزي والبنوك األخرى. 

 ال تتعرض االستثمارات في األسهم لخسائر االئتمان المتوقعة.

 خسائر االئتمان المتوقعة

الثالثة  خالل المراحلطريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي.  ويتم تحويل األصول من  المجموعة تطبق

 التالية استناداً إلى التغير في الجودة االئتمانية منذ التحقق المبدئي.

 شهراً  12لـ المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة 

شهراً على األصول المالية متى لم يكن هناك  12تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي أو على االنكشافات التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ 

البيانات المالية المجمعة. وتعتبر المجموعة أن األصل المالي ذو مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة 

 بها معادال للتعريف المفهوم عالمياً لـ "درجة االستثمار".

ً  -المرحلة الثانية: خسائر االئتمان المتوقعة لفترة العمر   غير منخفض القيمة ائتمانيا

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة طوال فترة عمر األصول المالية متى لم يكن هناك 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن دون تعرضها النخفاض القيمة ائتمانياً.

ً  -ة العمر المرحلة الثالثة: خسائر االئتمان المتوقعة لفتر  منخفض القيمة ائتمانيا

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة طوال فترة عمر األصول المالية التي تم تعيينها 

 كمنخفضة القيمة ائتمانياً بناًء على دليل موضوعي النخفاض القيمة.

خسائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع أحداث التعثر المحتملة على مدار العمر المتوقع  إن خسائر االئتمان المتوقعة طوال عمر البند هي

شهراً من خسائر االئتمان المتوقعة جزءاً من خسائر االئتمان المتوقعة طوال عمر األداة والتي تنتج من  12لألداة المالية. وتمثل فترة الـ 

لتالية لتاريخ البيانات المالية المجمعة. يتم احتساب كالً من خسائر االئتمان المتوقعة على شهراً ا 12أحداث التعثر المحتملة خالل فترة الــ 

شهراً سواًء بشكل منفرد أو بشكل مجمع بناًء على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات  12مدار عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

 المالية.
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 )تتمة( خسائر االئتمان المتوقعة

 تحديد مرحلة انخفاض القيمة

وتقوم المجموعة أيضاً في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ تاريخ االعتراف 

 المبدئي عبر مقارنة مخاطر التعثر الذي يحدث على مدار العمر المتبقي المتوقع من تاريخ البيانات المالية المجمعة مع مخاطر التعثر في

االعتراف المبدئي. وتمثل المعايير الكمية المتبعة لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان سلسلة من العتبات النسبية والمطلقة.  تاريخ

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ويتم  لديهايوماً  30جميع األصول المالية المتأخر سدادها لـفترة ويتم اعتبار أن 

 ها إلى المرحلة الثانية حتى وإن لم تشر المعايير إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.نقل

باستثناء الحاالت التي يكون لدى المجموعة فيها معلومات معقولة وداعمة تثبت أن مخاطر االئتمان لم تزداد بشكل كبير على الرغم من 

 فعيوًما مستحقة الد 30أن المدفوعات التعاقدية قد تجاوزت 

تقوم المجموعة في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا كان األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية قد تعرضت النخفاض 

القيمة ائتمانياً. وتعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعرض النخفاض القيمة عند وقوع حدث واحد أو أكثر ممن لهم أثراً سلبياً على 

تصنف كافة األصول المالية التي تعرضت يوماً.  90المقدر للتدفقات النقدية لألصل المالي أو عند تأخر الدفعات التعاقدية لـ  المستقبل

يتضمن الدليل على االنخفاض االئتماني ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة.  الثالثةلالنخفاض في القيمة االئتمانية ضمن المرحلة 

 يانات الملحوظة التالية:لألصل المالي الب

  صعوبة مالية جوهرية للمقترض أو جهة اإلصدار 

 التعثر أو التأخر في السداد عقد مثلمخالفة بنود ال 

  قيام المقرض بمنح المقترض حق امتياز، ما لم يضع المقرض في اعتباره خالف ذلك، ألسباب اقتصادية وتعاقدية تتعلق

 بتعرض المقترض لصعوبة مالية

  وجود سوق نشط لألوراق المالية نظراً للصعوبات الماليةتالشي 

 شراء أصل مالي بمعدل خصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتوقعة 

في حالة عدم زيادة مخاطر االئتمان ألصل مالي أو مجموعة أصول مالية بشكل جوهري منذ وفي تاريخ البيانات المالية المجمعة، 

 .األولى خفاض في القيمة االئتمانية، يتم تصنيف هذه األصول المالية ضمن المرحلةالتحقق المبدئي أو لم تتعرض لالن
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 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

 المتوقعةقياس خسائر االئتمان 

النقدي تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديراً موزوناً باالحتمال لخسائر االئتمان ويتم قياسها على أنها القيمة الحالية لجميع حاالت العجز 

 ً للعقد والتدفقات  مخصومةً على معدل الربح الفعلي لألداة المالية. ويمثل العجز المالي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة وفقا

النقدية التي تتوقع المجموعة قبضها. وتتضمن العناصر الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة احتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند 

نيفات التعثر وقيمة التعرض عند التعثر. وتقوم المجموعة بتقدير هذه العناصر باستخدام نماذج مخاطر االئتمان المناسبة مع أخذ تص

 لخ. إهات االقتصاد الكلي المستقبلية، االئتمان الداخلية والخارجية لألصول بعين االعتبار باإلضافة إلى طبيعة وقيمة الضمانات وسيناريو

 دراج المعلومات المستقبلية إ

خسائر االئتمانية المتوقعة ئتمان والتأخذ المجموعة في اعتبارها المتغيرات االقتصادية الرئيسية المتوقع أن يكون لها تأثير على مخاطر اال

دراج المعلومات المستقبلية ضمن نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وتعكس تلك المتغيرات بصورة أساسية التقديرات المعقولة إلغرض 

حكام المستخدمة في تحديد الخسائر األلى رفع درجة إية. إن مراعاة هذه العوامل يؤدي والمؤيدة للظروف االقتصادية الكبرى المستقبل

المستقبلية على أساس  قتصاديةالااالئتمانية المتوقعة. وتقوم اإلدارة بمراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف 

 منتظم. 

 تعديل القروض والتمويالت اإلسالمية للعمالء 

لقروض والتمويالت اإلسالمية المقدمة إلى العمالء باستثناء حيازة الضمان. قد تسعى المجموعة في ظل ظروف معينة إلى إعادة هيكلة ا 

الربح واالتفاق على شروط جديدة للتسهيل االئتماني أو التمويل.  وفي حالة  ات السداد وتخفيض أصل المبلغ أوترتيب تمديديتضمن ذلك 

ويتضمن  .ماديبشكل اني جديد له شروط وبنود مختلفة سجيل تسهيل ائتمأن تكون هذه التعديالت مادية، يتم استبعاد التسهيل االئتماني وت

حاالت النادرة شهر باستثناء بعض ال 12التسهيل االئتماني مخصص خسارة يتم قياسه استناداً إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 

لى اإلدارة باستمرار مراجعة التمويل اإلسالمي المعدل التسهيل االئتماني مستحدث ومنخفض القيمة االئتمانية. وتتو التي فيها اعتبار

للعمالء لضمان االلتزام بكافة المعايير واحتمالية سداد الدفعات المستقبلية. كما تقوم اإلدارة بتقييم مدى وجود أي زيادة جوهرية في 

ديل التمويل اإلسالمي للعمالء ولكن دون . عندما يتم تعالثالثةمخاطر االئتمان أو وجوب تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة 

 استبعادها، يتم قياس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي الذي يتم احتسابه قبل تعديل الشروط.

 الشطب 

ً أو بالكامل( فقط عندما تقرر المجموعة أن المديني ن ليس لديهم أصول أو يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي )إما جزئيا

ولكن األصول المالية التي يتم شطبها ال تزال تخضع لتطبيق األنشطة كافية لسداد المبالغ. نتاج تدفقات نقدية إمصادر دخل قد تؤدي إلى 

 لاللتزام باإلجراءات التي تقوم المجموعة باتخاذها السترداد المبالغ المستحقة.
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 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي المجمع

الدفترية لألصول المالية وذلك بالنسبة يتم عرض مخصصات الخسائر المرتبطة بخسائر االئتمان المتوقعة كاقتطاع من مجمل القيمة 

ً للتكلفة المطفأة. وفي حالة أدوات الدين المدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخ  رلألصول المالية المدرجة وفقا

يرادات الشاملة األخرى المجمع ويتم تسجيل مبلغ مقابل ضمن اإل الربح أو الخسارة ، تسجل المجموعة مخصصاً في بيان )الصكوك(

 دون أي تخفيض في القيمة الدفترية لألصل المالي المدرج في بيان المركز المالي المجمع. 

 مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 

تتم مطالبة المجموعة باحتساب مخصصات لخسائر االئتمان على التمويالت اإلسالمية للعمالء وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي  

بشأن تصنيف التسهيالت التمويلية واحتساب المخصصات. يتم تصنيف التسهيالت التمويلية كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم دفعة ما 

ط لسدادها أو في حال ما إذا تمت زيادة التسهيل التمويلي عن الحدود المعتمدة مسبقاً. ويتم تصنيف التسهيل التمويلي في التاريخ المشتر

يوم وكذلك في حالة زيادة  90كمتأخر السداد ومنخفض القيمة عندما يكون مبلغ الربح أو القسط األساسي متأخر السداد لمدة تزيد عن 

مويلي عن قيمته التقديرية الممكن استردادها. يتم إدارة ورقابة القروض متأخرة السداد أو القروض متأخرة القيمة الدفترية للتسهيل الت

 السداد ومنخفضة القيمة باعتبارها تسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها إلى أربعة فئات تستخدم بعد ذلك في تقدير المخصصات:

 المخصصات المحددة المعيار الفئة
   

 - يوم  90غير منتظمة لمدة  قيد المراقبة 

 %20 يوم  180-91غير منتظمة لمدة تتراوح بين   دون المستوى

 %50 يوم  365-181غير منتظمة لمدة تتراوح بين  مشكوك في تحصيلها 

 %100 يوم  365غير منتظمة لمدة تزيد عن  معدومة 

قد تقوم المجموعة أيضا بإدراج التسهيل االئتماني ضمن إحدى الفئات المذكورة أعاله استناداً إلى أحكام اإلدارة بشأن الظروف المالية 

 و/أو الظروف غير المالية الخاصة بالعميل. 

% للتسهيالت 0.5ية ونسبة % كحد أدنى من المخصصات العامة للتسهيالت النقد1إضافة إلى المخصصات المحددة، يتم احتساب نسبة 

غير النقدية وذلك لكافة التسهيالت التمويلية )بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المحددة( والتي ال تخضع الحتساب المخصصات 

 المحددة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     .3

 )تتمة( األدوات المالية     3-4

 )تتمة( األصول المالية 3-4-1

 )تتمة( المالية انخفاض قيمة األصول .د

 )تتمة( المتوقعة االئتمان خسائر

 )تتمة(مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 

، أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً بتعديل أساس احتساب المخصصات العامة على التسهيالت حيث تم تغيير نسبة 2007في مارس 

 1% على التسهيالت غير النقدية. وبدأ سريان هذه النسب المعدّلة اعتباراً من 0.5و% على التسهيالت النقدية 1% إلى 2المخصص من 

ادة في التسهيالت، بعد خصم بعض فئات الضمانات، خالل فترة التقرير. ويتم االحتفاظ بالجزء من على صافي الزي 2007يناير 

كمخصص  2006ديسمبر  31% للتسهيالت غير النقدية كما في 0.5% للتسهيالت النقدية وعن 1المخصص العام الذي زاد عن نسبة 

 ركزي.عام حتى تصدر تعليمات أخرى بهذا الشأن من قبل بنك الكويت الم

 المطلوبات المالية  3-4-2

 االعتراف بعديتم إثبات جميع االلتزامات المالية مبدئيا في تاريخ السداد بالقيمة العادلة ناقصاً أية تكاليف معامالت متعلقة بها مباشرة. 

 المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.

 عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء فتراتها.تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية 

 تتضمن المطلوبات المالية المستحق إلى البنوك وحسابات المودعين والمطلوبات األخرى.

 المستحق للبنوك وحسابات المودعين

توفير االستثمارية أو الحسابات االستثمارية حسابات المودعين هي الودائع المستلمة من العمالء بموجب الحسابات الجارية أو حسابات ال

 محددة األجل. وتشمل حسابات المودعين لدى البنك ما يلي:

(i)  الودائع غير االستثمارية في صورة حسابات جارية: ال تستحق هذه الحسابات أي ربح وال تتحمل أي مخاطر خسارة حيث يضمن

الشريعة  يءسناً من المودعين للبنك حسب مبادذه الحسابات تعتبر قرضاً حالبنك دفع الرصيد المتعلق بها عند الطلب. وعليه، فإن ه

اإلسالمية. ويتم استثمار هذا القرض الحسن حسب قرار المجموعة، وتعود نتائج مثل هذه االستثمارات في نهاية األمر لمساهمي 

 البنك.

(ii)  محددة األجل وحسابات الودائع غير محددة األجل.حسابات الودائع االستثمارية: وتشمل حسابات التوفير وحسابات الودائع 

 حسابات التوفير االستثمارية

 وهي ودائع غير محددة األجل يسمح فيها للعميل بسحب أرصدة هذه الحسابات أو أجزاء منها في أي وقت.

 حسابات الودائع االستثمارية محددة األجل

بين البنك والمودع. وتستحق هذه الودائع شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً وهي ودائع محددة األجل بناًء على عقود الودائع المبرمة 

 أو سنوياً.

 

 

 



 وشركاته التابعة. ع.ك.م.بنك بوبيان ش

 إيضاحات حول البيانات المـــالية المجمعة 

 2019ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

28 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
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 )تتمة(المطلوبات المالية  3-4-2

 حسابات الودائع االستثمارية غير محددة األجل

كودائع سنوية تجدد تلقائياً عند االستحقاق لفترة مماثلة، ما لم يقدم المودعون إخطارات وهي ودائع استثمارية غير محددة األجل وتعامل 

 خطية للبنك بعدم رغبتهم في تجديد الوديعة.

 في جميع الحاالت، تحصل الحسابات االستثمارية على نسبة من الربح وتتحمل جزًءا من الخسارة وتدرج بالتكلفة زائداً الربح المستحق.

 التقاص 3-4-3

م التقاص بين األصول المالية والمطلوبات المالية، ويتم إدراج صافي المبلغ الظاهر في بيان المركز المالي المجمع فقط عندما يكون يت

لدى المجموعة حق قانوني ملزم بإجراء التقاص على المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل 

 ي الوقت ذاته.وسداد االلتزام ف

تعرض اإليرادات والمصروفات بالصافي فقط عندما تسمح المعايير المحاسبية بذلك، أو لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من 

 المعامالت المتماثلة.

 

 القيم العادلة 3-5

أو السعر الذي قد يتم سداده لنقل أحــد االلتزامات في معاملة منظمة  األصولتمثل القيمة العــادلة السعر الذي قد يتم قبضه عن بيع أحــد 

بين المشاركين في عمليات السوق في تاريخ القيــاس بشكل أساسي، أو في أكثــر األسواق ربحية والتي يكون للمجموعة المشاركة فيهــا 

 في ذلك التــاريخ في حــالة عدم وجود مثل هذه المعاملة المنظمة.

المجموعة، متى توفر ذلك، بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشط لهذه األداة، ويُعتبر السوق نشطاً إن  وتقوم

 كانت المعامالت الخاصة باألصول أو االلتزامات تتم بشكٍل متكرر وكاٍف وكمية تكفي لتقديم معلومــات تسعير بشكٍل مستمر.

سعر معلن في السوق النشط، تقوم المجموعة باستخدام أســاليب التقييم التي تحقق أكبر قدر من االستفــادة من  وفي حــالة عدم وجــود

المعلومــات الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المعلومات غير الملحوظة. كمــا يشتمل أسلوب التقييم الذي يقع عليه االختيار على 

 ا المشاركون في عمليات السوق بعين االعتبــار أثنــاء تسعير معــاملة مــا.كافة العوامل التي قد يأخذهــ

أو المطلوبات التي تم قياسهــا بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة  األصولوفي حــالة مــا إذا كان هناك سعراً للعرض وسعراً للطلب ألي من 

 بقياس موجوداتهــا بسعر العرض ومطلوباتهــا بسعر الطلب.

وتقرر المجموعة إذا ما تمت عمليات تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي عبر إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من 

 المعلومات التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهــاية كل فترة تقارير.

مقيمين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بهــا وخبرات حديثة بالموقع  ويتم تحديد القيم العادلة للعقارات االستثمــارية من قبل

والفئة الخاصة بالعقــار موضوع التقييم كمــا يجب أن توضع بعين االعتبــار القدرة على توليد منافع اقتصادية من استخدام العقــار 

 بأفضل استخدام.
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 الماليةالمشتقات  3-6

متها يتم عرض أدوات المشتقات المالية بشكل مبدئي في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة )بما فيها تكاليف المعاملة(، ثم يتم قياسها بقي

 العادلة الحقاً.

تتضمن . بالقيمة العادلةتدرج المشتقات . تبرم المجموعة العقود اآلجلة للعمالت األجنبية ومقايضات العمالت ومبادالت معدل الربح

أو الخسائر غير المحققة من وضع عالمة على مشتقات السوق باستخدام أسعار السوق السائدة أو نماذج  القيمة العادلة للمشتقات األرباح

ت ذات لمشتقااإدراج يتم ى وألخردات الموجوالمحققة( في اغير ح بارألاإليجابية )السوقية القيم ت ذات المشتقارج ا. تدالتسعير الداخلية

 لمجمع.المالي المركز ن افي بياى ألخرت المطلوباالمحققة( ضمن الخسائر غير السلبية )السوقية القيم ا

 .المجمعوالخسائر الناتجة من المشتقات في بيان الربح أو الخسارة  األرباحيتم تضمين 

 االستثمارات العقارية 3-7

االحتفاظ بها لغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو لكال الغرضين، االستثمارات العقارية هي العقارات التي يتم 

 ولكن ليس لغرض البيع في إطار النشاط االعتيادي لألعمال أو االستخدام ألغراض إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات ألغراض إدارية،

بيان الربح أو الخسارة اف المبدئي والحقا بالقيمة العادلة مع إدراج أي تغير عليها في قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة عند االعتر يتم

 ، تتضمن التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة بحيازة العقار االستثماري.المجمع

لقيمة الدفترية للبند( يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع االستثمار العقاري )محتسبة على أساس الفرق بين صافي محصل البيع وا

 في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

ه عند تغيير استخدام عقار معين بحيث يتم تصنيفه كممتلكات ومعدات، فإن القيمة العادلة لهذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف تمثل تكلفت

 وذلك ألغراض المحاسبة الحقاً.

 الممتلكات والمعدات  3-8

ً االستهالك بالتكلفة والمعداتالممتلكات بنود يتم قياس  المبدئية  التكلفة انخفاض القيمة المتراكمة. تتضمن وخسائر المتراكم ناقصا

يتم تكبدها حتى يصل األصل إلى موقع التشغيل ويصبح صالحاً لالستخدام  تتعلق به مباشرة تكلفة وأي الشراء سعر للممتلكات والمعدات

 المخصص له.

فقط عندما يكون من المحتمل أن تدفقاً للمنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالنفقات سيعود على المجموعة.  تتم رسملة النفقات الالحقة

 يتم االعتراف بتكاليف الصيانة واإلصالح اليومي للممتلكات والمعدات عند تكبدها.

المجمع على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة  الخسارةبيان الربح أو يتم استهالك بنود الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت في 

 لكل بند.

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنوات الحالية والمقارنة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:

 سنوات 5 أثاث وتحسينات على عقارات مستأجرة 

  سنوات 10 - 3 معدات مكتبية 

 سنة 20 مبان على أراٍض مستأجرة 

  سنة 50 مملوكة   أراٍض مبان على 

 يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية دورياً ويتم تعديلها حسبما كان مالئما.
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 المجموعة كمستأجر –اإليجارات  3-9

بمثابة، أو كان ينطوي على، إيجار. أي إنه إذا كان العقد يقوم بنقل الحق في السيطرة تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد 

 على استخدام أصل محدد لفترة زمنية محددة لقاء مقابل.

 2019 يناير 1 من السياسة تسري

واإليجارات المتعلقة تطبق المجموعة أسلوب االعتراف والقياس الفردي على جميع اإليجارات باستثناء اإليجارات قصيرة األجل 

باألصول متدنية القيمة. وتقوم المجموعة باالعتراف بالمطلوبات اإليجارية لسداد الدفعات اإليجارية وأصول حقوق االستخدام والتي 

 تمثل الحق في استخدام األصول الهامة.

 االستخدام حق أصول (أ

جار )أي تاريخ توافر األصل الهام لالستخدام(. ويتم قياس أصول تقوم المجموعة باالعتراف بأصول حق االستخدام في تاريخ بداية اإلي

 ألي إعادة قياس للمطلوبات اإليجارية. كمي وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلهااحق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك تر

المباشرة المبدئية التي تم تكبدها والدفعات وتتضمن تكلفة أصول حق االستخدام مبلغ المطلوبات اإليجارية المعترف به والتكاليف 

صاً أي حوافز إيجارية مستلمة. ومالم تكن المجموعة على يقين بشكٍل معقول من الحصول سددة في أو قبل تاريخ البداية ناقاإليجارية الم

ابت على مدار العمر اإلنتاجي على ملكية األصل المؤجر في نهاية فترة اإليجار، يتم إهالك أصول حق االستخدام بطريقة القسط الث

المقدر وفترة اإليجار أيهما أقصر. وتخضع أصول حق االستخدام النخفاض القيمة، كما يتم عرض القيمة الدفترية ألصول حق االستخدام 

 والمعدات في بيان المركز المالي المجمع.الممتلكات تحت 
 

 اإليجارية المطلوبات (ب

والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية للدفعات اإليجارية التي تتم على مدار  ةباالعتراف بالمطلوبات اإليجاريتقوم المجموعة في بداية اإليجار 

ً أي حوافز إيجارية مستلمة  فترة اإليجار. وتتضمن الدفعات اإليجارية المبالغ الثابتة بما في ذلك )الدفعات الجوهرية الثابتة( ناقصا

تعتمد على مؤشر أو نسبة ما والمبالغ المتوقع أن يتم سدادها وفقاً لضمانات القيمة المتبقية. كما تتضمن  والدفعات اإليجارية المتغيرة التي

الدفعات اإليجارية أيضاً سعر الممارسة خيار الشراء والذي يكون من المؤكد بشكٍل معقول أن تتم ممارسته من قبل المجموعة ومبالغ 

فترة اإليجار تعكس ممارسة المجموعة لحق اإلنهاء. إن الدفعات اإليجارية المتغيرة التي ال تعتمد  الجزاءات نتيجةً لفسخ اإليجار إذا كانت

 مؤشر أو نسبة يتم االعتراف بها كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفعة.على 

باستخدام معدل الربح التصاعدي في تاريخ بداية اإليجار إن كان عة ساب القيمة الحالية للدفعات اإليجارية، تقوم المجموتحاوفي سبيل 

الممكن تحديده. وبعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ المطلوبات اإليجارية لكي يعكس تراكم ولم يكن من معدل الربح ضمنياً في اإليجار 

يتم إعادة قياس القيمة الدفترية للمطلوبات اإليجارية إذا كان بالنسبة للدفعات اإليجارية المسددة. باإلضافة إلى ذلك،  يتم تخفيضهالربح و

ء هناك تعديالت أو تغير في فترة اإليجار أو تغير في الدفعات اإليجارية الثابتة بشكٍل جوهري أو كان هناك تغيير في التقييم الخاص بشرا

 ع.األصل الهام ويتم عرضه تحت المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي المجم

 2019يناير  1تسري السياسة من 

االعتراف بالدفعات اإليجارية التشغيلية كمصروف في بيان الربح أو الخسارة المجمع بطريقة القسط الثابت على مدار فترة اإليجار.  يتم

 ويتم االعتراف بالمبلغ اإليجاري الطارئ المستحق كمصروف في الفترة التي يتم تكبده فيها.
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 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  .3
 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية 3-10

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية ألصولها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على وجود خسائر انخفاض 

استرداده لألصل لتحديد خسائر انخفاض القيمة )إن  في القيمة على هذه األصول. إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن

وجدت(. وإذا لم يكن باإلمكان تقدير المبلغ الممكن استرداده ألي أصل ما، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج 

صول المجموعة على كل وحدة من وحدات النقد التي يندرج ضمنها هذا األصل. وفي حال توفر أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع أ

 إنتاج النقد، أو توزع بشكل آخر على المجموعة األقل من وحدات إنتاج النقد التي يتوافر لها أساس معقول وثابت للتوزيع.

ً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ويتم عند تحديد ق يمة االستخدام خصم يمثل المبلغ الممكن استرداده القيمة العادلة ناقصا

الذي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدّل خصم يعكس معدالت السوق الحالية والمخاطر المتعلقة باألصل 

 لم يتم له تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

تاج النقد( بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )وحدة إذا تم تقدير المبلغ الممكن استرداده ألصل ما )أو وحدة إن

 إنتاج النقد( إلى قيمتها الممكن استردادها. وتتحقق خسارة انخفاض القيمة مباشرة ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع.

نات مالية عما إذا كانت هناك أي مؤشرات أن خسائر فيما يخص األصول غير المالية بخالف الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل بيا

انخفاض القيمة المعترف بهــا سابقا لم يعد لها وجود أو أنها انخفضت. وفي حال رد خسارة انخفاض القيمة الحقاً، فإن القيمة الدفترية 

داده، على أال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم زيادتها لألصل )وحدة إنتاج النقد( يتم زيادتها إلى القيمة المقدرة المعدّلة لمبلغها الممكن استر

. القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم تتحقق أي خسارة انخفاض في القيمة لألصل )وحدة إنتاج النقد( في سنوات سابقة

 ويتحقق عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

 صاتالمخص 3-11

يتم االعتراف بالمخصص في حال كان على المجموعة، نتيجة لحدث ماضي، التزامات قانونية أو استداللية حالية يمكن تقديرها بشكل 

موثوق فيه ويكون من المحتمل أن يتطلب تسوية هذا االلتزام تدفق منافع اقتصادية صادرة عن المجموعة. يتم مراجعة المخصصات 

وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي للمصروفات الالزمة لسداد االلتزام كما في تاريخ المركز المالي ويتم خصمها إلى بتاريخ التقرير 

 القيمة الحالية حينما يكون التأثير جوهرياً.

 المطلوبات واألصول المحتملة 3-12

 في اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ما عنها اإلفصاح يتم المجمعة بل المالية البيانات ضمن المطلوبات المحتملة إدراج يتم ال

 تحقيق تدفق نقدي صادر للموارد أمراً مستبعداً. احتمال يكن لم

اقتصادية واردة  منافع يكون احتمال تحقيق عندما عنها اإلفصاح يتم المجمعة بل المالية البيانات ضمن المحتملة األصول إدراج يتم ال

 أمراً مرجحاً.
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات .3

 المدفوعات باألسهم 3-13

يقوم البنك بتطبيق خطة مكافآت باألسهم من حقوق الملكية، ويتم إدراج القيمة العادلة للخدمات التي يحصل عليها من الموظف مقابل منح 

تحديد إجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه الخيارات أو األسهم ضمن المصروفات، باإلضافة إلى الزيادة المقابلة في حقوق الملكية، ويتم 

على مدى فترة منح هذه الخيارات أو األسهم بالنظر إلى القيمة العادلة للخيارات أو األسهم في تاريخ منحها باستخدام نموذج "بالك 

وم بإدراج أثر مراجعة شولز". وتقوم المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية بمراجعة تقديراتها لعدد الخيارات المتوقع ممارستها. وتق

 التقديرات األصلية، إن وجد، في بيان الربح أو الخسارة المجمع، مع التعديل المقابل لحقوق الملكية.

 تحليل القطاعات 3-14

 نيتم تحديد قطاعات األعمال التشغيلية استناداً إلى معلومات التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بصورة دورية من قبل صناع القرار م

 أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. وتنقسم قطاعات األعمال إما إلى قطاعات أعمال أو قطاعات جغرافية.

يمثل قطاع األعمال تصنيفاً لعناصر المجموعة التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر ولها مزايا تختلف عن تلك التي 

 توجد في قطاعات أعمال أخرى. 

لقطاع الجغرافي تصنيفاً لعناصر المجموعة التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر ولها يمثل ا

 ي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. مزايا تختلف عن تلك القطاعات الت

 أسهم الخزينة  3-15

تتكون أسهم الخزينة من أسهم البنك الخاصة التي تم إصدارها، وتمت إعادة حيازتها الحقاً من قبل البنك ولم يتم بعد إعادة إصدارها أو 

ة المعادإلغاؤها. وتتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. ووفقاً لطريقة التكلفة، يتم تحميل المتوسط المرجح لتكلفة األسهم 

حيازتها على حساب حقوق ملكية مقابل. عند إعادة إصدار أسهم الخزينة، يتم إيداع األرباح في حساب منفصل في حقوق الملكية )احتياطي 

أسهم الخزينة( وهو حساب غير قابل للتوزيع. ويتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن في هذا الحساب. 

ة خسائر زائدة على األرباح المرحلة ثم االحتياطيات. ويتم استخدام األرباح المحققة الحقاً من بيع أسهم الخزينة أوالً للتقاص يتم تحميل أي

 مع أية خسائر مقيدة سابقاً في حساب االحتياطيات واألرباح المرحلة وحساب أرباح بيع أسهم الخزينة. 

األسهم. ويزيد إصدار أسهم المنحة عدد أسهم الخزينة بالتناسب ويقلل من متوسط التكلفة  وال يتم دفع أية توزيعات أرباح نقدية على هذه

 للسهم دون التأثير في التكلفة اإلجمالية ألسهم الخزينة.

  مكافأة نهــاية الخدمة 3-16

يتم سدادهــا بموجب برامج المنافع تلتزم المجموعـــة بسداد مساهمــات محددة إلى برامج الدولة باإلضافة إلى الدفعــات اإلجمــالية التي 

. يتم تحديد القيمة المحددة إلى الموظفين عند انتهــاء التوظيف وفقاً لقوانين األماكن التي يعملون بهــا. إن خطة المنافع المحددة غير ممولة

التقييم االكتواري على  ويشتمل .ة المقدرةم طريقة الوحدة اإلضافيالحالية لاللتزام المحدد للمنفعة سنوياً عبر تقييمات اكتوارية باستخدا

وضع العديد من االفتراضات مثل تحديد سعر الخصم وزيادات الراتب المستقبلية ومعدل الوفيات. وتتم مراجعة هذه االفتراضات في كل 

 فترة تقارير.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 3-17

 % وفقاً للحسبة المستندة إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة.1مساهمته المقدمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع يقوم البنك بحساب 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 3-18

بواقع  2006( لسنة 24وقرار وزير المالية رقم ) 2000( لسنة 19يقوم البنك بحساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم )

ن ربح السنة الخاضع للضريبة. ويتم خصم توزيعات األرباح النقدية المتحصلة من الشركات المدرجة الخاضعة لضريبة دعم % م2.5

 العمالة الوطنية من ربح السنة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

 الزكاة 3-19

، ويتم تحميل الزكاة المحسوبة وفقاً 2006سنة ( ل46يقوم البنك بدفع الزكاة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ) 2007ديسمبر  10اعتباراً من 

 لهذه المتطلبات على بيان الربح أو الخسارة المجمع.

 الضمانات المالية 3-20

. ويتم تسجيل تالضمان والقبوالخطابات تقوم المجموعة في السياق الطبيعي للعمل بإعطاء ضمانات مالية تتمثل في خطابات االعتماد و

كمطلوبات بالقيمة العادلة معدلة بتكاليف المعاملة التي ترجع بشكل مباشر إلى إصدار الضمان. وبعد ذلك يتم الضمانات المالية عادة 

إلطفاء قياس المطلوبات بناًء على أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي عند تاريخ إعداد التقرير أو المبلغ المسجل ناقصاً ا

طبقاً لتعليمات بنك  9تم قياس االلتزام استناداً إلى خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية ي  التراكمي، أيهما أعلى.

 الكويت المركزي والمخصصات المطلوب احتسابها من قبل بنك الكويت المركزي.

 األصول المملوكة برسم األمانة 3-21

مانة التي ينتج عنها تملك أو استثمار أصول بالنيابة عن عمالئها. وال يتم التعامل مع تقدم المجموعة خدمة الوكالة وغيرها من خدمات األ

األصول المملوكة بصفة الوكالة أو األمانة كأصول خاصة بالمجموعة، وبالتالي ال يتم تضمينها في بيان المركز المالي المجمع، بل يتم 

 .اإلفصاح عنها بشكل منفصل في البيانات المالية المجمعة
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 األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات .4

 األحكام الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 4-1

أثر  خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية، بخالف تلك التي تتضمن تقديرات، والتي كان لها

 كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

  مستويات القيمة العادلة

، تلتزم المجموعة بتحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس 8 - 30كما هو مبيّن في إيضاح 

وفقاً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية. إن الفرق بين المستوى القيمة العادلة إجمــاالً وفصل قياسات القيمة العادلة 

لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المدخالت المرصودة ومدى أهمية المدخالت غير المنظورة مما يتطلب  3والمستوى  2

العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو  وضع أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة

 االلتزام.

 انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة

تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة االستردادية للشركات الزميلة وقيمتها الدفترية، في حال وجود أي دليل 

مة االستثمار في الشركات الزميلة. إن تقدير القيمة االستردادية يتطلب من المجموعة إجراء تقدير للقيمة موضوعي على انخفاض قي

 واختيار المدخالت المناسبة للتقييم. العادلة ناقًصا تكلفة االستبعاد

 المالية األصولتصنيف 

على تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل من خالله، وتقييم ما إذا كانت  ءً بناالمجموعة بتحديد تصنيف األصول المالية  تقوم

وضع األحكام عند تحديد نموذج األعمال  ينبغيأصل المبلغ القائم.  على األرباحوالشروط التعاقدية لألصل المالي تتعلق فقط بأصل المبلغ 

 تقومبمستوى مناسب يعكس بصورة أفضل إجمالي مجموعة أو محفظة األصول التي يتم إدارتها معاً لتحقيق الهدف المحدد من األعمال. 

يل األصول ضمن نموذج المجموعة أيضاً بتطبيق أحكام لتقييم ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال في الظروف التي يتم فيها تسج

 تصنيف األصول المالية للمزيد من المعلومات. 4-3يضاح األعمال بشكل مختلف عن التوقعات األصلية. يرجى الرجوع إلى اإل

 كمستأجرالمجموعة  –خيارات التجديد واإلنهاء  ذاتفترة إيجار العقود  تحديد

لقابلة لإللغاء في اإليجار مع أي فترات يغطيها خيار تمديد اإليجار في حال ما تقوم المجموعة بتحديد فترة اإليجار على أنها الفترة غير ا

إذا كانت على يقين بشكٍل معقول من ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء اإليجار إذا كانت على يقين بشكٍل معقول من 

 عدم ممارسته.

األصول لفترات إضافية. وتقوم المجموعة بتطبيق التقدير في تقييم ما إذا كان من تمتلك المجموعة الخيار في بعض إيجاراتها لتأجير 

المؤكد بشكٍل معقول ممارسة خيار التجديد أم ال. أي إنها تقوم بالنظر في جميع العوامل ذات الصلة والتي تثمر عن حافز اقتصادي 

فترة اإليجار إن كان هناك حدثاً هاماً أو تغييراً في الظروف التي تكون لممارسة التجديد. وبعد تاريخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقييم 

 تحت سيطرتها والتي تؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )مثل التغير في استراتيجية العمل(.
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 )تتمة( األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات .4

 األسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 4-2

ر إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي لها مخاط

 على القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة مبيّنة أدناه: جوهريكبيرة تؤدي إلى تعديل 

 خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية 

لشامل تقوم المجموعة بتقدير خسائر االئتمان المتوقعة لكافة األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا

  باستثناء أدوات حقوق الملكية. خراآل

 ينبغي وضع أحكام جوهرية عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة مثل: 

  تحديد المعايير الخاصة بالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة 

  ئتمانية المتوقعة ذات الصلة.عدد السيناريوهات المستقبلية وأوزانها النسبية لكل نوع من المنتج / السوق والخسائر االتحديد 

  لغرض قياس خسائر االئتمان المتوقعة.  األصول المماثلةتحديد مجموعة 

 خسائر انخفاض القيمة في تمويالت إسالمية للعمالء

ض النخفاص مخصل تسجيب يجن کاإذا ما م لتقييوي بع سنس رساأعلی التمويالت اإلسالمية الغير منتظمة جعة راعة بمولمجموم اتق

من قبل اإلدارة في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية وبصفة خاصة يتطلب حكم تقديري لمجمع. رة الخساأو ابح رلن القيمة في بياا

 .المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة

وقد تختلف النتائج  التأكد،تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم 

 الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في هذه المخصصات.

  تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 

 االستثمارات في األسهم غير المسعرة إلى أحد األمور التالية: تقييميستند 

 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة، أو 

 القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى ذات سمات مماثلة إلى حد كبير، أو 

 .نماذج تقييم أخرى 

 التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة تقديرات هامة. تحديديتطلب 
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 ة األخرىاإلسالميوالتمويالت  المرابحات إيرادات .5

 (ألف د.ك 173,954 :2018) ألف د.ك  195,238للعمالء بمبلغ اإليرادات من التمويالت اإلسالمية  الميتضمن إيرادات التمويل اإلست

 .(ألف د.ك 8,988 :2018) د.كألف   12,391بمبلغ  وإيرادات الصكوك

 

 االستثمارصافي إيرادات  .6

 2019  2018 

 د.كألف   د.كألف  
    

 1,416  2,405 إيرادات توزيعات أرباح

 733  417 صافي إيرادات إيجارات من استثمارات عقارية

 768  213,1 صافي ربح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 38  169 صافي ربح من بيع أدوات دين استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  982 الربح عند االستحواذ االعتباري لشركة زميلة

 (404)  - في شركات زميلةخسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف باستثمار 

 (1,500)  )741,0( الخسائر الغير محققة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 -  43 صافي ربح من بيع استثمارات عقارية

 54,15  1,051 

 صافي إيرادات األتعاب والعموالت .7

 2019  2018 

 د.كألف   د.كألف  
    

 19,962  24,625 األتعاب والعموالتإجمالي إيرادات 

 )6,526(  )8,197( مصروفات األتعاب والعموالت

 16,428  13,436 

 مخصص انخفاض القيمة .8

 2019  2018 

 د.كألف   د.كألف  
    

 15,053  17,432 التمويالت اإلسالمية للعمالءمخصص انخفاض قيمة 

 344  716 األخرىاألصول المالية  –خسائر االئتمان المتوقعة 

 8,442  -  ةشركات زميل فياستثمارات  انخفاض قيمة

 -  563 خسائر انخفاض قيمة أصول أخرى

 18,711  23,839 
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 )تتمة( مخصص انخفاض القيمة .8

 حسب المخصص العام والمحدد كما يلي:  التمويالت اإلسالمية للعمالءتحليل مخصص انخفاض قيمة 

 المجموع  عام  محدد 

 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 
      

 60,271  52,556  7,715 2018يناير  1الرصيد في 

 15,053  336  14,717 المحمل خالل السنة

 603  -  603 استرداد أرصدة مشطوبة

 (4,710)  -  (4,710) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 71,217  52,892  18,325 2018ديسمبر  31الرصيد في 

  17,432   3,843   13,589 خالل السنةالمحمل 

  1,287  -   1,287 استرداد أرصدة مشطوبة

 (20,725)  -  (20,725) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 69,211   56,735   12,476 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 فيما يلي تحليل إضافي لمخصص انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية حسب الفئات التالية:

تمويالت إسالمية  
 تسهيالت غير نقدية  للعمالء

 
 المجموع

 
 ألف د.ك

 
 ألف د.ك

 
 ألف د.ك

      

 60,271  1,970  58,301 2018يناير  1الرصيد في 

 15,053  760  14,293 المحمل خالل السنة

 603  -  603 استرداد أرصدة مشطوبة

 (4,710)  -  (4,710) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 71,217  2,730  68,487 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 17,432  657   16,775 المحمل خالل السنة

  1,287  -   1,287 استرداد أرصدة مشطوبة

 (20,725)   (797)  (19,928) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 69,211  2,590  66,621 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 د.كألف   12,476بالصافي بعد المخصص بمبلغ ،د.كألف  20,409غير المنتظمة ، بلغت التسهيالت التمويلية 2019ديسمبر  31في 

يستند تحليل المخصص العام والمحدد الظاهر أعاله و(. د.كألف  18,325، بالصافي بعد المخصص بمبلغ د.كألف  9,983 :2018)

 إلى تعليمات بنك الكويت المركزي.
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 الضرائب .9

  2019  2018 

  
 ألف د.ك

 
 ألف د.ك

     

 525  591  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 1,455  1,630  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 577  646  (46/2006الزكاة )حسب قانون الزكاة رقم 

 
 2,867  2,557 

 ربحية السهم األساسية والمخففة .10

ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك مع األخذ بعين االعتبار األرباح المدفوعة لحاملي يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم صافي 

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 1الشريحة  –صكوك الدائمة 

األسهم القائمة خالل  تحتسب األرباح المخففة لكل سهم بتقسيم صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد

ل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم التي يمكن إصدارها عند تحويل كافة األسهم المخففة المحتملة إلى أسهم. األرباح المخففة لك

 سهم نتيجة إصدار خيارات األسهم للموظفين ال تؤدي إلى أي تغير عن الربحية األساسية المعلنة لكل سهم.

  2019  2018 

 56,108  62,647  (د.كصافي ربح السنة العائد لمساهمي البنك )ألف 

)ألف  1الشريحة  –: األرباح المدفوعة لحاملي الصكوك الدائمة ناقصا
 د.ك.(

 (5,125) 
 

(5,108) 

  57,522  51,000 

 2,659,898  2,819,723  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(

 19.17  20.40  العائدة إلى مساهمي البنك )فلس( والمخففةربحية السهم األساسية 

قبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم بعد إصدار  2018ديسمبر  31فلس للسهم للواحد في السنة المنتهية في  21.37بلغت ربحية السهم 

 (.22أسهم المنحة )انظر إيضاح 

 النقد والنقد المعادل  .11

  
2019  2018 

 
 

 ألف د.ك  ألف د.ك
     

 83,805  232,393  النقد واألرصدة لدى البنوك

 80,962  277,344  التوظيفات لدى البنوك التي تحل آجال استحقاقها خالل سبعة أيام

  509,737  164,767 
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 ودائع لدى البنوك األخرى .12

 :للودائع لدى البنوك األخرىفيما يلي التوزيعات الجغرافية 

  
2019  2018 

  
 ألف د.ك  ألف د.ك

     

 219,059  361,931  الكويت والشرق األوسط

 18,088  65,516  أوروبا 

  427,447  237,147 

 (59)  (100)  ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

  427,347  237,088 

 

 تمويالت إسالمية للعمالء .13

 :ياإلسالمية للعمالء كما يل إن التوزيعات الجغرافية ألرصدة التمويالت

 
الكويت والشرق 

ايأفريق األوسط  المجموع آسيا 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2019     

  2,145,229  - 7,654  2,137,575  الخدمات المصرفية للشركات

  1,650,164  - -  1,650,164  الخدمات المصرفية االستهالكية

  3,787,739  7,654 -  3,795,393  

 (66,621)  - (77) (66,544) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

  3,721,195  7,577 - 3,728,772 

     

 
الكويت والشرق 

 المجموع آسيا أفريقيا األوسط

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2018     

 1,839,202 728 - 1,838,474 الخدمات المصرفية للشركات

 1,491,570 - - 1,491,570 المصرفية االستهالكيةالخدمات 

 3,330,044 - 728 3,330,772 

 (68,487) (515) - (67,972) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 3,262,072 - 213 3,262,285 
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 )تتمة( تمويالت إسالمية للعمالء .13

 إن مخصص انخفاض القيمة لتمويالت إسالمية للعمالء كما يلي:

 المجموع  عام  محدد 

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك 
         

 58,301 68,487  50,586 50,706  7,715 17,781 الرصيد في بداية السنة

 14,293 16,775  120 3,768   14,173 13,007 خالل السنة المحمل

 603 1,287  - -   603 1,287  استرداد أرصدة مشطوبة

 (4,710) )19,928(  - -   )4,710( )19,928( أرصدة مشطوبة خالل السنة

 68,487 66,621  50,706 54,474  17,781 12,147 الرصيد في نهاية السنة

 فيما يلي تحليل إضافي للمخصص المحدد على أساس فئة األصول المالية:

 

 الخدمات المصرفية للشركات

الخدمات المصرفية  

 االستهالكية

 

 المجموع

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك 
         

 7,715 17,781  6,539 10,205  1,176 7,576 الرصيد في بداية السنة

 14,173 13,007  3,312 3,973  10,861 9,034  المحمل خالل السنة

 603 1,287  366 942  237 345  استرداد أرصدة مشطوبة

 (4,710) (19,928)  )12( )11,758(  (4,698) )8,170( أرصدة مشطوبة خالل السنة

 17,781  12,147  10,205 3,362   7,576 8,785 الرصيد في نهاية السنة

 

 أنواع مقبولة من الضمانات وذلك للتخفيف من أثر مخاطر االئتمان. بأرصدة التمويالت اإلسالمية للعمالء ضمان يتم عند الضرورة 

 فيما يلي التمويالت اإلسالمية غير المنتظمة للعمالء والمخصصات المحددة ذات الصلة: 

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 28,308  32,885  تمويالت إسالمية للعمالء

 (18,325)  (12,476)  مخصص انخفاض القيمة المحدد 

  20,409  9,983 

منخفضة القيمة بشكٍل فردي  قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل التمويالت اإلسالمية، 2019ديسمبر  31في 

 (.د.كألف  1,939: 2018) د.كألف  24,544غ بمبل

ألف  49,914: 2018) 2019 ديسمبر 31 كما فيألف د.ك  53,981مبلغ للعمالء بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة للتمويالت اإلسالمية 

 .والذي هو أقل من مخصص انخفاض القيمة المطلوب حسب تعليمات بنك الكويت المركزيد.ك.( 
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 في أوراق مالية  اتاستثمار .14

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 309,339  306,315  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -استثمار في صكوك 

 42,760  80,440  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 30,740  20,775  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  407,530  382,839 

 

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
     

 42,760  80,440  استثمارات في صناديق غير مسعرة

  80,440  42,760 

 

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  الدخل الشامل اآلخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
     

 30,574  20,624  استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

 166  151  استثمار في أوراق مالية مسعرة

  20,775  30,740 

 تابعة ال شركاتال .15

 :فيما يلي الشركات التابعة العاملة الرئيسية

 2018 2019 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 المؤثرة %حصة الملكية    

 79.49 79.49 تأمين تكافلي الكويت شركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك )مقفلة(

 99.76 99.95 استثمار إسالمي الكويت شركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك )مقفلة(

 استثمارات في شركات زميلة .16

 2018 2019 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة الزميلة

الملكية المؤثرة %حصة      

 المملكة المتحدة بنك لندن والشرق األوسط 
 خدمات مصرفية

  إسالمية
27.91 26.44 

 السودان بنك المال المتحد
 خدمات مصرفية

  إسالمية
21.67 21.67 

 25.02 25.02 عقار الكويت المجموعة السعودية للمشاريع القابضة
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 )تتمة( استثمارات في شركات زميلة .16

 :ببنك لندن والشرق األوسطالخاصة الملخصة فيما يلي ملخص المعلومات المالية 

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 428,435   557,493   إجمالي األصول

 (335,906)   (461,166)      إجمالي المطلوبات

 92,529    96,327   صافي األصول

 24,465   26,889  حصة المجموعة في صافي األصول

 

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 11,375  18,881   إجمالي اإليرادات

 4,111  3,850  صافي الربح

 1,250  973  حصة المجموعة في النتائج

 استثمارات عقارية .17

 كانت الحركة على االستثمارات العقارية كما يلي:

   2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 53,572  24,036  الرصيد في بداية السنة

 1,437  27,342  اإلضافات خالل السنة

 (29,300)  (3,659)  االستبعادات خالل السنة

 (1,500)  (1,074)  صافي الخسارة غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات عقارية   

 (173)  (90)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 24,036  46,555  السنة  نهايةالرصيد في 

تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة بناًء على أسلوب السوق. ولم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل 

 .2019ديسمبر  31من مستويات القيمة العادلة كما في  2السنة. وقد تم وضع جميع االستثمارات العقارية للمجموعة ضمن المستوى 
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 أصول أخرى .18

  
2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 3,768   3,096  إيرادات مستحقة

 ً  5,708   3,196  مدفوعات مقدما

 14,612   26,130  أخرى

  32,422   24,088 

 مطلوبات أخرى .19
  

2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 11,568   13,679  دائنون ومصروفات مستحقة

 8,225   9,141  للموظفينمكافآت مستحقة 

 7,802   8,970  مكافأة نهاية الخدمة

 2,730   2,590  مخصص عام على تسهيالت غير نقدية

 10,342   29,281  أخرى 

  63,661   40,667 

 مكافأة نهاية الخدمة

علومات تم تحديد القيمة الحالية لاللتزام المحدد للمنفعة من خالل تقييمات اكتوارية باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وقد كانت الم

% وزيادات الراتب السنوية بمــا يتفق مع التضخم المتوقع للسعر االستهالكي 5الجوهرية المستخدمة في التقييم هي معدل الخصم البالغ 

 معدالت الوفاة واإلعاقة المتناسبة.و

 رأس المال .20

  2019  2018 

 ألف د.ك سهم  ألف د.ك سهم  

سهم مصرح بها ومصدرة ومدفوعة بالكامل بقيمة  أ

 2,764,655,880فلس للسااااااهم مكوناااة من  100

 ً  سااااهماً( مدفوع 2,274,734,860 :2018) سااااهما

ً  119,423,580 نـااقـااـاادا بـااـااالـااـااكامل و  سهـااـااما

(2018 :113,736,743  ً كأساااهم  مصااادرة (ساااهما

 مصدرة خالل السنة منحة

 

2,884,079,460 288,407  2,388,471,603 238,847 

 376,184,277بعدد  أسهم وخالل العام وبعد الحصول على الموافقات الالزمة، قام البنك بزيادة رأس ماله من خالل إصدار حقوق 
فلس. تم االكتتاب في إصدار الحقوق بالكامل  250باإلضافة إلى عالوة إصدار تبلغ  فلس 100سمية لكل منها سهمًا تبلغ القيمة اإل

 ألف د.ك. 94,046ألف د.ك. باإلضافة إلى عالوة إصدار تبلغ  37,618ا أدى إلى زيادة رأس المال بمبلغ مم
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 عالوة إصدار أسهم  .21

والتعديالت  2016لسنة  1إن حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع، إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات رقم 

 الالحقة له.

 األرباح المقترحة .22

%( وتوزيعات 5: 2017% )5على اصدار أسهم منحة بنسبة  2019مارس  10وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في 

. وقد أدت أسهم المنحة إلى زيادة عدد األسهم 2018ديسمبر  31فلس للسهم( للسنة المنتهية في  7: 2017فلس للسهم ) 8أرباح نقدية بقيمة 

ألف دينار 11,942 سهم( وزيادة في رأس المال بمبلغ  113,736,743: 2017سهم ) 119,423,580المصدرة والمدفوعة بالكامل بعدد 

 ألف دينار كويتي(. 11,374 :2017يتي )كو

 

للسنة  (%5: 2018) %5فلوس للسهم( وأسهم منحة بنسبة  8: 2018للسهم ) فلوس 9 بقيمةأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، سوف تستحق الدفع  هذهاألرباح توزيعات في حال الموافقة على  .2019ديسمبر  31في  المنتهية

 بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية.للمساهمين المسجلين في سجالت البنك 

 أسهم خزينة .23

 ديسمبر: 31يمتلك البنك أسهم الخزينة التالية كما في 

 2019  2018 

 2,027,659  331,112 عدد أسهم الخزينة

 %0.0849  %0.01148 % - أسهم الخزينة إلى إجمالي األسهم المصدرةنسبة 
 643   54  ألف د.ك -تكلفة أسهم الخزينة 

 1,135   212  ألف د.ك –القيمة السوقية ألسهم الخزينة 
 0.508   0.578  المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس(

 الخزينة من األربــاح المرحلة واالحتياطي االختياري على مدار فترة ملكية أسهم الخزينة.ال يسمح بتوزيع مبلغ مساٍو لتكلفة شراء أسهم 
 

 حتياطي قانوني ا .24

% من ربح السنة 10والتعديالت الالحقة له وعقد تأسيس البنك ونظامه األساسي، يتم تحويل  2016لعام  1رقم  وفقاً لقانون الشركات

ة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة العائد إلى مساهمي البنك قبل حصة مؤسس

% من رأس المال. ويعد 50إلى االحتياطي القانوني ويجوز للبنك إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يصل رصيد االحتياطي القانوني إلى 

 حاالت التي نص عليها القانون والنظام األساسي للبنك.حساب االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في ال
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 ات أخرىاحتياطي .25

  

احتياطي 

 اختياري 

احتياطي 

المدفوعات 

 باألسهم

احتياطي 

 القيمة العادلة

احتياطي 

عمالت  ترجمة

 المجموع أجنبية

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

 19,165 (9,917) 3,543 1,381 24,158 2019يناير  1الرصيد في 

 (2,943) 429 (3,372) - -  خسائر شاملة أخرى

 (2,943) 429 (3,372) - - الشاملة للسنة (/األرباحالخسائر)إجمالي 

ق من بيع أصول مالية  بالقيمة العادلة ربح محق

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

 6,310 - - - 6,310 المحول لالحتياطيات

 (414) - - (414) - أسهم خزينة بيع

 22,114 (9,488) 167 967 30,468 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 14,764 (9,276) 3,859 1,671 18,510 ا تم عرضه سابقا(م)ك 2018يناير  1الرصيد في 

 9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   رقم 

 798 - 798 - - 2018يناير  1في 

 15,562 (9,276) 4,657 1,671 18,510 2018يناير  1الرصيد في 

 (1,755) (641) (1,114) - -  خسائر شاملة أخرى

 (1,755) (641) (1,114) - - إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

 5,648 - - - 5,648 المحول إلى االحتياطيات

 48 - - 48 -  مدفوعات باألسهم

 (338) - - (338) - بيع أسهم خزينة

 19,165 (9,917) 3,543 1,381 24,158 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 احتياطي اختياري

% من ربح السنة العائد لمساهمي البنك إلى االحتياطي االختياري. ويجوز إيقاف التحويل 10بموجب النظام األساسي للبنك، يتم تحويل 

 العمومية للمساهمين بناء على توصية من قبل مجلس اإلدارة.السنوي إلى االحتياطي االختياري بقرار من الجمعية 

يجوز توزيع االحتياطي االختياري على المساهمين وفقا لتقدير الجمعية العمومية وبالطريقة التي تناسب مصلحة البنك، باستثناء المبلغ 

 .(23الذي يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة )إيضاح 

 احتياطي المدفوعات باألسهم

 .قوم البنك في الوقت الحالي بإدارة نظام التعويضات باألسهم والتي يتم تسويتها بحقوق الملكيةال ي

لة دلعاالقيمة ط اسومتو  ماًوي 360  يبلغم ألسهرات المتبقي لخيار العمط اسومتن کا 2018في عام لسنة. ل اخالرات خياأي منح م يتم ل

ً سفل 348هو حة ولممنم األسهرات اجحة لخيارلما  .ا
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 )تتمة( ات أخرىاحتياطي .25

 احتياطي المدفوعات باألسهم

 يبين الجدول التالي الحركة في عدد خيارات األسهم خالل السنة:

  
2019 

  عدد خيارات األسهم
2018 
 األسهمعدد خيارات 

 3,341,369  1,758,501  يناير  1القائمة في 

 -  -  الممنوحة خالل السنة 

 (164,092)  (14,084)  األسهم الملغاة خالل السنة

 (1,418,776)  (1,744,417)  األسهم المستخدمة خالل السنة

 1,758,501  -  ديسمبر 31القائمة في 

( وتدرج ضمن تكاليف د.كألف  48: 2018) د.كألف  ال يوجديبلغ المصروف المستحق على حساب خطط المكافآت باألسهم للسنة 

الموظفين في بيان الربح أو الخسارة المجمع. خالل السنة، مارس بعض الموظفين حقهم الخاص بخيار شراء األسهم وذلك عن طريق 

ً  1,744شراء   ألف سهماً( وقد تم إصدار هذه األسهم من أسهم الخزينة التي يحتفظ بهــا البنك. 1,419: 2018) ألف سهــما

 مة للشريحة األولى من رأس المــال الصكوك الدائ .26

 250متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بمبلغ بترتيبات صكوك أصدر البنك صكوك الشريحة األولى من رأس المال  ،2016خالل 

مليون دوالر أمريكي. إن صكوك الشريحة األولى من رأس المــال هي صكوك دائمة ليس لها تاريخ استرداد محدد، وتشكل التزامات 

ً  للبنكفقط( ثانوية مباشرة وغير مضمونة )ذات أولوية على رأس المال  تم إدراج صكوك الشريحة ألحكام وشروط عقد المضاربة.  وفقا

األولى من رأس المال في بورصة إيرلندا وناسداك دبي. هذه الصكوك يمكن استدعاؤها من قبل البنك بعد فترة خمس سنوات تنتهي في 

 )"تاريخ االستدعاء األول"( أو أي تاريخ لدفع توزيعات األرباح الحق لذلك التاريخ وفقاً للشروط المحددة للسداد.  2021مايو 

مضارب( على )بصفة اليتم استثمار صافي المتحصل من صكوك الشريحة األولى من رأس المــال عن طريق عقد المضاربة مع البنك 

أساس غير مقيد ومشترك في األنشطة العامة للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام. تحمل صكوك الشريحة األولى من رأس 

سنوياً يدفع في نهاية كل نصف سنة حتى تاريخ االستدعاء األول. وبعد ذلك، يُعاد تحديد معدل  %6.75 المــال معدل ربح متوقع بنسبة

 اً زائد ”U.S. Mid Swap Rate“  الربح المتوقع بناًء على المعدل السائد في حينه لمتوسط سعر المبادلة األمريكي لخمس سنوات

 % سنوياً. 5.588هامش ربح مبدئي بنسبة 

 المضاربة أرباح تتراكم ال الحالة، تلك وفي ،در طبقا لرغبته الخاصة، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح المضاربة المتوقعةيجوز للُمص  

 يعتبر هذا اإلجراء حادث تعثر.  ولن
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة .27

الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي تخضع لسيطرتهم أو لسيطرتهم المشتركة تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 

وموظفي اإلدارة الرئيسية وأفراد أسرهم المقربين والشركة األم وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي إدارتها الرئيسيين  والشركات الزميلة

اط االعتيادي على طراف ذات الصلة من المعامالت التجارية في إطار النشوفروعها وشركاتها الزميلة والتابعة. وتنتج األرصدة لدى األ

 وهي مدرجة ضمن بنود البيانات المالية التالية:  ةأسس تجارية بحت
  

عدد أعضاء مجلس  
اإلدارة والمديرين 

 التنفيذيين

 
عدد األطراف 
 ذات عالقة

 

  
 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

د.كألف  ألف د.ك         

 5,157  14,469  2 1  7 7 تمويالت إسالمية للعمالء

 3,028  3,801   9 12  5 5 حسابات المودعين

 231  459       إيرادات مرابحات وتمويالت إسالمية أخرى

 (87) (98)        توزيعات للمودعينتكاليف التمويل وال

         

         الشركة األم 

 43,139 181,080       مستحق من البنوك 

 59,140 5,735       مستحق إلى البنوك 

 1,617 1,405       إيرادات مرابحات وتمويالت إسالمية أخرى

 (664) (1,170)        توزيعات للمودعينتكاليف التمويل وال

تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل تسهيالت تمويلية إسالمية إلى أطراف ذات عالقة في شكل أسهم وعقارات. وقد بلغ تقدير القيمة العادلة 

ألف  21,649: 2018) 2019ديسمبر  31 فيكما  د.ك ألف5,500  عالقة للضمانات المحتفظ بها مقابل تلك التسهيالت ألطراف ذات 

 (.د.ك

 اإلدارة العليا: مدفوعات لموظفي

 فيما يلي تفاصيل المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا: 

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 2,061   2,198  منافع قصيرة األجل

 364   413  مكافأة نهاية الخدمة

 580   611  مدفوعات األسهم

  3,222   3,005 
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 التزامات ومطلوبات محتملة .28

 تاريخ التقرير كانت هناك التزامات ومطلوبات محتملة قائمة ضمن أنشطة األعمال االعتيادية تتعلق بما يلي:في 

 2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك 
    

 264,940   271,839 كفاالت

 91,632   90,184 خطابات قبول واعتمادات مستندية

 9,278   2,032 التزامات أخرى

 364,055   365,850 

 

 تحليل القطاعات  .29

يتم تحديد قطاعات التشغيل استناداً إلى معلومات التقارير المالية الداخلية حول عناصر المجموعة والتي تتم مراجعتها بانتظام من قبل 

 القرار من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائها. تنقسم قطاعات التشغيل إما إلى قطاعات أعمال أو قطاعات جغرافية. يصانع

 قطاعات األعمال

 يتم تقسيم أنشطة البنك ألغراض اإلدارة في أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

الخدمات المصرفية 

 االستهالكية

تقدم سلسلة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء األفراد والمؤسسات، وتتضمن هذه السلسلة  :

 خدمات التمويل االستهالكي والبطاقات االئتمانية والودائع وخدمات الفروع المصرفية األخرى. 

الخدمات المصرفية 

 للشركات 

 تقدم خدمات المرابحات واإلجارة والخدمات التجارية والخدمات األخرى للعمالء من الشركات.  :

الخدمات المصرفية 

 االستثمارية 

تشمل بصورة رئيسية إدارة االستثمارات المباشرة، واالستثمارات في شركات الزميلة، واستثمارات  :

 العقارات المحلية والدولية وإدارة األصول. 

تقدم بصورة رئيسية خدمات تسهيالت المرابحة المحلية والدولية والتسهيالت التمويلية اإلسالمية  : الخزانة

 األخرى بصورة رئيسية مع البنوك، إضافة إلى توفير األموال الالزمة لتمويل عمليات البنك.

 التسعير والتوزيع بين القطاعات.تشمل أنشطة المجموعة األخرى والمتبقية فيما يتعلق بسياسة  : بنود داخل المجموعة
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  )تتمة( تحليل القطاعات .29

  

الخدمات 

المصرفية 

 االستهالكية 

الخدمات 

المصرفية 

 للشركات

الخدمات 

المصرفية 

 االستثمارية

 

 الخزانة 

 بنود

داخل 

 المجموعة

 

 

 المجموع

 ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2019        

 119,459  14,011 5,859 (3,543) 35,542 67,590 ( التمويلئرصافي إيرادات/)خسا

 2,040  - - 2,040 - - حصة في نتائج شركات زميلة

 145,769  8,147 9,533 9,609 43,929 74,551 التشغيلية اإليرادات

 (7,892)  (2,484) (42) (85) (282) (4,999) استهالك 

 62,677  (15,666) 8,943 5,059 28,080 36,261 صافي ربح/)خسارة( السنة 

 5,300,548  42,730 825,652 217,281 2,562,670 1,652,215 مجموع األصول

 4,647,367  9,939 1,873,566 62,495 364,021 2,337,346 مجموع المطلوبات 
        

2018        

 120,306  10,070 11,350 (2,896) 36,858 64,924 صافي إيرادات التمويل

 1,917  - - 1,917 - - حصة في نتائج شركات زميلة

 139,721  5,084 14,361 4,248 44,503 71,525 التشغيلية اإليرادات

 (4,288)  (1,559) (28) (64) (87) (2,550) استهالك 

 56,210  (19,454) 13,803 (8,044) 31,827 38,078 صافي ربح/)خسارة( السنة 

 4,344,778  26,107 460,078 152,848 2,216,460 1,489,285 مجموع األصول

 3,858,818  15,616 1,616,832 16,040 219,032 1,991,298  مجموع المطلوبات

 قطاعات جغرافية 
 لألصول. لعرض المعلومات على أساس المناطق الجغرافية، فإن اإليرادات تستند إلى الموقع الجغرافي للعمالء وتستند األصول إلى الموقع الجغرافي 

 
الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
 المجموع آسيا أوروبا الشمالية

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 2019 

 5,300,548 33,196 130,057 19,342 5,117,953 األصول

 198,350 29,595 4,180 26,208 138,367 أصول غير متداولة )باستثناء األدوات المالية(

 5,300,548 10 1,188 - 5,299,350 المطلوبات وحقوق الملكية

 145,769 4 4,257 209 141,299 إيرادات القطاع
      

 2018      

 4,344,778 122,567 74,813 4,007 4,143,391 األصول

 134,077 26,613 5,482 - 101,982 أصول غير متداولة )باستثناء األدوات المالية(

 4,344,778 10 558 66 4,344,144 المطلوبات وحقوق الملكية

 139,721 2,285 2,691 2 134,743 إيرادات القطاع
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر .30

 مقدمة ونظرة عامة  30-1

يوجد مخاطر كامنة في أنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة تلك المخاطر بطريقة منظمة من خالل سياسة مخاطر المجموعة والتي تشمل 

المنبثقة اإلدارة الشاملة للمخاطر ضمن الهيكل التنظيمي وإجراءات إلدارة ومراقبة وقياس المخاطر. يوفر مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر 

 عن المجلس التوجه العام إلدارة المخاطر واإلشراف عليها في ظل دعم من لجنة اإلدارة التنفيذية ووظائف إدارة المخاطر في المجموعة.

 تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية. 

موعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر، حيث يساعد هذا األسلوب في إظهار وفقاً إلرشادات بنك الكويت المركزي، قامت المج

الخسائر المحتملة في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة والتي تعتبر تقدير للخسارة النهائية الفعلية وذلك استناداً إلى نماذج 

مختلف مجموعات األعمال الداخلية وتحليلها لتحديد وإدارة ومراقبة إحصائية. يتم فحص كافة المعلومات التي يتم الحصول عليها من 

 المخاطر.

 يتم تحديد حجم المعامالت واالنكشافات القائمة للمخاطر ومقارنتها بالحدود المصرح بها، حيث يتم مراقبة المخاطر التي لم يتم قياسهــا

رقابية. ويتم تصعيد أي فروق أو تجاوزات أو انحرافات إلى في ضوء إرشادات السياسة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والضوابط ال

 اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

مخاطر السوق ومخاطر معدل الناتجة من وكجزء من اإلدارة العامة للمخاطر، تستخدم المجموعة األدوات المالية إلدارة االنكشافات 

 وتستخدم الضمانات لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة. الربح،

يتضمن إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر في المجموعة إرشادات محددة تركز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة لتجنب التركز المفرط 

 للمخاطر. 

 مخاطر االئتمان   30-2

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة  30-2-1

ي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة أحد األطراف على سداد التزاماته مما يسبب خسائر مالية للمجموعة، وتنتج مخاطر االئتمان ه

 مخاطر االئتمان من األعمال االعتيادية للمجموعة. 

 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد كافة السياسات المتعلقة باالئتمان.

إجراء تقييم دقيق لجدارتهم االئتمانية. تتطلب اإلجراءات المحددة في دليل سياسة االئتمان يتم وضع حدود ائتمانية لكافة العمالء بعد 

للمجموعة أن تخضع كافة العروض االئتمانية لفرز تفصيلي من قبل أقسام مخاطر االئتمان. وعند الضرورة، يتم الحصول على بعض 

 تمانية المتعلقة بها.أنواع من الضمانات للتسهيالت التمويلية لتخفيف المخاطر االئ

ً لتعليمات بنك الكويت المركزي حول قواعد وضوابط تصنيف التسهيالت االئتمانية، قامت المجموعة بتشكيل لجنة داخلية من  ووفقا

ع موظفين مهنيين متخصصين بغرض دراسة وتقييم التسهيالت االئتمانية الحالية لكل عميل للمجموعة. ويتعين على هذه اللجنة التي تجتم

بصورة دورية خالل العام تحديد أي مواقف غير عادية والصعوبات المصاحبة لمركز العميل والذي قد يسبب تصنيف الدين كغير منتظم، 

 وتحديد مستوى المخصصات المطلوبة.

يالت االئتمانية كما تحد المجموعة من المخاطر من خالل تنويع أصولها بحسب قطاع األعمال. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة كافة التسه

 بصورة مستمرة من خالل المراجعة الدورية لألداء االئتماني وتصنيف الحسابات.
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر .30

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30-2

 )تتمة(تقييم خسائر االئتمان المتوقعة  30-2-1

خسائر االئتمان  الحتساب)ائتمان منخفض القيمة( بالنسبة  3تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثراً وبالتالي يقع ضمن المرحلة 

 المتوقعة في الحاالت التالية: 

  عدم احتمال قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل بدون الرجوع على المجموعة بإجراءات مثل صرف الضمان

 (؛ به محتفظضمان )إذا كان هناك أي 

  يوم؛ أو   90تأخر المقترض عن سداد أي التزام ائتماني مادي للمجموعة لمدة تزيد عن 

 ؛ أو أي اض في القيمة االئتمانية استناداً إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخليةاعتبار تعرض المقترض لالنخف

  تسهيالت منخفضة القيمة ائتمانياً تمت إعادة هيكلتهــا

  تعتبر المجموعة أن االستثمارات واألرصدة بين المصارف متعثرة عندما يتأخر سداد الكوبون أو الدفعة األساسية

عندما لم يعد يستوفي أياً  3المجموعة أن األصل المالي "متعافي" )أي لم يعد متعثراً( وبالتالي يتم إعادة تصنيفه خارج المرحلة تعتبر 

على الرغم من ذلك، يتطلب ذلك الوفاء بالدفعات المجدولة )جميعا على أساس متداول( لسنة واحدة على األقل أو عند  من معايير التعثر.

  .التصنيفزوال سبب هذا 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

تتولى المجموعة استمرار مراقبة كافة األصول التي تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكي يتم تحديد ما إذا كانت أداة ما أو محفظة  

على مدار عمر تلك األدوات، تقوم  شهر أو تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة 12من األدوات تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

. إن المعايير الكمية المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في األصل نالمجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر ائتما

 . والتي تخضع للسياسات الداخلية للبنك وللحدود الرقابية الحدود النسبية والمطلقة مخاطر االئتمان تمثل سلسلة من

تعتبر المجموعة أن تراجع التصنيف االئتماني بدرجتين )بدون مراعاة عوامل التعديل في التصنيف( كزيادة جوهرية في مخاطر 

بينما يعتبر تراجع التصنيف  صلاأل االئتمان بالنسبة لألدوات المصنفة خارجيا ضمن تصنيف "الجودة االئتمانية العالية" في بداية

االئتماني بدرجة واحدة لألدوات المصنفة ضمن فئة "الجودة االئتمانية المنخفضة" كزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. وتقوم المجموعة 

وفي حال عدم  الئتمان.على نحو مماثل بتطبيق المعايير الكمية المناسبة للمحفظة المصنفة داخليا لتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر ا

وجود التصنيفات عند البداية، تأخذ المجموعة بعين االعتبار التصنيف المتاح أوالً لتحديد إذا ما كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر 

  االئتمان.
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 )تتمة( مخاطر االئتمان 30-2

 المتوقعة )تتمة(تقييم خسائر االئتمان  30-2-1

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

حاالت  تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتمانية على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة الحالية لكافة

بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب الفعلي لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق  الربحالعجز النقدية المخصومة بمعدل 

عقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها. تتضمن العناصر األساسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة احتمالية 

نماذج المخاطر االئتمانية المناسبة  مخداالتعثر ومعدل الخسارة عند التعثر وقيمة التعرض عند التعثر. تقدر المجموعة تلك العناصر باست

ومعامالت التحويل االئتماني لاللتزامات خذاً في االعتبار المعدالت االئتمانية الداخلية والخارجية للموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات آ

 والسيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية الخ. القائمة خارج الميزانية العمومية 

 2سنوات للتسهيالت االئتمانية بحيث تشمل العمالء المصنفين ضمن المرحلة  7جموعة فترة االستحقاق المتوقعة بمدة تبلغ تحتسب الم

% من التسهيالت االئتمانية األصلية.  50ما لم تتضمن تلك التسهيالت وجدول لسداد الدفعات على أال تتجاوز دفعة السداد األخيرة نسبة 

 لقروض اإلسكان.  سنة 15وسنوات للتمويل االستهالكي وبطاقات االئتمان  5 كـقاق المتوقعة يتم احتساب فترة االستح

% من قيمة التعرض 100بنسبة  3تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على التسهيالت االئتمانية المصنفة ضمن المرحلة 

 االستقطاعات المبينة من قبل بنك الكويت المركزي.  تطبيقعند التعثر بالصافي بعد قيمة الضمانات المؤهلة بعد 

 دراج المعلومات المستقبلية إ

خسائر االئتمانية المتوقعة تأخذ المجموعة في اعتبارها المتغيرات االقتصادية الرئيسية المتوقع أن يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان وال

خسائر االئتمان المتوقعة. وتعكس تلك المتغيرات بصورة أساسية التقديرات المعقولة دراج المعلومات المستقبلية ضمن نماذج لغرض إ

حكام المستخدمة في تحديد الخسائر لى رفع درجة األية. إن مراعاة هذه العوامل يؤدي إوالمؤيدة للظروف االقتصادية الكبرى المستقبل

( لتضمين العوامل االقتصادية الكبرى في GCorr macro )نموذجحصائية االئتمانية المتوقعة. وتقوم المجموعة باالستعانة بالنماذج اإل

معدالت التعثر التاريخية. وتراعي المجموعة ثالثة سيناريوهات )خط األساس، االرتفاع، االنخفاض( للتوقعات بالبيانات االقتصادية 

االت المناسبة على تلك السيناريوهات للوصول إلى الكبرى بشكل منفصل لكل القطاعات الجغرافية المصنفة ويتم تطبيق ترجيح االحتم

النتيجة النهائية لخسائر االئتمان المتوقعة على أساس ترجيح االحتماالت.  وتقوم اإلدارة بمراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك 

 أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية على أساس منتظم. 
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 )تتمة( المالية وإدارة المخاطراألدوات      .30

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30-2

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 30-2-1

 يف الداخلي وعملية تقدير احتمالية التعثرنصتال

تقوم المجموعة في إدارة محفظتها باستخدام التصنيفات والمقاييس والتقنيات األخرى التي تضع في اعتبارها كافة جوانب المخاطر 

المتوقعة. تستخدم المجموعة أدوات التصنيف القياسية لقطاع األعمال وذلك لتقييم التصنيفات / الدرجات التي تمثل معدل الرفع لعمليات 

تقدير احتمالية التعثر. تعمل تلك األداة على توفير إمكانية تحليل األعمال وإجراء تصنيفات المخاطر على مستوى الملتزم والتسهيل 

 االئتماني.

يعمل هذا التحليل على دعم استخدام العوامل المالية وكذلك العوامل الموضوعية غير المالية. كما تستخدم المجموعة كذلك التصنيفات  

 الخارجية من خالل وكاالت التصنيف المعتمدة للمحافظ المصنفة خارجياً. 

استخدام  9تها في المستقبل. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية تتمثل احتمالية التعثر في احتمال أن يتعثر الملتزم في الوفاء بالتزاما

شهر أو على مدار عمر األدوات استناداً إلى توزيع المرحلة بالنسبة للملتزم. كما ينبغي أن  12احتمالية تعثر بشكل منفصل لمدة تبلغ 

تقدير المجموعة لجودة األصل في المستقبل. وتنتج احتمالية  9تعكس احتمالية التعثر المستخدمة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

لية التعثر على مدار مدة التعثر من أداة التصنيف استناداً إلى التصنيفات االئتمانية الداخلية / الخارجية. وتقوم المجموعة بتحويل احتما

 زمنية محددة باستخدام نماذج وتقنيات مناسبة.  التعثر على مدار مدة التعثر إلى الهياكل الزمنية الحتمالية التعثر في فترة

يتم تنفيذها بالمجموعة. وتستند بطاقات  يتقوم المجموعة بتقييم احتمالية التعثر لمحفظة األفراد من خالل بطاقات الدرجات السلوكية الت

لتعثر المرتبطة بكل تسهيل ائتماني. ويستند ويؤدي ذلك إلى التمكين من تقييم الدرجة واحتمالية ا ات إلى أسلوب التراجع اللوجستي.الدرج

الهيكل الزمني الحتمالية التعثر إلى مفهوم معدل المخاطر. ويتمثل التوزيع القائم المستخدم في التوزيع المطرد. ويتم استخدام وظيفة 

قامت  بطاقة الدرجات السلوكية.توزيع االحتمالية للمتغير العشوائي الموزع بشكل مطرد مع معدل المخاطر كاحتمالية تعثر مقدرة من 

 المجموعة بتطبيق الحدود الدنيا الحتمالية التعثر وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

 عند التعثر االنكشافقيمة 

 االنكشافعند التعثر المبلغ الذي سوف يستحق على الملتزم للمجموعة عند التعثر. وتقوم المجموعة باحتساب قيم  االنكشافتمثل قيمة 

من الحدود  هذه االنكشافاتالحد االئتماني المسحوب.  وتنتج  عند التعثر باإلضافة إلى االنكشافالمتغيرة التي قد تؤدي إلى زيادة قيمة 

عند التعثر  االنكشافالقيم خارج الميزانية وداخل الميزانية. ويتم تقدير قيمة  االنكشافالمتاحة والمطلوبات المحتملة. وبالتالي، يتضمن 

 معامالتخذاً في االعتبار الشروط التعاقدية مثل أسعار الكوبون ومعدل التكرار ومنحنيات المراجع وتاريخ االستحقاق وجدول اإلطفاء وأ

ويتم تطبيق معامالت التحويل االئتماني لتقدير عمليات السحب المستقبلي واحتساب االنكشاف عند التعثر بالنسبة  لخإ يتحويل االئتمانال

  طاقات االئتمان.لمحفظة ب
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر     .30

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30-2

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 30-2-1

 الداخلي وعملية تقدير احتمالية التعثر )تتمة( التصنيف

 معدل الخسارة عند التعثر

حالة حدوث التعثر. تقوم المجموعة بتقدير عوامل قياس معدل الخسارة عند  يمثل معدل الخسارة عند التعثر قيمة الخسارة المحتملة في

التعثر استناداً إلى تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات من األطراف المقابلة المتعثرة. وتراعي نماذج معدل الخسارة عند التعثر هيكل 

قامت المجموعة بتطبيق  داد ألي ضمان يتعلق باألصل المالي.وضمان وامتياز المطالبة وقطاع أعمال الطرف المقابل وتكاليف االستر

 النحو المنصوص عليه من قبل بنك الكويت المركزي. ىالتعثر علالحد األدنى لمعدل الخسارة عند 

 الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان )صافي االنكشاف للمخاطر بعد الضمانات المغطاة( 30-2-2

اإلسالمية للعمالء والمطلوبات المحتملة قبل وبعد األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية فيما يلي تحليل التمويالت 

 األخرى:

 2019  2018 

إجمالي  

  االنكشاف

 صافي 

  االنكشاف

إجمالي 

  االنكشاف

 صافي 

 االنكشاف

 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 
        

 2,153,771  3,262,285  2,507,345  3,728,772 إسالمية للعمالءتمويالت 

 353,931  365,850  354,138  364,055 وااللتزامات الرأسمالية المطلوبات المحتملة

 الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى 

 يعتمد مبلغ ونوع وتقييم الضمان المطلوب على اإلرشادات المحددة في إطار عمل إدارة المخاطر. 

تفاظ تتضمن األنواع الرئيسية للضمانات المقبولة العقارات واألسهم والضمانات النقدية والكفاالت البنكية. يتم إعادة تقييم الضمانات واالح

يجوز أن تحصل المجموعة على كفاالت من الشركات األم للتسهيالت التمويلية المقدمة إلى  بها بصورة مستقلة عن وحدات األعمال. كما

 شركاتها التابعة.
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.   30

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30-2

 تركزات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 30-2-3

تنتج تركزات مخاطر االئتمان من االنكشاف للعمالء ممن لديهم خصائص مماثلة من حيث الموقع الجغرافي الذي تعمل فيه أو قطاع 

 أو االقتصادية أو الظروف األخرى.األعمال بحيث قد تتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالتغيرات في الظروف السياسية 

كما قد تنتج مخاطر االئتمان بسبب التركز الكبير ألصول المجموعة تجاه طرف مقابل واحد. تدار هذه المخاطر عن طريق تنويع  

من إجمالي التسهيالت ما  2019ديسمبر  31عميل ضمن التمويالت اإلسالمية القائمة للعمالء كما في  20المحفظة، وتمثل نسبة أكبر 

 (. %23.40: 2018)% 24.19نسبته 

بعين يمكن تحليل األصول المالية والبنود خارج الميزانية العمومية للمجموعة قبل أخذ أي ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية 

 بحسب المناطق الجغرافية التالية:االعتبار 

 
الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
باوأور الشمالية  المجموع آسيا 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
      

2019      

 193,454 181 2,218 22,123  168,932 أرصدة لدى البنوك 

 306,156 - - -  306,156 بنك الكويت المركزي لدى ودائع

 427,347 - 65,516 -  361,831 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,728,772 - - -  3,728,772 تمويالت إسالمية للعمالء

 306,315 25,929 - -  280,386 صكوكاستثمار في 

أصول أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 

 26,130 - - -  26,130 والمدفوعات المقدمة(

 4,872,207 22,123 67,734 26,110 4,988,174 

 362,023 4,844 1,090 - 356,089 مطلوبات محتملة

 2,032 - - - 2,032 التزامات

 5,352,229 30,954 68,824 22,123 5,230,328 لمخاطر االئتمان االنكشافإجمالي 
      

2018      

 50,266 51 559 4,007 45,649 أرصدة لدى البنوك 

 244,685 - - - 244,685 بنك الكويت المركزي لدى ودائع

 237,088 - 18,088 - 219,000 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,262,285 213 - - 3,262,072 تمويالت إسالمية للعمالء

 309,339 107,408 4,612 - 197,319 استثمار في صكوك

أصول أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 

 14,613 - - - 14,613 والمدفوعات المقدمة(

 3,983,338 4,007 23,259 107,672 4,118,276 

 356,572 8,024 1,272 - 347,276 مطلوبات محتملة

 9,278 - - - 9,278 التزامات

 4,484,126 115,696 24,531 4,007 4,339,892 لمخاطر االئتمان االنكشافإجمالي 
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.   30

 )تتمة( مخاطر االئتمان 30-2

 )تتمة( تركزات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 30-2-3

 أي ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية بحسب قطاعات األعمال التالية:يمكن تحليل األصول المالية للمجموعة قبل األخذ باالعتبار 

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 115,257   113,502  تجاري 

 166,755   210,831  صناعي

 519,717   699,339  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 62,856   66,439  إنشاءات 

 899,883   1,011,541  عقارات

 1,423,554   1,565,183  بيع بالتجزئة 

 397,644   615,021  الحكومة 

 532,610  706,318  أخرى 

  4,988,174  4,118,276 

 جودة االئتمان لكل فئة من األصول المالية 30-2-4

التمويلية، تقوم المجموعة باستخدام تصنيفات ومقاييس وتقنيات أخرى تأخذ في االعتبار كافة جوانب المخاطر.  إلدارة محفظتها

االنكشافات االئتمانية المصنفة كجودة "عالية" هي تلك االنكشافات حيث تكون المخاطر النهائية للخسارة المالية نتيجة تعثر المدين في 

ذه االنكشافات، الشركات ذات أحوال مالية ومؤشرات مخاطر وقدرة على السداد ممتازة. االنكشافات سداد التزاماته متدنية. وتتضمن ه

االئتمانية المصنفة كجودة "قياسية" تتكون من كافة التسهيالت األخرى حيث يكون هناك التزام كامل بالشروط التعاقدية وال تعتبر 

ة المحتملة على الجودة "قياسية" أعلى من االنكشافات المصنفة ضمن نطاق الجودة "منخفضة القيمة". المخاطر النهائية للخسارة المالي

 "العالية". 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30

 )تتمة( مخاطر االئتمان     30-2

 )تتمة( جودة االئتمان لكل فئة من األصول المالية 30-2-4

 يبين الجدول التالي جودة االئتمان حسب فئة األصول لبنود بيان المركز المالي استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني للمجموعة: 

 
غير متأخرة السداد ولم تنخفض 

 قيمتها
    

 
 قياسية  عالية

 
متأخرة أو 
انخفضت 

 قيمتها
 

 اإلجمالي

 ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د 
        

2019        

 193,454  -  -  193,454 أرصدة لدى البنوك

 306,156  -  -  306,156 دى بنك الكويت المركزيلودائع 

 427,347  -  -  427,347 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,795,393  74,389  263,911  3,457,093 تمويالت إسالمية للعمالء

 306,315  -  -  306,315 استثمار في صكوك

أصول أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 
 والمدفوعات المقدمة(

26,130 
 

- 
 

- 
 

26,130 

 4,716,495  263,911  74,389  5,054,795 
 

 

 
غير متأخرة السداد ولم تنخفض 

 قيمتها
    

 
 قياسية  عالية

 
متأخرة أو 
انخفضت 

 قيمتها
 اإلجمالي 

 ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د  ك.ألف د 
        

2018        

 50,266  -  -  50,266 أرصدة لدى البنوك

دى بنك الكويت المركزيلودائع   244,685  -  -  244,685 

 237,088  -  -  237,088 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,330,772  69,331  228,474  3,032,967 تمويالت إسالمية للعمالء

 309,339  -  -  309,339 استثمار في صكوك

أصول أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 
 والمدفوعات المقدمة(

14,613 
 

- 
 

- 
 

14,613 

 3,888,958   228,474  69,331  4,186,763 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(    .30

 )تتمة( مخاطر االئتمان      30-2

 )تتمة( جودة االئتمان لكل فئة من األصول المالية 30-2-4

 لألصول المالية المتأخرة أو المنخفضة القيمة: التحليل الزمني

 
 الخدمات المصرفية للشركات

 
 اإلجمالي  الخدمات المصرفية االستهالكية

متأخرة السداد  
ولم تنخفض 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 

 القيمة

متأخرة السداد  
ولم تنخفض 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 

  القيمة

متأخرة السداد 
تنخفض ولم 

 قيمتها

متأخرة السداد 
ومنخفضة 

 القيمة

 
 ألف د.ك ألف د.ك

 
 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك

2019      
 

  

  22,822  20,269   13  14,230   22,809  6,039 يوماً  30خالل 

  -  14,359   -  4,738   -  9,621 يوماً  60 -31

  2 6,875   2  3,420   -  3,455 يوماً  90 -61

  5,379  -   5,378  -   1  - يوماً  180 -91

  4,683  -   3,815  -   868  - يوماً  180أكثر من 

 19,115 23,678   22,388  9,208   41,503  32,886 

 
        

2018         

 5,123 24,588  33 16,499  5,090 8,089 يوماً  30خالل 

 25 9,115  10 4,936  15 4,179 يوماً  60 -31

 101 7,320  15 3,230  86 4,090 يوماً  90 -61

 8,153 -  4,680 -  3,473 - يوماً  180 -91

 14,906 -  10,390 -  4,516 - يوماً  180أكثر من 

 16,358 13,180  24,665 15,128  41,023 28,308 

كما  د.كألف  32,417 قدير القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لكل عملية تمويل متأخرة أو انخفضت قيمتها بمبلغ ـتـت اإلدارة بــامــق

 .(د.كألف  6,819: 2018) 2019ديسمبر  31في 

 مخاطر السوق  30-3

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األصول نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنتج مخاطر السوق من المراكز المفتوحة بالعمالت 

 ومعدالت الفوائد.وكلها تتعرض لحركات السوق العامة والمحددة والتغيرات في مستوى تقلب األسعار  واألوراق الماليةاألجنبية 

ً ألحكام الشريعة اإلسالمية، ال تتعرض المجموعة  لمخاطر جوهرية بالنسبة إلعادة تسعير التزاماتها حيث أن المجموعة ال تقوم وفقا

 بتقديم معدالت عوائد تعاقدية مضمونة لمودعيها.

الضوابط تقوم المجموعة باتخاذ خطوات رئيسية نحو إدارة مخاطرها السوقية من خالل التنويع والتقييم المسبق للمخاطر والحدود و

 الرقابية على مستوى عدة نقاط باإلضافة إلى المراقبة والتقارير المستمرة.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30
 

 مخاطر العمالت األجنبية    30-4

 تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في معداّلت صرف العمالت األجنبية. 

ً من قبل مجلس اإلدارة النكشافات مراكز العمالت. يتم تمويل  تم مراقبة مخاطر الصرف األجنبي من خالل الحدود الموضوعة سلفا

األصول بنفس عملة األعمال التي يتم االضطالع بها للحد من مخاطر الصرف األجنبي. يتم فصل المهام بين وظائف المكاتب األمامية 

 ة مع المراقبة المستقلة لحدود المراكز بصورة مستمرة من قبل مكاتب العمل المتوسطة.   والمكاتب الخلفية للخزان

% في قيمة معدل العملة مقابل الدينار الكويتي عن 5يتناول الجدول التالي تحليل األثر على الربح وحقوق الملكية بنسبة مفترضة 

األخرى ثابتة دون تغيير. أي مبلغ سلبي في الجدول يعكس صافي انخفاض المستويات السارية في نهاية السنة مع بقاء كافة المتغيرات 

 محتمل في الربح أو حقوق الملكية، في حين يعكس المبلغ اإليجابي صافي زيادة محتملة.   

  2019  2018 

 األثر على  

 الربح 

 األثر على

  حقوق الملكية

 األثر على

 الربح

 األثر على

 حقوق الملكية

 ألف د.ك ألف د.ك  د.ك ألف ألف د.ك  

 - 2,347  - 2,499 5+ دوالر أمريكي

 - (68)  - (150) 5+ جنية إسترليني 

 - -  - 20 5+ يورو 

 755 -  265  5+ روبية إندونيسية

 38 10  91 16 5+ جنيه سوداني

 - 2  - 3 5+ ين ياباني

 - 19  - (2) 5+ أخرى

مقابل الدينار الكويتي له أثر معادل، ولكن عكسي، للمبالغ الظاهرة أعاله، على أساس أن % بالعمالت أعاله 5قد يكون النقص بنسبة 

 كافة المتغيرات األخرى تظل ثابتة دون تغيير.

 مخاطر أسعار األسهم 

ع االستثمارات تنشأ مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنوي

 من حيث التوزيع الجغرافي وتركز قطاعات األعمال.

بأسااعار  %5، فإن الزيادة بنساابة  كأصااول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح الشاااملة األخرىبالنساابة لتلك االسااتثمارات المصاانفة 

(. وأي تغير د.كألف  1,537: زيادة بمبلغ 2018) د.ك آالف 1,039سااااااينتج عنها زيادة حقوق الملكية بمبلغ  2019األسااااااهم كما في 

معادل في االتجاه المعاكس قد يكون له أثر معادل، ولكن عكساااي، للمبالغ الظاهرة أعاله، على أسااااس أن كافة المتغيرات األخرى تظل 

 ثابتة دون تغيير.

 مخاطر السيولة 30-5

الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. للحد من هذه المخاطر،  إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على

 قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة األصول مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة بصورة يومية.

تراتيجية وشاملة. وتعقد اللجنة قامت المجموعة بتشكيل لجنة إدارة األصول والمطلوبات إلدارة أصول ومطلوبات المجموعة بصورة اس

 اجتماعاتها بصورة دورية لتحديد ومراجعة السياسات إلدارة مخاطر السيولة ووضع حدود لتلك المخاطر.  
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30

 )تتمة( مخاطر السيولة 30-5
استناداً إلى التدفقات النقدية وتواريخ االستحقاق التعاقدية، يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق أصول ومطلوبات وحقوق ملكية المجموعة 

 وال يأخذ ذلك بالضرورة في االعتبار االستحقاقات الفعلية.

 
 خالل

أشهر 3  
أشهر  3من 
 أشهر 6إلى 

أشهر  6من 
 إلى سنة

أكثر من 
 المجموع سنة

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
2019      

      األصول
 232,393 - - - 232,393 النقد واألرصدة لدى البنوك

 306,156 - 16,137 63,293 226,726 دى بنك الكويت المركزيلودائع 

 427,347 - 56,570 48,510 322,267 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,728,772 1,657,512 241,104 826,597 1,003,559 تمويالت إسالمية للعمالء

 306,315 55,685 - - 250,630 استثمار في صكوك

 101,215 101,215 - - - أخرى في أوراق مالية اتاستثمار

 33,144 33,144 - - - استثمارات في شركات زميلة

 46,555 46,555 - - - استثمارات عقارية

 32,422 - 6,291 - 26,131 أصول أخرى

 86,229 86,229 - - - ممتلكات ومعدات

 5,300,548 1,980,340 320,102 938,400 2,061,706 مجموع األصول

      المطلوبات وحقوق الملكية

 236,480 - 10,030 7,078 219,372 مستحق للبنوك

 4,347,226 150,331 518,387 542,904 3,135,604 حسابات المودعين

 63,661 20,701 13,679 - 29,281 مطلوبات أخرى

 653,181 653,181 - - - حقوق الملكية

 5,300,548 824,213 542,096 549,982 3,384,257 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 
 خالل

أشهر 3  
أشهر  3من 
 أشهر 6إلى 

أشهر  6من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
2018      
      األصول

 83,805 - - - 83,805 البنوك لدى واألرصدة النقد

 244,685 - 42,313 95,501 106,871 دى بنك الكويت المركزيلودائع 

 237,088 - - - 237,088 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,262,285 1,535,949 217,168 291,434 1,217,734 تمويالت إسالمية للعمالء

 309,339 44,377 - - 264,962 صكوك في استثمار

 73,500 73,500 - - - أخرى مالية أوراق في استثمارات

 28,916 28,916 - - - استثمارات في شركات زميلة

 24,036 24,036 - - - استثمارات عقارية

 24,088 - 9,475 - 14,613 أصول أخرى

 57,036 57,036 - - - ممتلكات ومعدات

 4,344,778 1,763,814 268,956 386,935 1,925,073 مجموع األصول

      وحقوق الملكية المطلوبات

 97,216 - - - 97,216 مستحق للبنوك

 3,720,935 279,768 811,616 418,497 2,211,054 حسابات المودعين

 40,667 18,757 11,568 - 10,342 مطلوبات أخرى

 485,960 485,960 - - - حقوق الملكية

 4,344,778 784,485 823,184 418,497 2,318,612 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30

 تتمة() السيولةمخاطر  30-5

لى تعكس قائمة السيولة للمطلوبات المالية للمجموعة الموجزة أدناه التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك مدفوعات األرباح المستقبلية ع

 الترتيبات التعاقدية للسداد.مدى عمر هذه المطلوبات المالية استناداً إلى 

 

 خالل

أشهر 3  

أشهر  3من 

 أشهر 6إلى 

أشهر  6من 

 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
      

2019      

      المطلوبات المالية

 236,921 - 10,225 7,124 219,572 مستحق للبنوك

 4,390,669 168,612 531,221 549,621 3,141,215 حسابات المودعين 

 3,360,787 556,745 541,446 168,612 4,627,590 

      االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية

 362,023 95,376 88,304 47,481 130,862 مطلوبات محتملة 

 2,032 - 2,032 - - التزامات رأسمالية

 130,862 47,481 90,336 95,376 364,055 
      

2018      

      المطلوبات المالية

 100,899 - - - 100,899 مستحق للبنوك

 3,773,075 302,318 818,616 426,442 2,225,699 حسابات المودعين

 2,326,598 426,442 818,616 302,318 3,873,974 

      االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية

 356,572 99,182 83,335 46,517 127,538 مطلوبات محتملة 

 9,278 - 9,278 - - التزامات رأسمالية

 127,538 46,517 92,613 99,182 365,850 

 

 مخاطر معدل الربح 30-6

تعد مخاطر معدل الربح هي مخاطر الخسائر الناتجة من التغيرات المعاكسة في معدالت الربح. وتشير إلى المخاطر الحالية أو المستقبلية 

 على رأس مال البنك أو األرباح والتي تنتج من التحركات المعاكسة في معدالت الربح والتي تؤثر في المراكز المصرفية الدفترية.

ى ويعد قبول مثل هذه المخاطر جزءاً من األنشطة المصرفية االعتيادية إال إن مخاطر معدل الربح المبالغ فيها قد تشكل تهديداً كبيراً عل

 وقاعدة رأس ماله. أرباح البنك

 إن الهدف من إدارة مخاطر معدل الربح في البنك هو ضمان استقرار الربحية عبر اتباع أساليب إدارة استباقية للميزانية العمومية.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30

 المخاطر التشغيلية 30-7

إن مخاطر التشغيل هي تلك المخاطر التي تنتج من عدم كفاية العمليات الداخلية أو قصورها أو تعطل األنظمة أو األخطاء البشرية أو 

 األحداث الخارجية. وفي حال فشل فاعلية الرقابة، يمكن أن تسبب أضرار قانونية أو تنظيمية أو خسارة مالية / سمعة. 

ت يتم تطبيقها لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط لدى المجموعة سياسات وإجراءا

المصرفي والمالي للمجموعة. وتدار مخاطر التشغيل للتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات ومراقبة مخاطر التشغيل كجزء من 

 الشاملة.  أنشطة إدارة المخاطر

ً لتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية تدار مخاطر التشغيل  في المجموعة وفقا

 والممارسات المثلى إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  30-8

يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة وطرق أخرى مناسبة. إن القيمة الدفترية 

 نظراً لطبيعة القصر النسبي لفترة استحقاق هذه األدوات. 2019ديسمبر  31لألدوات المالية، تعادل تقريباً قيمها العادلة كما في 
 

 .العادلة لألصول المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكررالقيمة 

معلومات عن كيفية  وتعرض الجداول التاليةيتم قياس بعض األصول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة عند نهاية كل فترة إعداد تقارير. 

 ب/أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة(.تحديد القيم العادلة لهذه األصول المالية )وبشكل خاص، أسلو

 مستويات القيمة العادلة 

حو يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة تقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على الن

 التالي:

  مطلوبات متطابقة في أسواق نشطة،: األسعار المعلنة )غير المعدّلة( ألصول أو 1المستوى 

  التي يتم رصدها، سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو غير  1: مدخالت غير السعر المعلن المتضمن في المستوى 2المستوى

 مباشرة )أي مشتقة من األسعار(،

  مدخالت ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق )معلومات غير ظاهرة(. 3المستوى : 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

2019     

 80,440 41,862 38,578 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 306,315 - - 306,315  استثمار في صكوك

 20,775 20,624 - 151 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 306,466 38,578 62,486 407,530 

2018     

 42,760 - 42,760 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 309,339 - - 309,339 استثمار في صكوك

 30,740 30,574 - 166 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 309,505 42,760 30,574 382,839 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30
 

 تتمة(المالية )القيمة العادلة لألدوات  30-8

 )تتمة(مستويات القيمة العادلة    

 يوضح الجدول التــالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والختــامي لألصول المــالية في المستوى الثــالث.

 

 في
 ينــاير  1

2019 

 في التغير
القيمة 
 العادلة

 /إضافات
 تحويالت

البيع / 
 االسترداد

حركات 
معدل 
 الصرف

 في 
 ديسمبـــر 31

2019 

 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك

:2019 ديسمبر 31     

العادلة بالقيمة مقاسة أصول        

األصول المــالية بالقيمة العــادلة 

 41,862 (267) (35,152) 77,110 171 -  الخسائراألرباح أو من خالل 
       

أصول مالية بالقيمة العادلة من 

 20,624 494 (124) - (10,320) 30,574 خالل الدخل الشامل اآلخر

 30,574 (10,149) 77,110 (35,276) 227 62,486 

       

 

 في 
 ينــاير  1

2018 
 التغير في
 القيمة العادلة

 /إضافات
 تحويالت

البيع / 
 االسترداد

حركات 
معدل 
 الصرف

 في 
 ديسمبـــر 31

2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

:2018ديسمبر  31     

العادلة بالقيمة مقاسة أصول        

األصول المــالية بالقيمة العــادلة 

 - - - (3,477) - 3,477  األرباح أو الخسائرمن خالل 
    

 - - - (9,788) - 9,788 للبيع متاحة استثمارات

أصول مالية بالقيمة العادلة من 

 30,574 445 (141) 30,882 (612) - خالل الدخل الشامل اآلخر

 13,265 (612) 17,617 (141) 445 30,574 

 

لة دلعاالقيمة مستويات امن  3ى لمستوالمصنفة ضمن الة دلعاالقيمة س المستخدمة في قياوالتي ال يمكن مالحظتها الهامة ت المدخالإن ا

 .جوهريةليست  2019يسمبر د 31لكمية في الحساسية الى جانب تحليل إ
 

بالتكلفة المطفأة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن مجموعة يتم تقدير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المــالية المتبقية المسجلة 

من افتراضات المعلومــات المناسبة في ظل الظروف المعنية. وال تختلف القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المــالية المسجلة 

ه الموجودات والمطلوبات قصيرة األجل أو قد تمت بالتكلفة المطفأة بشكل كبير عن قيمهــا العادلة حيث إن آجــال استحقاق غالبية هذ

 كمــا أنهــا تستخدم فقط ألغراض اإلفصاح.   إعادة تسعيرها على الفور استناداً إلى حركة السوق على معدالت األربــاح
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30

 إدارة رأس المال   30-9

المجموعة في التأكد من أن المجموعة ملتزمة بكافة المتطلبات الخارجية حول رأس المال، ولديها تتمثل األهداف الرئيسية إلدارة رأسمال 

 نسب رأس مال قوية وصحية وذلك لدعم أعمالها ورفع القيمة العائدة للمساهمين إلى الحد األقصى.

ال. ويتم مراقبة كفاية رأسمال المجموعة تحتفظ المجموعة بقاعدة رأسمالية مدارة بصورة فعالة لتغطية المخاطر الكامنة في األعم

باستخدام مجموعة من اإلجراءات مثل القواعد والنسب المحددة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي يطبقها بنك الكويت المركزي 

 في اإلشراف على المجموعة.

وفقاً  2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31منتهيتين في تم احتساب معدالت رأس المال الرقابي ومعدالت كفاية رأس المــال للسنتين ال

كمــا هو مبين  3والخاص بتعليمات بازل  2014يونيو  24، المؤرخ في 336/2014/أر ب، ر ب  /2لتعميم بنك الكويت المركزي رقم 

 :أدناه

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 2,704,257  3,246,032   األصول المرجحة بالمخاطر

 365,075  421,984  رأس المال المطلوب

     

     

     رأس المال المتاح

 385,348  546,790  رأس المال الشريحة األولى –حقوق الملكية المشتركة 

 75,658  75,616  الشريحة األولى –رأس مال إضافي 
 461,006  622,406  من رأس المــال 1الشريحة 

 30,871  37,288  رأس المــالمن  2الشريحة 

 491,877  659,694  إجمــالي رأس المــال

 %14.25  %16.84  حقوق المساهمين -معدل كفاية رأس المال 

 %17.05  %19.17  الشريحة األولى -معدل كفاية رأس المال 

 %18.19  %20.32  معدل كفاية رأس المال بمفهومه الشاملإجمالي 

ً لتعميم بنك الكويت المركزي رقم    2019ديسمبر  31تم احتساب معدل الرافعة المالية للمجموعة للسنة المنتهية في   ر ب/2وفقا

 كمــا هو مبين أدنـــاه: 2014أكتوبر  21، المؤرخ في 343/2014/أ

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك  
     

 461,006  622,406  من رأس المــال 1الشريحة 

 4,606,606  5,575,567  إجمــالي االنكشـافات

 %10.01  %11.16  الرفع الماليمعدل 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .30

 )تتمة( إدارة رأس المال 30-9

بالنسبة لإلفصاحات المتعلقة بتعليمات كفاية رأس المــال الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي وفقاً لمــا نص عليه تعميم بنك الكويت 

واإلفصاحات المتعلقة بمعدالت الرافعة المــالية المنصوص  2014يونيو  24، المؤرخ في 336/2014ر ب، ر ب أ//2المركزي رقم 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2014أكتوبر  21، المؤرخ في 343/2014ر ب أ//2نك الكويت المركزي رقم عليهــا في تعميم ب

 فقد تم إدراجهــا تحت قسم "إدارة المخــاطر" من التقرير السنوي.

 المالية المشتقات .31

أدوات المشتقات المالية المعتمدة شرعياً مثل مبادالت نك في سياق العمل المعتاد بإبرام عدة أنواع من المعامالت التي تشتمل على يقوم الب

العمالت ومبادالت معدل الربح وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، وذلك بغرض تخفيف حدة مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدل 

أو أكثر من األدوات المالية األساسية  الربح. وتعد أدوات المشتقات المالية عقداً مالياً بين طرفين تعتمد دفعاته على الحركات في سعر واحد

 أو السعر المرجعي أو المؤشر.

 مبادالت العمالت

تعتبر مبادالت العمالت اتفاقية تعاقدية بين طرفين لشراء أصل متوافق مع الشريعة اإلسالمية وبسعر متفق عليه في التاريخ المستقبلي 

 االسمية بعمالت مختلفة.المحدد بعمالت مختلفة. وتتم مبادلة الدفعات الثابتة أو المتغيرة باإلضافة إلى المبالغ 

 مبادالت معدل الربح

 قابلين لمبادلة دفعات ثابتة ومتغيرة بنــاًء على قيمة اسمية بعملة واحدة.تادالت معدل الربح اتفاقيات بين طرفين متعتبر مب

 العمالت األجنبية اآلجل عقود

 تعتبر عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة اتفاقيات لشراء أو بيع العمالت وفقاً لمعدل محدد في تاريخ مستقبلي.

سمي المفصح عنه إجماالً هو مبلغ األصل األساسي للمشتقات وهو األساس الذي يتم قياس التغيرات في قيمة المشتقات اإل ويعتبر المبلغ

 سمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعبر عن مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان.بنــاًء عليه. وتشير المبالغ اإل

 عادلة ألدوات المشتقات المالية اإلسالمية المدرجة في السجالت المالية سوياً مع مبالغهــا االسمية:وفيمــا يلي ملخص القيمة ال

 2019 2018 

القيمة العادلة  

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة 

 اإلسمية 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة 

 اإلسمية

 ألف د.ك. ألف د.ك. ألف د.ك. ألف د.ك. ألف د.ك. ألف د.ك. 

مبادالت معدل الربح )المحتفظ 

 203,116 (219) 3,288 290,235 (12,284) 324 بها كتحوطات للقيمة العادلة(

 60,800 - - 269,399 (166) 6,220 مبادالت العمالت

 6,544 (12,450) 559,634 3,288 (219) 263,916 

 أصول برسم األمانة .32

(، د.كألف  237,480: 2018) د.كألف  348,614بلغت القيمة اإلجمالية لألصول المحتفظ بها من قبل المجموعة بصفة أمانة أو وكالة 

 (.د.كألف  1,445: 2018) د.كألف  2,416 بينما بلغت اإليرادات ذات الصلة من هذه األصول


