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 2020  2019 

 إيضاحات 
 ألف 

  دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي 

     اإليرادات

 207,629  223,064 6 إيرادات مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

 (88,170)  (84,175)  تكلفة تمويل وتوزيعات للمودعين 

 119,459  138,889  صافي إيرادات التمويل

     

 6,195  6,836 7 االستثمار إيراداتصافي 

 16,428  12,275 8 صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 3,687  5,157  ربح تحويل عمالت أجنبية صافي 

 -  4,325 35 إيرادات أخرى

 145,769  167,482  صافي إيرادات التشغيل

     

 (36,094)  (45,230)  تكاليف موظفين

 (17,078)  (20,011)  مصروفات عمومية وإدارية

 (7,892)  (9,156)  استهالك 

 (61,064)  (74,397)  مصروفات التشغيل

     

 84,705  93,085  ربح التشغيل قبل مخصص انخفاض القيمة

 (18,711)  (59,015) 9 مخصص انخفاض القيمة

 65,994  34,070  ربح التشغيل قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 (2,867)  (73) 10 الضرائب

 (450)  (450)  أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة 

 62,677  33,547  صافي ربح السنة

     

     :الخاص بـ

 62,647  34,421  مساهمي البنك

 30  (874)  الحصص غير المسيطرة

 62,677  33,547  صافي ربح السنة

 19.41  9.66 11 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك )فلس( ربحية

 

 

  



 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 المجمع  اإليرادات الشاملة األخرىبيان 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 35إلى  1إن اإليضاحات من 
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  2020  2019 

  
دينار ألف 
  كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

 62,677  33,547  صافي ربح السنة

     شاملة أخرى إيرادات / )خسائر(

     :بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفهــا إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع في فترات الحقة

اإليرادات  خالل من العادلة بالقيمة دين مدرجةأوراق في  الستثمارات العادلة القيمة في التغير

 6,303  (2,861)  الشاملة األخرى

 429  687  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

     :بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع في فترات الحقة

الشاملة اإليرادات  خالل من العادلة في أسهم مدرجة بالقيمة الستثمارات العادلة القيمة في التغير

 (9,675)  (5,669)  األخرى

 -  (3,092)  ( 21)إيضاح  خسائر إعادة قياس مزايا ما بعد التقاعد

 (2,943)  (10,935)  خسائر شاملة أخرى للسنة

 59,734  22,612  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

     

     الخاص بـ:

 59,704  21,784  مساهمي البنك

 30  828  المسيطرةالحصص غير 

 59,734  22,612  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  

 رأس المـال
عالوة إصدار 

 أسهم خزينة أسهم
احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 اختياري

احتياطيات 
أخرى )إيضاح 

27) 
 أرباح
 مرحلة

حقوق الملكية 
 الخاصة

 بمساهمي البنك

الصكوك 
 -المستدامة 
 1الشريحة 

الحصص غير 
 المسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

 ألف  
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

            

 653,181 2,345 75,388 575,448 76,191 (8,354) 30,468 31,848 (54) 156,942 288,407 2020يناير  1الرصيد في 

 33,547 (874) - 34,421 34,421 - - - - - - ربح السنة 

 (10,935) 1,702 - (12,637) - (12,637) - - - - -  شاملة أخرى للسنة( /إيرادات خسائر)

 22,612 828 - 21,784 34,421 (12,637) - - - - - )الخسائر( / اإليرادات الشاملة للسنةإجمالي 

 30,581 30,581 - - - - - - - - - حيازة حصص غير مسيطرة

خسارة تعديل نتيجة تأجيل أقساط التمويل  
 (35و  2 ي)إيضاح

- - - - - - (48,232) (48,232) - - (48,232) 

 (26,125) (171) - (25,954) (25,954) - - - - - - (24)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة

  -أرباح مدفوعة للصكوك المستدامة 
 1الشريحة 

- - - - - - (5,186) (5,186) - - (5,186) 

 - - - - 967 (967) - - - - - تحويل احتياطي المدفوعات باألسهم

 (101) (101) - - - - - - - - - حركة أخرى في الحصص غير المسيطرة

 - - -  (14,420) - - - - - 14,420 (24إصدار أسهم منحة )إيضاح 

 - - - - (3,664) - - 3,664 - - - تحويل إلى االحتياطيات

 626,730 33,482 75,388 517,860 14,123 (21,958) 30,468 35,512 (54) 156,942 302,827 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 حقوق الملكية المجمع )تتمة(بيان التغيرات في 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

رأس 
 المـال

عالوة إصدار 
 أسهم خزينة أسهم

احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 اختياري

احتياطيات 
أخرى 

 (27)إيضاح 
 أرباح

 مرحلة

حقوق الملكية 
الخاصة 

 بمساهمي البنك

الصكوك 
 -المستدامة 
 1الشريحة 

الحصص غير 
 المسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

 ألف  
دينار 

 ويتيك

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

 ألف 
 ويتيكدينار 

            

 485,960 2,315 75,388 408,257 62,741 (4,993) 24,158 25,251 (643) 62,896 238,847 2019يناير  1الرصيد في 

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

 (2,943) - - (2,943) - (2,943) - - - - -  خسائر شاملة أخرى

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

 131,664 - - 131,664 - - - - - 94,046 37,618 (22زيادة رأس المال )إيضاح 

 (108) - - (108) (108) - - - - - - التكلفة المتعلقة مباشرةً بزيادة رأس المال

تحويل ربح بيع استثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة 
األرباح العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى 

 المرحلة
- - - - - (4) 4 - - - - 

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

 - - - - (11,942) - - - - - 11,942 ( 24 منحة )إيضاحإصدار أسهم 

 (19,119) - - (19,119) (19,119) - - - - - - (24توزيعات أرباح نقدية مدفوعة )إيضاح 

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

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

 653,181 2,345 75,388 575,448 76,191 (8,354) 30,468 31,848 (54) 156,942 288,407 2019ديسمبر  31الرصيد في 
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 المجمعبيان التدفقات النقدية 
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  2020  2019 

 إيضاح 
 ألف 

 دينار كويتي
 

 ألف 
 دينار كويتي

     أنشطة التشغيل 

 62,677  33,547  صافي ربح السنة

     :لـ تعديالت

 18,711  59,015 9 مخصص انخفاض القيمة

 7,892  9,156  استهالك 

 11,397  2,087  عمالت أجنبية تحويلتعديالت 

 (1,213)  (612)  صافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (982)  -  ربح من حيازة مقدرة لشركة زميلة

 (2,040)  (272)  حصة في نتائج شركات زميلة

 -  (2,726) 5 صافي ربح من حيازة شركة تابعة 

 1,031  1,553  ر غير محققة من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية ئخسا

 (2,405)  (2,708)  إيرادات توزيعات أرباح

 95,068  99,040  التشغيلربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات 

     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 97,674  20,131  ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 (55,770)  222,486  ودائع لدى بنوك أخرى

 (581,707)  (675,722)  تمويل إسالمي إلى عمالء

 (8,334)  15,486  موجودات أخرى

 139,264  (9,877)  المستحق إلى البنوك

 626,291  300,964  حسابات المودعين

 15,151  19,928  مطلوبات أخرى

 327,637  (7,564)  نشطة التشغيلأالناتج من صافي النقد )المستخدم في ( / 
     

     أنشطة االستثمار

 (213,602)  (259,342)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 174,085  79,827  استرداد استثمارات في أوراق ماليةمتحصالت من بيع / 

 -  (1,815) 5 تكاليف معامالت متعلقة بحيازة شركة تابعة

 -  (325) 5 حيازة شركة تابعة، بالصافي بعد نقد تم حيازته

 83  36   توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 -  358  استثمار في شركات زميلة المحصل من بيع

 3,702  -  متحصالت من بيع عقارات استثمارية

 (27,342)  (1,773)  شراء عقارات استثمارية 

 (30,085)  (13,778)  شراء ممتلكات ومعدات

 2,405  2,708  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

 (90,754)  (194,104)  أنشطة االستثمار صافي النقد المستخدم في

     

     أنشطة التمويل

 131,664  -  متحصالت من زيادة رأس المال

 (108)  -  تكلفة متعلقة مباشرة بزيادة رأس المال

 (5,125)  (5,186)  1الشريحة  –توزيعات أرباح للصكوك المستدامة 

 175  -  متحصالت من ممارسة خيارات األسهم  

 (19,119)  (25,954)  توزيعات أرباح مدفوعة

 -  (272)  غير المسيطرة صافي الحركة في الحصص

 -  304,938 20 األجل متوسطتمويل  إصدار

 107,487  273,526  التمويل أنشطةصافي النقد الناتج من 

 344,370  71,858  لفي النقد والنقد المعاد صافي الزيادة

 600  5,605  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

 164,767  509,737  النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 509,737  587,200 12 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 التأسيس واألنشطة .1
 

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

ووفقاً لقواعد  2004بريل أ 18والذي تم نشره في  88التجارية المعمول به في دولة الكويت وبموجب المرسوم األميري رقم 

 .2006مايو  15تم إدراج أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق المالية في . بنك الكويت المركزي ولوائح

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

مصرفية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة، وطبقاً لما تعتمده هيئة الرقابة يقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم الخدمات ال

وراق مالية أو األلبنك بإضافة نشاط جديد وهو طرح اتم تعديل عقد تأسيس  ،2015مايو  17وفي تاريخ الشرعية بالبنك. 

 شركة زميلة لهاأو  جهة إصدارهامالية من الوراق األأو الحصول على لها  شركة زميلةأو  جهة إصدارهابيعها لصالح 

 لغرض إعادة التسويق )إدارة اإلصدار(.
 

 لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(. هو شركة تابعةالبنك 
 

ديسمبر  31موظف كمــا في  1,728) 2020ديسمبر  31كمــا في  موظف1,828 المجموعةبلغ إجمالي عدد موظفي 

2019.) 

 ، دولة الكويت.13116الصفاة ، 25507لبنك هو ص. ب. المركز المسجل ل عنوان
 

لمساهمين صالحية تعديل دى ا، ول2120يناير 10بتاريخ تم اعتماد إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة 

 هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
 

 أساس اإلعداد .2
 

  بيان االلتزام 2.1

ً لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة  تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا

حول اإلجراءات الرقابية بما في ذلك التعميمات الصادرة مؤخراً عن بنك الكويت المركزي  –وتتطلب هذه التعليمات الكويت. 

من البنوك والمؤسسات المالية  –والمخاطبات المتعلقة ببنك الكويت المركزي  19-فشي فيروس كوفيدالمتخذة استجابةً لت

 في ضوء التعديالت التالية:األخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

ً لخسائر االئتمان المتوقعة خسائر االئتمان المتوقعة يتم قياس  (أ) ً للمعيار الدولي المحتسبة للتسهيالت االئتمانية وفقا وفقا

التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي،  9للتقارير المالية 

  و ة؛على اإلفصاحات ذات الصل الناتج التأثيرباإلضافة الى ؛ أعلىأيهما 
 

يتم االعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن مهل تأجيل السداد المقدمة إلى العمالء استجابةً لتفشي  (ب)

ضمن األرباح المرحلة بدالً من بيان األرباح أو الخسائر المجمع طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي  19-فيروس كوفيد

 .(35)إيضاح  9للتقارير المالية 
 

يشار إلى االطار المبين أعاله بصفته "المعيار الدولي للتقارير المالية المطبق من قبل بنك الكويت المركزي المطبق في دولة 

 الكويت". 

 
: 2019) 2020ديسمبر  31كما في  ألف دينار كويتي 62,255سجلت خسائر االئتمان المتوقعة للتمويالت اإلسالمية مبلغ 

ألف دينار كويتي( على نحو أقل من مخصص انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي إلى العمالء المطلوب حسب تعليمات  53,981
 بنك الكويت المركزي.

 

 أساس القياس 2.2

بالقيمة العادلة من  المدرجة ماليةال موجوداتقياس الباستثناء التاريخية  التكلفةتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً لمبدأ 

والعقارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  المدرجة المالية الموجوداتو األخرىاإليرادات الشاملة خالل 

 . يعرض البنك بيان مركزه المالي المجمع حسب ترتيب السيولة.وفقاً للقيمة العادلة والمشتقات المالية االستثمارية
 

تم إعادة تصنيف بعض المبالغ للسنة السابقة بحيث تتوافق مع العرض للسنة الحالية. تم إجراء عمليات إعادة التصنيف لتحسين 

 عرض بعض البنود في بيان المركز المالي. إن إعادة التصنيف ليس لها تأثير على حقوق الملكية وربح السنة المسجلة سابقاً. 
 

 رضالعالرئيسية وعملة عملة ال   2.3

 المعروضةكافة المعلومات المالية  تم تقريبللبنك.  الرئيسيةعملة العرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو يتم 

  ذلك. خالفإلى  يشارأقرب ألف، ما لم ب القيمة إلى تيبالدينار الكوي
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 )تتمة( أساس اإلعداد .2
 

 واإلفصاحات  المحاسبية التغيرات في السياسات  2.4

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

. لم تقم المجموعة بالتطبيق 2020يناير  1المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  بعضتطبيق 

 ير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعد.المبكر ألي معيار أو تفس
 

 (من إصالح معدل اإليبور 1تطبيق اإلصالح المعياري لمعدالت الربح )المرحلة 

ومعيار  9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –قامت المجموعة بتطبيق اإلصالح المعياري لمعدالت الربح 

. 2020يناير  1اعتباراً من  من إصالح معدل اإليبور( 1)المرحلة  7الدولي للتقارير المالية والمعيار  39المحاسبة الدولي 

من إصالح معدل اإليبور عدداً من اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقات التحوط المتأثرة مباشرةً  1تتضمن المرحلة 

صالح يؤدي إلى حاالت من عدم التيقن حول توقيت أو باإلصالح المعياري لمعدالت الربح. تتأثر عالقة التحوط إذا كان اإل

 وسعرالحالي  الربحسعر مبلغ التدفقات النقدية القائمة على المعيار للبند المتحوط له أو أداة التحوط خالل الفترة بين استبدال 

 .بديل خالي تقريباً من المخاطر ربح
 

 بأثر مستقبلي المستقبلية مرجحة بدرجة كبيرة وما إذا كان من المتوقعقد يؤدي هذا إلى عدم تيقن حول ما إذا كانت المعاملة 

أن إعفاءات تتطلب من المجموعة  من إصالح معدل اإليبور 1أن تكون عالقة التحوط فعالة بدرجة كبيرة. تقدم المرحلة 

عدم وقوع  الضمانن هذا انعدام تأثر عالقات التحوط بحاالت عدم التيقن الناتجة عن إصالح معدل اإليبور. ويتضمتضمن 

أي تغيير على التدفقات النقدية المتحوط لها نتيجة إصالح معدل اإليبور. تسمح اإلعفاءات للمجموعة بعدم وقف عالقات 

إن هذه التعديالت لم يكن لها أي تأثير على البيانات المالية المجمعة التحوط نتيجة النعدام الفعالية بأثر رجعي أو مستقبلي. 

 . للمجموعة
 

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

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

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

 للبيانات المالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن المنشأة القائمة بإعدادها".

واء بصورة فردية أو باالندماج وحجم المعلومات س توضح التعديالت أن اتصاف المعلومات بالجوهرية يعتمد على طبيعة

مع المعلومات األخرى في سياق البيانات المالية. ويكون عدم صحة التعبير عن المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع 

المالية  البياناتبصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على 

 وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة. للمجموعة جمعةالم
 

 : تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

كأعمال، فإنه ينبغي أن تتضمن، كحد أدنى، المدخالت واإلجراءات الجوهرية التي تجتمع معاً لتساهم بصورة جوهرية في 

ى ذلك، فقد أوضح هذا المعيار أنه يمكن أن تتواجد األعمال دون تضمين كافة . عالوة علالمخرجاتالقدرة على الوصول إلى 

المدخالت واإلجراءات الضرورية إليجاد المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة 

 لدمج األعمال.ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أية عمليات 
 

  19-: امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تعديل على المعيار  - 19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد 2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

التأجير. تمنح التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير عقود  16الدولي للتقارير المالية 

. 19-بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيد 16المالية 

والممنوح من  19-إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيروس كوفيدنظًرا لكونه مبرًرا عمليًا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما 

بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات التأجير  يقومالمؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال. يقوم المستأجر الذي 

ر وفًقا للمعيار الدولي للتقارير بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيي 19-الناتجة عن امتياز التأجير المتعلق بكوفيد

يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في  .، إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير16المالية 

المجمعة ة المالي البيانات، كما يُسمح بالتطبيق المبكر. لم ينتج عن هذا التعديل تأثير جوهري على 2020يونيو  1أو بعد 

 للمجموعة.
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 )تتمة( أساس اإلعداد .2
 

 )تتمة(المحاسبية واإلفصاحات  التغيرات في السياسات 2.4
 

   2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 

ال يمثل معياراً أو ال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة به المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار.  إن  المفاهيميإن اإلطار 

الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القائمين بإعداد هذه 

ال يوجد معيار مطبق وكذلك مساعدة كافة األطراف على استيعاب وتفسير  المعايير على وضع سياسات محاسبية مماثلة حينما

يتضمن اإلطار سيؤثر هذا على تلك الشركات التي قامت بتطوير سياساتها المحاسبية استناداً إلى اإلطار المفاهيمي. المعايير. 

تراف بالموجودات والمطلوبات ويوضح المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات حديثة وكذلك معايير االع

 المالية المجمعة للمجموعة.  البياناتأيضاً بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على 
 

 لم تسر بعد وتفسيراتجديدة معايير  2.5

حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة. تعتزم  ولكن لم تسر بعدتم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة 

ً  حينماالمجموعة تطبيق هذه المعايير   .تكون سارية إن كان ذلك ممكنا
 

 (2اإلصالح المعياري لمعدالت الربح )المرحلة 

المرحلة الثانية من اإلصالح المعياري ألسعار  2020أغسطس  27نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية )أو المجلس( في 

 7والمعيار الدولي للتقارير المالية  39ومعيار المحاسبة الدولي  9الدولي للتقارير المالية  المعيارالتعديالت على  - الربح

. تطرح المرحلة اإليبور(من إصالح معدل  2)المرحلة  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية 

ربح إعفاءات مؤقتة لمعالجة المشكالت المحاسبية التي تنشأ عن استبدال معدل اإليبور )سعر المن إصالح معدل اإليبور  2

 المخاطر. بمعدل ربح بديل خالي تقريباً من  (بين البنوك
 

على منتجات وخدمات  بين البنوك( بمعدل ربح بديل خالي تقريباً من المخاطر الربحيظل تأثير استبدال معدل اإليبور )سعر 

والتي تمتد لما  إلى معدل اإليبور مثل الليبور بشكل ما عقود تستند المجموعةلدى  .المجموعة من جوانب التركيز الرئيسية

والمجموعة حالياً بصدد تقييم تأثير انتقال  حيث من المحتمل حينها أن يتم وقف نشر معدالت اإليبور. 2021بعد السنة المالية 

عن طريق مراجعة التغيرات التي تطرأ على منتجاتها  2021معدالت الربح الجديدة بعد عام المجموعة إلى تطبيق أنظمة 

وستواصل االستعانة بأصحاب المصالح الداخليين والخارجيين لدعم لديها وخدماتها وأنظمتها وكذلك عملية رفع التقارير 

 من االنتقال. المخاطر الناتجة فعملية االنتقال بشكل منظم وتخفي
 

%" في حالة إلغاء 10الرسوم ضمن اختبار "نسبة  –األدوات المالية  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 االعتراف بالمطلوبات المالية

من عملية إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير  2020-2018السنوية للسنوات  التحسيناتكجزء من 

. يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة 9المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية 

لتزام المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط اال

المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملةً على الرسوم 

يل على المطلوبات المالية المعدلة المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن اآلخر. تطبق المنشأة التعد

 السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. المجمعة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات المالية
 

ر. مع السماح بالتطبيق المبك 2022يناير  1يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد 

المطلوبات المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات المالية المجمعة السنوية التي  علىستطبق المجموعة التعديالت 

 .وهي ال تتوقع أن تؤدي إلى تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة
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 )تتمة( ادأساس اإلعد .2
 

 معايير جديدة وتفسيرات لم تسر بعد )تتمة( 2.5
 

 : تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69تعديالت على الفقرات رقم  2020الدولية في يناير  المحاسبةأصدر مجلس معايير 

 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي:
 

 ما المقصود بحق تأجيل التسوية 

 ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية 

 أثر ذلك التصيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيللن يت 

  يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر

 االلتزام على تصنيفها.
 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي.  2023يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المجمعة فترات البيانات المالية علىتسري التعديالت 

 .تقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية بصددحالياً  المجموعة
 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

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

 تطبيقها بشكل ثابت من قبل كل شركات المجموعة.
 

 أساس التجميع 3.1

ً بـ  تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لكل من البنك وشركاته التابعة الرئيسية العاملة )يشار إليها جميعا

وبنك لندن "المجموعة"(: شركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقفلة(، وشركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة( 

تخضع جميعها لسيطرة البنك كما هو مبيّن التي ، و2020ديسمبر  31كما في  (ngs plcoldiH BLME)  والشرق األوسط

 .16في اإليضاح رقم 
 

 دمج األعمال  3.1.1

يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة وفقاً لمجموع المقابل المحول الذي 

بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة. 

قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة  المجموعةتختار 

عند تكبدها وتدرج ضمن المصروفات  اتالموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج التكاليف المتعلقة بالحيازة كمصروف

 اإلدارية.
 

تقييم الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التصنيف عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، فإنها تقوم ب

والتحديد المالئم طبقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. وهذا يتضمن 

 فصل المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
 

ناتج من عمليات دمج األعمال يتم تقييمه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة. ال يتم إعادة قياس المقابل  محتملإن أي مقابل 

 المحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية. 
 

 9نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ضمن ويتم قياسه يتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام في أداة مالية 

األرباح أو الخسائر طبقاً للمعيار الدولي للتقارير  ضمن، بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة األدوات المالية

وفقاً للقيمة العادلة  9ية . ويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المال9المالية 

 ضمن األرباح أو الخسائر.العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( أساس التجميع 3.1
 

 )تتمة( دمج األعمال  3.1.1

ي أالزيادة في إجمالي المقابل المحول والقيمة المسجلة للحصص غير المسيطرة ويتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )التي تمثل 

حصة ملكية محتفظ بها سابقا على صافي الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة العادلة 

لصافي الموجودات التي تم حيازتها تتجاوز إجمالي المقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم مدى صحة قيامها بتحديد كافة 

المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي سيتم  الموجودات التي تم حيازتها وكافة

القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم  تجاوزتسجيلها في تاريخ الحيازة. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال تزال تشير إلى 

 سائر.األرباح او الخ ضمنحيازتها إجمالي المقابل المحول، يدرج الربح 
 

وحدات إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة  إحدىعندما يتم إدراج الشهرة ضمن 

. يتم قياس الشهرة االستبعادالمرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن 

 على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.الظروف  ههذظل المستبعدة في 
 

جل وفقا لمتطلبات سعمال وفقاً لقيمته العادلة. ويتم قياسه الحقا بالمبلغ الماأليتم مبدئياً قياس االلتزام المحتمل في عملية دمج 

المبلغ المسجل مبدئياً ناقصاً  أوالمخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة  37أحكام معيار المحاسبة الدولي 

 اإلطفاء المتراكم )متى أمكن( المدرج وفقا لمتطلبات االعتراف باإليرادات أيهما أعلى. 
 

 مسيطرةالحصص غير ال 3.1.2

المجموعة كحصص غير مسيطرة في بيان المركز غير الخاصة بيتم عرض الحصص في حقوق ملكية الشركات التابعة 

المحددة  موجوداتالصافي في المالي المجمع. تقاس الحصص غير المسيطرة في الشركة التي تمت حيازتهــا بالحصة النسبية 

غير الحصص حصة  نسبةلشركة التي يتم حيازتها، وتوزع الخسائر على الحصص غير المسيطرة حتى ولو تجاوزت ل

المعامالت مع الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع مالك حقوق  التعامل معحقوق ملكية الشركة التابعة. يتم  المسيطرة في

 حقوق الملكية. ضمنبيع الحصص غير المسيطرة دون فقد السيطرة  الناتجة عنملكية المجموعة. تسجل األرباح أو الخسائر 
 

 الشركات التابعة 3.1.3

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

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

 سياسات المحاسبية المطبقة من قبل البنك. المالية للشركات التابعة حتى تتفق سياساتها المحاسبية مع ال
 

 فقد السيطرة 3.1.4

عندما يتم فقد السيطرة، تلغي المجموعة االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة والبنود 

ي بيان األرباح أو األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناتج عن فقد السيطرة ف

الخسائر المجمع. وإذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، عندئذ يتم قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة 

بتاريخ فقد السيطرة. الحقاً، يتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها على أساس حقوق الملكية أو كأصل 

 ستوى تأثير الحصة المحتفظ بها.مالي وفقاً لم
 

 حقوق الملكية( على أساسالتي يتم المحاسبة عنها المستثمر فيها واستثمارات في شركات زميلة )الشركات    3.1.5
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري على السياسات المالية والتشغيلية لديها، وال يمتد 

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

إن تكلفة  يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة.
 االستثمار تتضمن تكاليف المعامالت.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( أساس التجميع 3.1
 

 )تتمة( استثمارات في شركات زميلة )الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها على أساس حقوق الملكية(  3.1.5
 األرباح أو الخسائرالمعترف به للشركة الزميلة ضمن بيان  األرباح أو الخسائرتقوم المجموعة بإدراج حصتها من إجمالي 

التوزيعات المستلمة من الشركات و .المجمع اعتباراً من التاريخ الفعلي لبداية التأثير الجوهري وحتى التاريخ الفعلي النتهائها
الزميلة تخفض القيمة الدفترية لالستثمارات. كذلك قد يتعين إجراء التعديالت على القيمة الدفترية فيما يخص التغيرات في 

 لديها. اإليرادات الشاملة األخرىوحصة المجموعة في الشركة الزميلة الناتجة عن التغييرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة 
التغييرات بشكل مباشر في حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة األخرى حسبما يكون  تلكويتم إدراج حصة المجموعة في 

 مناسباً. 
 

حقوق الملكية، فإن  على أساسعندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصتها في شركة مستثمر بها يتم المحاسبة عنها 
تمثل جزءاً من هذا االستثمار، يتم تخفيضها حتى  التي حصص طويلة األجلال، بما فيها أي القيمة الدفترية لهذا االستثمار

 تصل إلى ال شيء 
 

النيابة عن الشركة يتم إيقاف االعتراف بأي خسائر أخرى إال إذا كان على المجموعة أي التزام أو قامت بسداد مدفوعات بو
والمطلوبات المحددة  موجوداتحصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للأي زيادة في تكلفة الحيازة عن والمستثمر بها. 

 كشهرة ضمن القيمة الدفترية للشركات الزميلة. يتم االعتراف بهاللشركة الزميلة المعترف بها في تاريخ الحيازة 
والمطلوبات المحددة عن تكلفة الحيازة بعد  موجوداتزيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لل ةأييتم االعتراف ب

 المجمع. األرباح أو الخسائرإعادة التقييم على الفور في بيان 
 

يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في حدود حصة المجموعة في 
بنفس الطريقة التي تستبعد بها األرباح غير المحققة ولكن فقط إذا لم يتوفر  الشركة الزميلة. وتستبعد الخسائر غير المحققة

 دليل على انخفاض القيمة.
 

 مستبعدة عند التجميعالمعامالت ال 3.1.6
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين 

 إعداد البيانات المالية المجمعة.شركات المجموعة عند 
 

 العمالت األجنبية   3.2
تها لكل شركة من شركات المجموعة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها )عمل الفردية يتم عرض البيانات المالية

 (. الرئيسية
 

ً وفق الرئيسيةعملة التسجل المعامالت بالعمالت األجنبية ب  معاملة.الالسائد بتاريخ لسعر الصرف  ا
 

المجمع للسنة،  األرباح أو الخسائرالبنود النقدية في بيان وتحويل الناتجة عن تسوية العمالت األجنبية تدرج فروق تحويل 
األرباح أو البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة في بيان  تحويلالناتجة عن  العمالت األجنبية وتدرج فروق تحويل

البنود غير النقدية والتي تدرج األرباح والخسائر المتعلقة بها  تحويلالمجمع للسنة باستثناء الفروق الناتجة عن  ئرالخسا
خسائر الرباح أو بنود تحويل لألالبنود غير النقدية، فإن أي  لمثل هذهوبالنسبة  مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

  الشاملة األخرى.تدرج أيضاً مباشرة ضمن اإليرادات 
 

ومطلوبات العمليات األجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي  موجوداتلغرض عرض البيانات المالية المجمعة، يتم عرض 
. ويتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات وفقا لمتوسط البيانات المالية المجمعةباستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ 

الناتجة، إن وجدت، كإيرادات شاملة أخرى وتحول إلى  تحويل العمالت األجنبيةتصنيف فروق  أسعار الصرف للسنة. ويتم
لسنة التي يتم في االمجمع  األرباح أو الخسائرالعمالت األجنبية للمجموعة، وتدرج فروق التحويل في بيان  تحويلاحتياطي 

 العملية األجنبية. بيعفيها 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 اإليراداتاالعتراف ب 3.3
اإليرادات في الحاالت التي يكون من المحتمل فيها تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة والتي يمكن فيها االعتراف بيتم 

 اإليرادات:االعتراف بالتالية أيضاً قبل  االعتراف المحددةمعايير ب الوفاء، ويجب به قياس اإليرادات بشكل موثوق
 

  المؤجرة بشككككل يعكس العائد الدوري الثابت على صكككافي  الموجوداتو ةوالوكال ةاإليرادات من المرابحاالعتراف بيتم

 االستثمار القائم.

 إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح.يتم االعتراف ب 

 لمتعلقة بها.إيرادات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات ايتم االعتراف ب 

 التأجيرعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد  العقارات االستثماريةإيرادات اإليجارات من يتم االعتراف ب. 
 

 منح حكومية 3.4
تُسجل المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعلقة بها. عندما 
تتعلق المنحة ببند مصروفات فيتم االعتراف بها كإيرادات على أساس متماثل على مدى الفترات التي يتم بها تسجيل التكاليف 
ذات الصلة كمصروفات، والتي توجد نية للتعويض عنها بالمقابل. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، فيتم االعتراف بها كإيرادات 

 اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.بمبالغ متساوية على مدى العمر 
 

سمية ويتم إدراجها في األرباح أو إعندما تستلم المجموعة منًحا للموجودات غير النقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بمبالغ 
الخسائر على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، استنادًا إلى نمط استهالك مزايا األصل األساسي على أقساط سنوية 

 متساوية.
 

، اتخذت حكومة الكويت إجراءات لمساعدة الشركات الخاصة في مواجهة الجائحة. 19-وسعياً وراء تخفيف تأثير جائحة كوفيد
 وتشتمل هذه اإلجراءات على الدعم الحكومي المقدم فيما يتعلق بتكاليف الموظفين ذوي األحقية في القطاع الخاص. 

 

 األدوات المالية   3.5
 

 المالية الموجودات 3.5.1

 المتاجرة والسداد  على أساس تاريخمحاسبة ال .أ
السداد. على أساس تاريخ محاسبة ال االعتيادية بواسطةالمالية بالطريقة  الموجوداتكافة مشتريات ومبيعات يتم االعتراف ب

المجمع بالنسبة  األرباح أو الخسائرويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ السداد في بيان 
اإليرادات الشاملة  ضمنبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ويتم االعتراف بهــا  المدرجة المالية موجوداتلل

ة . إن مشتريات أو مبيعات الطريقاإليرادات الشاملة األخرىالمالية بالقيمة العادلة من خالل  موجوداتاألخرى بالنسبة لل
خالل إطار زمني يتم تحديده بالنظم أو  الموجوداتالمالية التي تتطلب تسليم  الموجوداتالمعتادة هي مشتريات أو مبيعات 

 بالعرف السائد في األسواق بشكل عام.
 

 المالية الموجوداتاالعتراف وإلغاء االعتراف ب .ب
ألداة، وتقاس مبدئياً بالقيمة العادلة، لتعاقدية الحكام األالمالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في  الموجوداتيتم االعتراف ب

 .األرباح أو الخسائرألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل تلك اوتدرج تكاليف المعامالت فقط ل
 

األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية الناتجة من األصل أو بإلغاء االعتراف بتقوم المجموعة 
أخرى. إذا لم تقم  منشأةملكية األصل المالي إلى الهامة لمزايا المخاطر والعندما تقوم المجموعة بتحويل األصل المالي وكافة 

في السيطرة على األصل المحول، فإن  وتستمرلملكية هامة لالمزايا المخاطر والالمجموعة بتحويل أو لم تحتفظ بكافة 
لمبالغ التي قد يتعين عليها دفعها. إذا احتفظت لالمجموعة تقوم باالعتراف بحصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المتعلق به 

االعتراف باألصل المالي  محول، تستمر المجموعة فيالمالي الصل األملكية الهامة ل مزاياالمخاطر والالمجموعة بكافة 
 وتسجيل االلتزام الخاص بالمتحصالت المستلمة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( األدوات المالية   3.5
 

 الموجودات المالية )تتمة(  3.5.1
 

 المالية الموجوداتتصنيف وقياس  .ج

 المالية كاآلتي: الموجوداتالمجموعة تصنيف وقياس  حددت
 

 والنقد المعادل النقد

تستحق التي يداعات لدى بنوك اإلالنقد في الصندوق والحساب الجاري لدى بنوك أخرى و كال من النقد والنقد المعادل يتضمن

 خالل سبعة أيام.
 

 لعمالءوالتمويل اإلسالمي إلى ا وبنك الكويت المركزي لدى البنوك ودائعال

وهي غير مسعرة  قابلة لتحديدهامالية ذات دفعات ثابتة أو  موجوداتلعمالء إلى اوالتمويل اإلسالمي الودائع لدى البنوك تمثل 

 .في سوق نشط
 

 المرابحة

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

المرابحة هي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج بالتكلفة  سيتم االعتراف به.الذي ستتم به المعاملة وكذلك مبلغ الربح الذي 

 مخصص انخفاض القيمة.  بالصافي بعدالمطفأة 
 

 الوكالة

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

وال الموكل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. الوكالة هي أصل مالي أنشأته المجموعة ويدرج الموكل فيما يتعلق باستثمار أم

 مخصص انخفاض القيمة. بالصافي بعدبالتكلفة المطفأة 
 

 كمؤجرالمجموعة  –المؤجرة  الموجودات

ملكية هامة للمزايا الالمخاطر والالتأجير تحويل كافة عقد يتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تمويلي عندما تقتـضي شروط 

 المؤجرة بالتكلفة المطفأة.  الموجوداتإلى المستأجر، وتصنف كافة عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تشغيلي. تدرج 
 

 عليهاالمعاد التفاوض  تسهيالت التمويل

السداد  ترتيباتالضمانات. ويشمل ذلك تمديد  حيازةالتعثر، تسعى المجموعة إلعادة هيكلة التسهيالت بدالً من ة في حال

، تنطبق شروط وأحكام التمويلية . عند التفاوض حول شروط وأحكام هذه التسهيالتللتسهيالت واالتفاق بشأن شروط جديدة

هيالت عند تحديد ما إذا كانت هذه التسهيالت ستظل متأخرة. تقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة التس الترتيب التعاقدي الجديد

المدفوعات المستقبلية. وتظل التسهيالت خاضعة لتقييم  سدادالمعاد التفاوض بشأنها للتأكد من تلبية كافة المعايير ومن احتمال 

 انخفاض القيمة سواء بشكل فردي أو مجمع.
 

من جة بالقيمة العادلة المدرالمالية  الموجوداتمن خالل األرباح أو الخسائر والمدرجة بالقيمة العادلة المالية  الموجودات

  اإليرادات الشاملة األخرىخالل 

تتكون االستثمارات المالية للمجموعة من االستثمار في أدوات الدين )الصكوك( واالستثمارات في األسهم واالستثمارات 

أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو  اإليرادات الشاملة األخرىل خالن لة مدلعاابالقيمة وك لصکف اتصنيم يتاألخرى. 

عموًما بالقيمة العادلة  األسهمتدرج االستثمارات في لمالية. وراق األهذه افيه دار تذي لل األعماوذج اعلی نمًء بنا الخسائر

قيمة العادلة ها باليفتصنأن يتم  لهاالمجموعة  اختارتاالستثمارات المحددة التي تلك من خالل األرباح أو الخسائر باستثناء 

 . تدرج االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.اإليرادات الشاملة األخرىمن خالل 
 

  



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

20 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( األدوات المالية   3.5
 

 الموجودات المالية )تتمة(  3.5.1
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 األعمالتقييم نموذج 
المالية لتحقيق  الموجوداتالمستوى الذي يعكس كيفية إدارتهــا لمجموعات  عندتقوم المجموعة بتحديد نموذج أعمــالهــا 

المجموعة لكل أداة على حدة، ولكن يتم ذلك على مستوى أكبر للمحافظ  أعمال. وال يتم تقييم نموذج من أعمالهاهداف األ
 المجمعة ويستند إلى عدد من العوامل الملحوظة. وتتضمن المعلومات ما يلي:

 

 السياسات واألهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً؛ و 

 لية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة تلك المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات الما

 المخاطر؛ باإلضافة إلى

  المتوقع للمبيعات في الفترات السابقة وقيمتها وتوقيتها باإلضافة إلى أسباب تلك المبيعات والتوقعات حول  التكرارمعدل

 .نشاط المبيعات المستقبلية
 

يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو األسوأ" أو "سيناريو 
حاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية 

الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال، ولكنها ستدرج  من تصنيف المجموعة، لن تغير للمجموعة
 هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً في الفترات المستقبلية. 

 

مدفوعات أصل المبلغ والربح تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط )اختبار 

 فقط(
 والربحبتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار مدفوعات أصل المبلغ  تقوم المجموعة

لى فقط. ألغراض هذا االختبار، يُعرف "أصل المبلغ" بأنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد يتغير ع
بأنه المقابل لقاء القيمة الزمنية لألموال ومخاطر ضمن ترتيب اإلقراض الرئيسي " الربحعرف "يُ ومدى عمر األصل المالي. 

 االئتمان المرتبطة بأصل المبلغ ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف وكذلك هامش الربح. 
 

ما إذا كان  المجموعة فقط، تراعي والربحوعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ 
األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية قد تغير من توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. 

 ما يلي: المجموعةوتراعي 
 

 األحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛ و 

 مزايا الرفع المالي؛ و 

 شروط السداد المبكر ومد أجل السداد؛ و 

  في التدفقات النقدية من موجودات محددة )مثل ترتيبات الموجودات التي ال المجموعة الشروط التي تحد من مطالبة

 تتضمن حق الرجوع(؛ و

 سنوياً. الربحمثل إعادة تحديد معدالت  –لتي تعدل المقابل لقاء القيمة الزمنية لألموال المزايا ا 
 

إن الشروط التعاقدية التي تسمح بالتعرض ألكثر من المستوى األدنى من التعرض للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدية 
فقط.  والربحغير المرتبطة بترتيب إقراض أساسي ال تتيح تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ  التعاقدية

 وفي مثل هذه الحاالت، يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

 :للفئات التاليةها المالية عند االعتراف المبدئي وفقاً موجوداتتقوم المجموعة بتصنيف 
 

 بالتكلفة المطفأة المقاسةالمالية  الموجودات 

 اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل المقاسة المالية  الموجودات 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمقاسة المالية  الموجودات 
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تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط )اختبار مدفوعات أصل المبلغ والربح 

 فقط( )تتمة(

(i) بالتكلفة المطفأة المقاسةالمالية  الموجودات: 
 :يتم تسجيل األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين

 

  االحتفاظ باألصل المالي في نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛

 و

  والربحأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ 

 فقط على أصل المبلغ القائم.
 

يتم االعتراف المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي،  الموجوداتيتم قياس 
خسائر االئتمان المتوقعة في بيان األرباح أو الخسائر تحميل وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وبإيرادات التمويل 

 .عن إلغاء االعتراف في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ةناتج أرباح أو خسائراالعتراف بأي  كما يتم المجمع،
 

  اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  المقاسةالمالية  الموجودات
 

 اإليرادات الشاملة األخرىأوراق الدين المالية )صكوك( بالقيمة العادلة من خالل   (1
ه يتم تصنيفوال إذا استوفى الشرطين التاليين  اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  استثمار الدين قياسيتم 

 :والخسائركمدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

 ن يتم االحتفاظ باألصل المالي في نموذج أعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ وأ 

  والربحأن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ 

 فقط على أصل المبلغ القائم.
 

. لقيمة العادلةوفقاً ل اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل المدرجة صكوك( اليتم الحقاً قياس أوراق الدين المالية )
بطريقة العائد الفعلي وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة  الصكوكويتم االعتراف بإيرادات 

 الفعالةفي بيان األرباح أو الخسائر المجمع. كما يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة التي ال تمثل جزءاً من عالقة التحوط 
إلغاء االعتراف القيم العادلة كجزء من حقوق الملكية حتى يتم  احتياطيات ويتم عرضها في اإليرادات الشاملة األخرىفي 

المعترف  ةالتراكمي األرباح أو الخسائراألصل المالي، يتم إعادة تصنيف إلغاء االعتراف ب. عندما يتم هأو إعادة تصنيف باألصل
ً  ابه  .المجمع األرباح أو الخسائرلى بيان من حقوق الملكية إ اإليرادات الشاملة األخرىفي  سابقا
 

 االستثمارات في األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (2
عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة باتخاذ قرار غير قابل لإللغاء بتصنيف بعض من استثماراتهــا في األسهم كاستثمارات 

خالل اإليرادات الشاملة األخرى إن استوفت تعريف حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في أسهم بالقيمة العادلة من 
 .األدوات المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة. ويتم تحديد هذا التصنيف لكل أداة على حدة 32رقم 

 

لقيمة العادلة. ويتم الحقاً وفقاً ل اإليرادات الشاملة األخرىل بالقيمة العادلة من خال في األسهم المدرجةستثمارات االيتم قياس 
االعتراف بالتغيرات في القيم العادلة بما في ذلك بند تحويل العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وعرضها في 

اإليرادات الشاملة في  سابقاً كجزء من حقوق الملكية. أما األرباح والخسائر التراكمية المعترف بها  احتياطيات القيمة العادلة
وال يتم االعتراف بها في بيان األرباح والخسائر المجمع.  إلغاء االعترافإلى األرباح المرحلة عند  تحويلهافيتم  األخرى

 اإليرادات الشاملة األخرىمن خالل  األسهم بالقيمة العادلة في راتستثمان االويتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح م
االستثمار وفي هذه الحالة يتم  في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ما لم تمثل بشكٍل واضح استرداداً لجزء من تـكــلــــفة

اإليرادات قيمة العادلة من خالل األسهم بالفي ستثمارات اال. وال تخضع اإليرادات الشاملة األخرى ضمناالعتراف بها 
  .تقييم انخفاض القيمةل الشاملة األخرى
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 )تتمة( من خالل اإليرادات الشاملة األخرى االستثمارات في األسهم المدرجة بالقيمة العادلة( 2
 

(ii) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المقاسةالمالية  الموجودات 
إما من قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي أو تلك التي  تصنيفهاالتي تم  الموجوداتالمالية في هذه الفئة تلك  الموجوداتتمثل 
 كمدرجة أداة بتصنيف. وتقوم اإلدارة 9أن يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  إلزاميبشكل  ينبغي

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي تستوفي فيما دون ذلك متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 
من الممكن أدت إلى االستبعاد أو الحد الجوهري من أي عدم تطابق محاسبي ، فقط إن ىاإليرادات الشاملة األخرمن خالل 

تدفقات نقدية تعاقدية ال تمثل  لديهاالتي  -المالية  الموجوداتأن يتم قياس  بشكٍل إلزامي أن ينشأ إن لم يتم القيام بذلك. ويجب
  .رباح أو الخسائرالعادلة من خالل األ بالقيمة -والربح فقط دفعات ألصل المبلغ 

 

ً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المدرجة المالية  الموجوداتيتم قياس  بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف الحقا
ستثمارات اال. ويتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من عالمجم األرباح أو الخسائربالتغيرات في القيمة العادلة في بيان 

عندما يثبت الحق في استالم المجمع  األرباح أو الخسائربيان  ضمناألسهم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في 
 .الدفعات

 

 المالية الموجوداتإعادة تصنيف 
ها المالية بعد االعتراف المبدئي إال في ظل الحاالت االستثنائية التي تقوم فيها موجوداتال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف 

 .أو بيعه أو إنهاؤه أعمالالمجموعة باالستحواذ على خط 
 

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة  .د
ً للقيمة العادلة من خالل  تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة لألدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها وفقا

 األرباح أو الخسائر: 
 

 ضوبما في ذلك التزامات القر تمويل إسالمي إلى العمالء 

 بما في ذلك االلتزامات  ةالمالي اتخطابات االعتماد وعقود الضمان 

  أي االستثمار في صكوك(  اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمار في أوراق الدين المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل( 

  األرصدة والودائع لدى البنوك 
 

 .ال تخضع االستثمارات في األسهم لخسائر االئتمان المتوقعة
 

   تسهيالت التمويلانخفاض قيمة 
 ةالمالي اتوخطابات االعتماد وعقود الضمان التمويل اإلسالمي إلى عمالءالتي تقدمها المجموعة  تسهيالت التمويلتشمل 

في بيان المركز المالي المجمع بقيمة تسهيالت التمويل وااللتزامات بتقديم التسهيالت االئتمانية. ينبغي تسجيل انخفاض قيمة 
طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي  9ا للمعيار الدولي للتقارير المالية تعادل خسائر االئتمان المتوقعة التي يتم احتسابها وفق

  نك الكويت المركزي، أيهما أعلى.المطلوب احتسابها وفقا لتعليمات بوالمخصصات 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة
خالل من  الموجوداتويل تطبق المجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي.  ويتم تح

 المبدئي. االعترافالثالثة التالية استناداً إلى التغير في الجودة االئتمانية منذ  المراحل
 

 شهرا   12 على مدىالمرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة 
المالية  لموجوداتلشهراً  12 على مدى فترةاالئتمان المتوقعة  خسائربمبلغ يعادل  خسائرتقوم المجموعة بقياس مخصصات 

النكشافات التي تم تحديد أنها ذات مخاطر لفي مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي أو  ازدياد ملحوظمتى لم يكن هناك 
مخاطر ائتمان منخفضة عندما  اائتمان منخفضة في تاريخ البيانات المالية المجمعة. وتعتبر المجموعة أن األصل المالي ذ

 نيف مخاطر االئتمان الخاص بها معادال للتعريف المفهوم عالمياً لـ "درجة االستثمار".يكون تص
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 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات المالية .د
 

 )تتمة( خسائر االئتمان المتوقعة

 االئتمانيةالقيمة  ةغير منخفض - على مدى عمر األداةالمرحلة الثانية: خسائر االئتمان المتوقعة 
المالية متى لم  الموجودات على مدى عمراالئتمان المتوقعة  خسائربمبلغ يعادل  خسائرتقوم المجموعة بقياس مخصصات 

 في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن دون تعرضها النخفاض القيمة ائتمانياً. ازدياد ملحوظيكن هناك 
 

 االئتمانيةمنخفض القيمة  - على مدى عمر األداةالمرحلة الثالثة: خسائر االئتمان المتوقعة 
المالية التي تم  الموجوداتعمر  على مدىاالئتمان المتوقعة  خسائربمبلغ يعادل  خسائرتقوم المجموعة بقياس مخصصات 

 انخفاض القيمة.على موضوعي الدليل التعيينها كمنخفضة القيمة ائتمانياً بناًء على 
 

هي خسائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع أحداث التعثر المحتملة على مدار  على مدى عمر األداةإن خسائر االئتمان المتوقعة 
جزءاً من خسائر االئتمان المتوقعة  شهراً  12على مدى فترة  ائر االئتمان المتوقعةالعمر المتوقع لألداة المالية. وتمثل خس

شهراً التالية لتاريخ البيانات المالية المجمعة.  12عمر األداة والتي تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة الــ  على مدى
شهراً سواًء  12 على مدى فترةداة وخسائر االئتمان المتوقعة يتم احتساب كالً من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األ

 بشكل منفرد أو بشكل مجمع بناًء على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية.
 

 تحديد مرحلة انخفاض القيمة
ً في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا كانت هناك  في مخاطر االئتمان منذ  ازدياد ملحوظوتقوم المجموعة أيضا

على مدار العمر المتبقي المتوقع من تاريخ البيانات المالية  التي تقعتاريخ االعتراف المبدئي عبر مقارنة مخاطر التعثر 
في مخاطر  االزدياد الملحوظالمجمعة مع مخاطر التعثر في تاريخ االعتراف المبدئي. وتمثل المعايير الكمية المتبعة لتحديد 

ً  30المالية المتأخر سدادها لـفترة  الموجوداتالنسبية والمطلقة. ويتم اعتبار جميع  الحدودمن  مجموعةان االئتم  يوما
 حتى وإن لم تشر المعايير 2في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ويتم نقلها إلى المرحلة  ازدياد ملحوظلديها  كموجودات

 ومؤيدةباستثناء الحاالت التي يكون لدى المجموعة فيها معلومات معقولة  في مخاطر االئتمان ازدياد ملحوظإلى  األخرى
 30تجاوزت تأخرت في السداد لمدة  على الرغم من أن المدفوعات التعاقدية ملحوظتثبت أن مخاطر االئتمان لم تزداد بشكل 

 .يوًما
 

ً  تقوم المجموعة في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة المالية  الموجوداتتقييم ما إذا كان األصل المالي أو مجموعة من ب أيضا
. وتعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعرض النخفاض القيمة عند وقوع حدث واحد االئتمانيةقد تعرضت النخفاض القيمة 

 90 لمدةند تأخر الدفعات التعاقدية لألصل المالي أو ع المقدرة المستقبلية النقدية التدفقاتأو أكثر ممن لهم أثراً سلبياً على 
ألغراض قياس خسائر  3المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة االئتمانية ضمن المرحلة  الموجوداتتصنف كافة يوماً. 

 يتضمن الدليل على االنخفاض االئتماني لألصل المالي البيانات الملحوظة التالية:االئتمان المتوقعة. 
 

  جوهرية للمقترض أو جهة اإلصدار.صعوبات مالية 

 .مخالفة العقد مثل التعثر أو التأخر في السداد 

  منح المقرض امتياز إلى المقترض لم يكن يجب منحه في ظروف مغايرة وذلك ألسباب اقتصادية وتعاقدية تتعلق

 بالصعوبات المالية التي تواجه المقترض.

 بات المالية.تالشي السوق النشط لألوراق المالية نتيجة للصعو 

  .شراء أصل مالي بسعر خصم كبير بما يعكس خسائر االئتمان المتكبدة 
 

في حالة عدم االزدياد الملحوظ لمخاطر االئتمان أو عدم انخفاض القيمة االئتمانية المتعلقة بأصل مالي أو مجموعة موجودات 
 . 1تصنيف هذه الموجودات ضمن المرحلة  مالية في تاريخ البيانات المالية المجمعة منذ االعتراف المبدئي، يتم
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 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات على أساس المتوسط المرجح لخسائر االئتمان وتقاس بالقيمة الحالية لكافة أوجه 
العجز النقدي مخصومة بمعدل الربح الفعلي لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى 

قدية التي تتوقع المجموعة استالمها. تشتمل العناصر الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المجموعة طبقا للعقد والتدفقات الن
المتوقعة احتمالية التخلف عن السداد واحتساب نسبة الخسارة عند التعثر واالنكشاف للمخاطر عند التعثر. تقوم المجموعة 

في االعتبار التصنيفات االئتمانية الداخلية والخارجية  بتقدير هذه العوامل باستخدام نماذج المخاطر االئتمانية المناسبة اخذا
 لهذه الموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات والسيناريوهات المستقبلية لالقتصاد الكلي وعوامل أخرى. 

 

 إدراج المعلومات المستقبلية 
وخسائر المتوقع أن يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان التي من تأخذ المجموعة في اعتبارها المتغيرات االقتصادية الرئيسية 

المتوقعة لغرض إدراج المعلومات المستقبلية ضمن نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وتعكس تلك المتغيرات بصورة االئتمان 
إلى رفع درجة األحكام  المستقبلية. إن مراعاة هذه العوامل يؤدي لظروف االقتصاد الكليالمعقولة والمؤيدة  التوقعاتأساسية 

المستخدمة في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة. وتقوم اإلدارة بمراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات 
 للظروف االقتصادية المستقبلية على أساس منتظم. 

 

 لعمالء إلى ا تعديل التمويل اإلسالمي
حيازة الضمان. قد  بخالفهيكلة التمويل اإلسالمي المقدم إلى العمالء تسعى المجموعة في ظل ظروف معينة إلى إعادة  

يتضمن ذلك تمديد ترتيبات السداد وتخفيض أصل المبلغ أو الربح واالتفاق على شروط جديدة للتسهيل االئتماني أو التمويل.  
التسهيل وتسجيل تسهيل جديد له شروط وبنود مختلفة بشكل ب إلغاء االعترافوفي حالة أن تكون هذه التعديالت مادية، يتم 

 مادي. 
 

باستثناء بعض الحاالت  اً شهر 12يتم قياسه استناداً إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدار  خسائريتضمن التسهيل مخصص 
إلدارة باستمرار مراجعة التمويل مستحدث ومنخفض القيمة االئتمانية. وتتولى ا الجديدفيها اعتبار التسهيل يتم النادرة التي 

اإلسالمي المعدل للعمالء لضمان االلتزام بكافة المعايير واحتمالية سداد الدفعات المستقبلية. كما تقوم اإلدارة بتقييم مدى 
ل . عندما يتم تعديل التموي3في مخاطر االئتمان أو وجوب تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة  ازدياد ملحوظوجود أي 
، يتم قياس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي إلغاء االعتراف بهلعمالء ولكن دون إلى ااإلسالمي 

 الذي يتم احتسابه قبل تعديل الشروط.
 

 الشطب 
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي )إما جزئياً أو بالكامل( فقط عندما تقرر المجموعة أن المدينين ليس لديهم 

المالية التي يتم شطبها ال  الموجوداتأو مصادر دخل قد تؤدي إلى إنتاج تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ. ولكن  موجودات
 باإلجراءات التي تقوم المجموعة باتخاذها السترداد المبالغ المستحقة. القانون بغرض االلتزام إنفاذتزال تخضع لتطبيق أنشطة 

 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي المجمع
ية المال موجوداتيتم عرض مخصصات الخسائر المرتبطة بخسائر االئتمان المتوقعة كاقتطاع من مجمل القيمة الدفترية لل

ً للتكلفة المطفأة. وفي حالة أدوات الدين المدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل   اإليرادات الشاملة األخرىالمدرجة وفقا
المجمع ويتم تسجيل مبلغ مقابل ضمن اإليرادات  األرباح أو الخسائرفي بيان  المخصص، تسجل المجموعة )الصكوك(

 الشاملة األخرى دون أي تخفيض في القيمة الدفترية لألصل المالي المدرج في بيان المركز المالي المجمع. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( األدوات المالية   3.5
 

 الموجودات المالية )تتمة( 3.5.1
 

 )تتمة( الموجودات الماليةانخفاض قيمة  .د
 

  خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

 مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي 
وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن  لتسهيالت التمويلاحتساب مخصصات لخسائر االئتمان يتعين على المجموعة 

كمتأخرة السداد عندما ال يتم استالم دفعة تسهيالت التمويل واحتساب المخصصات. يتم تصنيف  تسهيالت التمويلتصنيف 
 تسهيل التمويلما في التاريخ المشترط لسدادها أو في حال ما إذا تمت زيادة التسهيل عن الحدود المعتمدة مسبقاً. ويتم تصنيف 

ً يوم 90متأخر السداد لمدة تزيد عن  سط أصل المبلقكمتأخر السداد ومنخفض القيمة عندما يكون مبلغ الربح أو  وكذلك في  ا
 الممكن استردادها.  المقدرةحالة زيادة القيمة الدفترية للتسهيل عن قيمته 

 

القروض متأخرة السداد ومنخفضة القيمة باعتبارها تسهيالت غير منتظمة  وتلكالقروض متأخرة السداد  ومراقبةيتم إدارة 
 ويتم تصنيفها إلى أربع فئات تستخدم بعد ذلك في تقدير المخصصات:

 

 المخصصات المحددة المعيار الفئة

   

ً يوم 90غير منتظمة لمدة  قيد المراقبة   -  ا

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

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

ً  365غير منتظمة لمدة تزيد عن  معدومة   %100 يوما
 

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. 

 

% 0.5دية ونسبة % كحد أدنى من المخصصات العامة للتسهيالت النق1إضافة إلى المخصصات المحددة، يتم احتساب نسبة 
)بالصافي بعد بعض فئات الضمانات المحددة( والتي ال  تسهيالت التمويل المعمول بهاللتسهيالت غير النقدية وذلك لكافة 

 تخضع الحتساب المخصصات المحددة. 
 

تم  ، أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً بتعديل أساس احتساب المخصصات العامة على التسهيالت حيث2007في مارس 
% على التسهيالت غير النقدية. وبدأ سريان هذه النسب 0.5و% على التسهيالت النقدية 1% إلى 2تغيير نسبة المخصص من 

بعض فئات الضمانات، خالل فترة  بالصافي بعدعلى صافي الزيادة في التسهيالت،  2007يناير  1اعتباراً من  المطلوبة
% للتسهيالت 0.5% للتسهيالت النقدية وعن 1عن نسبة  يزيدالمخصص العام الذي ب. ويتم االحتفاظ المجمعةالبيانات المالية 

 كمخصص عام حتى تصدر تعليمات أخرى بهذا الشأن من قبل بنك الكويت المركزي. 2006ديسمبر  31غير النقدية كما في 
 

 المطلوبات المالية  3.5.2
. مباشرةتكاليف معامالت متعلقة بها  أيبدئيا في تاريخ السداد بالقيمة العادلة ناقصاً المالية م المطلوباتجميع االعتراف بيتم 

 بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
 

 .فترات سريانهاالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء بإلغاء االعتراف بتقوم المجموعة 
 

 تتضمن المطلوبات المالية المستحق إلى البنوك وحسابات المودعين والمطلوبات األخرى.
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 المستحق للبنوك وحسابات المودعين
حسابات المودعين هي الودائع المستلمة من العمالء بموجب الحسابات الجارية أو حسابات التوفير االستثمارية أو الحسابات 

 االستثمارية محددة األجل. وتشمل حسابات المودعين لدى البنك ما يلي:
 

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

سناً من المودعين للبنك حيث يضمن البنك دفع الرصيد المتعلق بها عند الطلب. وعليه، فإن هذه الحسابات تعتبر قرضاً ح

سب قرار المجموعة، وتعود نتائج مثل هذه الشريعة اإلسالمية. ويتم استثمار هذا القرض الحسن ح ئحسب مباد

 االستثمارات في نهاية األمر لمساهمي البنك.

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

 األجل.
 

 حسابات التوفير االستثمارية
 عميل بسحب أرصدة هذه الحسابات أو أجزاء منها في أي وقت.وهي ودائع غير محددة األجل يسمح فيها لل

 

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

 نصف سنوياً أو سنوياً.
 

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

 إخطارات خطية للبنك بعدم رغبتهم في تجديد الوديعة.
وتتحمل جزًءا من الخسارة وتدرج بالتكلفة زائداً الربح في جميع الحاالت، تحصل الحسابات االستثمارية على نسبة من الربح 

 المستحق.
 

 التمويل متوسط األجل
مطلوبات مالية تقاس مبدئياً وفقاً للقيمة العادلة والتي تتمثل في متحصالت اإلصدار بالصافي  يتمثل التمويل متوسط األجل في

 بواسطة طريقة معدل الربح الفعلي. ةالحقاً وفقاً للتكلفة المطفأ الصكوك بعد تكاليف المعاملة. وتقاس
 

 المقاصة 3.5.3
يتم فقط إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عندما 

موعة تسوية هذه المبالغ على أساس الصافي أو تحقيق وتنوي المج المحققةيكون للمجموعة حق ملزم قانوناً بمقاصة المبالغ 
 الموجودات والمطلوبات في آن واحد.

  

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

 

 القيم العادلة 3.6
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين 

التي يكون للمجموعة حق الدخول فيها في ذلك  ربحافي السوق كما في تاريخ القياس، في وجود أو غياب السوق األكثر 
 التاريخ.

 

األداة، ويُعتبر السوق  لتلكوتقوم المجموعة، متى توفر ذلك، بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشط 
أو االلتزامات تتم بشكٍل متكرر وكاٍف وكمية تكفي لتقديم معلومــات تسعير  الموجوداتنشطاً إن كانت المعامالت الخاصة ب

 بشكٍل مستمر.
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 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات 3
 

 )تتمة( القيم العادلة 3.6
وفي حــالة عدم وجــود سعر معلن في السوق النشط، تقوم المجموعة باستخدام أســاليب التقييم التي تحقق أكبر قدر من 

مل أسلوب التقييم االستفــادة من المعلومــات الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المعلومات غير الملحوظة. كمــا يشت
الذي يقع عليه االختيار على كافة العوامل التي قد يأخذهــا المشاركون في عمليات السوق بعين االعتبــار أثنــاء تسعير 

 معــاملة مــا.

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

 تقوم المجموعة بقياس موجوداتهــا بسعر العرض ومطلوباتهــا بسعر الطلب.
 

الهرمي عبر إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى  الجدولوتقرر المجموعة إذا ما تمت عمليات تحويل بين المستويات في 
 .بيانات مالية مجمعةمستوى من المعلومات التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهــاية كل فترة 

 

وخبرات حديثة ويتم تحديد القيم العادلة للعقارات االستثمــارية من قبل مقيمين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بهــا 
بالموقع والفئة الخاصة بالعقــار موضوع التقييم كمــا يجب أن توضع بعين االعتبــار القدرة على توليد منافع اقتصادية من 

 استخدام العقــار بأفضل استخدام.
 

 المشتقات المالية 3.7
بالتكلفة )بما فيها تكاليف المعاملة(، ثم يتم يتم عرض أدوات المشتقات المالية بشكل مبدئي في بيان المركز المالي المجمع 

 قياسها بقيمتها العادلة الحقاً.
 

. تدرج المشتقات بالقيمة العادلة. العمالت ومبادالت معدل الربح ومبادالتالمجموعة العقود اآلجلة للعمالت األجنبية  تبرم
السوق باستخدام أسعار السوق السائدة بمشتقات ط الربأو الخسائر غير المحققة من  تتضمن القيمة العادلة للمشتقات األرباح

يتم ى وألخردات الموجوالمحققة( في اغير ح بارألا) الموجبةلسوقية القيم ت ذات المشتقارج ا. تدأو نماذج التسعير الداخلية
 لمجمع.المالي المركز ن افي بياى ألخرت المطلوباالمحققة( ضمن الخسائر غير ا) السالبةلسوقية القيم ت ذات المشتقاإدراج ا

 .المجمع األرباح أو الخسائروالخسائر الناتجة من المشتقات في بيان  األرباحيتم تضمين 
 

 العقارات االستثمارية 3.8
أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو لكال  تأجيرهي العقارات التي يتم االحتفاظ بها لغرض تحقيق إيرادات  االستثمارية العقارات

االعتيادي لألعمال أو االستخدام ألغراض إنتاج أو توريد البضائع أو  السياقالغرضين، ولكن ليس لغرض البيع في إطار 
أي  بالتكلفة عند االعتراف المبدئي والحقا بالقيمة العادلة مع إدراجالعقار االستثماري قياس  يتم الخدمات ألغراض إدارية،

 ، تتضمن التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة بحيازة العقار االستثماري.المجمع األرباح أو الخسائربيان تغير عليها في 
البيع  متحصالت)محتسبة على أساس الفرق بين صافي  االستثماري أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع العقاراالعتراف بيتم 

 المجمع. األرباح أو الخسائروالقيمة الدفترية للبند( في بيان 
 

عند تغيير استخدام عقار معين بحيث يتم تصنيفه كممتلكات ومعدات، فإن القيمة العادلة لهذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف 
 تمثل تكلفته وذلك ألغراض المحاسبة الحقاً.

 

 الممتلكات والمعدات  3.9
 التكلفة انخفاض القيمة المتراكمة. تتضمن وخسائر المتراكم ناقصاً االستهالك بالتكلفة يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات

يتم تكبدها حتى يصل األصل إلى موقع التشغيل  مباشرة اتتعلق به تكلفة وأي الشراء سعر المبدئية للممتلكات والمعدات
 ويصبح صالحاً لالستخدام المخصص له.

 

ى إللمنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالنفقات ا تتدفقتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل أن 
 المجموعة. يتم االعتراف بتكاليف الصيانة واإلصالح اليومي للممتلكات والمعدات عند تكبدها.

 

المجمع على مدى األعمار  األرباح أو الخسائرت في بيان يتم استهالك بنود الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثاب
 اإلنتاجية المقدرة لكل بند.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

  )تتمة( الممتلكات والمعدات 3.9
 

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

  سنوات 5 وتحسينات على عقارات مستأجرةأثاث 

  سنوات 10 - 3 وبرامجمعدات مكتبية 

 سنة 20 على أراٍض مستأجرة يمبان 

 سنة 50 ملك حر على أراٍض  يمبان 
 

 دورياً ويتم تعديلها حسبما كان مالئما. التخريديةيتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم 
 

 المجموعة كمستأجر –عقود التأجير  3.10
. أي إنه إذا كان العقد يقوم بنقل عقد تأجيرتقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد بمثابة، أو كان ينطوي على، 

 .نقدي الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية محددة لقاء مقابل
 

وعقود التأجير قصيرة األجل عقود التأجير باستثناء  عقود التأجيرميع على ج فرديةاعتراف وقياس  طريقةتطبق المجموعة 
 موجوداتالدفعات اإليجارية و عن بمطلوبات عقود التأجيرالقيمة. وتقوم المجموعة باالعتراف  منخفضة الموجوداتالمتعلقة ب

 .ذات الصلة الموجوداتحقوق االستخدام والتي تمثل الحق في استخدام 
 

 حق االستخدام موجودات (أ
 ذي الصلة)أي تاريخ توافر األصل  عقد التأجيرحق االستخدام في تاريخ بداية  موجوداتتقوم المجموعة باالعتراف ب

 وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها متراكمحق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك  موجوداتلالستخدام(. ويتم قياس 
 .عقود التأجيرألي إعادة قياس لمطلوبات 

 

المعترف به والتكاليف المباشرة المبدئية التي تم تكبدها  مطلوبات عقود التأجيرحق االستخدام مبلغ  موجوداتتتضمن تكلفة 
بشكٍل  متأكدةلم تكن المجموعة  مستلمة. وما تأجيرصاً أي حوافز سددة في أو قبل تاريخ البداية ناقالمومدفوعات عقود التأجير 

حق االستخدام بطريقة  موجودات استهالك، يتم عقد التأجيرمعقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية فترة 
حق االستخدام النخفاض  موجوداتأيهما أقصر. وتخضع  ومدة عقد التأجيرالقسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر 

 والمعدات في بيان المركز المالي المجمع.الممتلكات تحت حق االستخدام  موجوداتل القيمة، كما يتم عرض القيمة الدفترية
 

 مطلوبات عقود التأجير (ب
في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها 

)ناقًصا أي حوافز تأجير مستحقة( ومدفوعات التأجير  ثابتةعلى مدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات 
سعر، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. تتضمن مدفوعات التأجير المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو 

أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد ممارسته من قبل المجموعة بصورة معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد 
م تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. يت

 تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يستدعي حدوث السداد. 
 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير، تستخدم المجموعة معدل الربح المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عدم 
إمكانية تحديد معدل الربح المتضمن في عقد التأجير بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير لتعكس تراكم 

تخفيضها مقابل قيمة مدفوعات التأجير المسددة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات بينما يتم  الربح
عديل أو تغير في مدة التأجير أو في مدفوعات التأجير )أي التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة التأجير في حالة وجود ت

من حدوث تغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد مدفوعات التأجير هذه( أو في تقييم الخيار لشراء األصل األساسي ويتم 
 . مععرضها ضمن المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي المج
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة  3.11

ها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر موجوداتبمراجعة القيمة الدفترية ل بيانات مالية مجمعةتقوم المجموعة بتاريخ كل 

. إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده الموجوداتهذه لعلى وجود خسائر انخفاض في القيمة 

صل ما، تقوم أللألصل لتحديد خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. وإذا لم يكن باإلمكان تقدير المبلغ الممكن استرداده 

 هذا األصل.  ينتمي إليهاالمجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد التي 
 

المجموعة على كل وحدة من وحدات إنتاج النقد، أو توزع  موجوداتوفي حال توفر أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع 

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

االستخدام، أيهما أعلى. ويتم عند تحديد  أثناء قيمةال البيع أو حتى ليفتكااليمثل المبلغ الممكن استرداده القيمة العادلة ناقصاً 

االستخدام خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدّل خصم يعكس معدالت السوق أثناء قيمة ال

 التدفقات النقدية المستقبلية.الحالية والمخاطر المتعلقة باألصل الذي لم يتم له تعديل تقديرات 
 

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

 خسائراألرباح أو ال)وحدة إنتاج النقد( إلى قيمتها الممكن استردادها. وتتحقق خسارة انخفاض القيمة مباشرة ضمن بيان 

 المجمع.
 

ما إذا كانت هناك أي مجمعة ل الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل بيانات مالية باستثناءغير المالية  لموجوداتبالنسبة ل

مؤشرات أن خسائر انخفاض القيمة المعترف بهــا سابقا لم يعد لها وجود أو أنها انخفضت. وفي حال رد خسارة انخفاض 

لقيمة الدفترية لألصل )وحدة إنتاج النقد( يتم زيادتها إلى القيمة المقدرة المعدّلة لمبلغها الممكن استرداده، القيمة الحقاً، فإن ا

على أال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم زيادتها القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم تتحقق أي خسارة 

األرباح خسائر انخفاض القيمة مباشرة في بيان  ردالنقد( في سنوات سابقة. ويتحقق انخفاض في القيمة لألصل )وحدة إنتاج 

 المجمع. أو الخسائر
 

 المخصصات 3.12

التزام حالي قانوني أو استداللي ناتج عن حدث وقع من قبل، كما أنه من  المجموعةتقيد المخصصات عندما يكون لدى 

المحتمل أن تظهر الحاجة إلى التدفق الصادر للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق 

تعديلها لكي تعكس أفضل تقدير حالي تتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة ويتم به لمبلغ االلتزام. 

للمصروفات المطلوب سدادها لتسوية االلتزام في تاريخ البيانات المالية المجمعة ويتم خصمها إلى القيمة الحالية عندما يكون 

 التأثير جوهرياً.
 

 المحتملة الموجوداتالمطلوبات و 3.13

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

 تحقيق تدفق نقدي صادر للموارد أمراً مستبعداً. احتمال يكن لم المجمعة ما

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

 ة أمراً مرجحاً.اقتصادية وارد
 

 المدفوعات باألسهم 3.14

حقوق الملكية، ويتم إدراج القيمة العادلة للخدمات التي  يتم تسويته على أساسمكافآت باألسهم  برنامجيقوم البنك بتطبيق 

حقوق الملكية، ويتم تحديد  ضمنمصروفات، باإلضافة إلى زيادة مقابلة كالموظف مقابل منح الخيارات أو األسهم يقدمها 

إلى القيمة العادلة للخيارات أو األسهم في تاريخ منحها  بالرجوع االستحقاقإجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه على مدى فترة 

التي بمراجعة تقديراتها لعدد الخيارات مجمعة باستخدام نموذج "بالك شولز". وتقوم المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية 

 األرباح أو الخسائرمراجعة التقديرات األصلية، إن وجد، في بيان  تأثيربإدراج  المجموعة توقع ممارستها. وتقومالممن 

 مقابل لحقوق الملكية.إجراء تعديل المجمع، مع 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 القطاعات تقارير 3.15
يتم تحديد قطاعات األعمال التشغيلية استناداً إلى معلومات التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بصورة دورية من قبل صناع 

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

 

تختلف  عائداتقوم بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر ولها والذي يالمجموعة  مميزاً منجزءاً يمثل قطاع األعمال 
 عن تلك التي توجد في قطاعات أخرى. 

 

بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر يقوم المجموعة  جزءاً مميزاً منيمثل القطاع الجغرافي 
 ي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. تختلف عن تلك القطاعات الت عائداتولها 

 

 أسهم الخزينة  3.16
تتكون أسهم الخزينة من أسهم البنك الخاصة التي تم إصدارها، وتمت إعادة حيازتها الحقاً من قبل البنك ولم يتم بعد إعادة 
ً لطريقة التكلفة، يتم تحميل المتوسط  إصدارها أو إلغاؤها. وتتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة. ووفقا

حيازتها على حساب حقوق ملكية مقابل. عند إعادة إصدار أسهم الخزينة، يتم إيداع األرباح في  المرجح لتكلفة األسهم المعاد
حساب منفصل في حقوق الملكية )احتياطي أسهم الخزينة( وهو حساب غير قابل للتوزيع. ويتم تحميل أية خسائر محققة على 

خسائر زائدة على األرباح المرحلة ثم االحتياطيات.  نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن في هذا الحساب. يتم تحميل أية
أية خسائر مقيدة سابقاً في حساب االحتياطيات واألرباح  لمقاصةويتم استخدام األرباح المحققة الحقاً من بيع أسهم الخزينة أوالً 

 المرحلة وحساب أرباح بيع أسهم الخزينة. 
 

عدد أسهم الخزينة بالتناسب ويقلل من من سهم. ويزيد إصدار أسهم المنحة وال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية على هذه األ
 التكلفة اإلجمالية ألسهم الخزينة. علىمتوسط التكلفة للسهم دون التأثير 

 

  مكافأة نهــاية الخدمة 3.17
تلتزم المجموعـــة بسداد مساهمــات محددة إلى برامج الدولة باإلضافة إلى الدفعــات اإلجمــالية التي يتم سدادهــا بموجب 

ً لقوانين  المزايابرامج  المحددة  برنامج المزايابهــا. إن  تعملالتي  الدولالمحددة إلى الموظفين عند انتهــاء التوظيف وفقا
اإلضافية  اتباستخدام طريقة الوحد إكتواريةسنوياً عبر تقييمات ة المحدد اللتزام المزايالقيمة الحالية غير ممول. يتم تحديد ا

على وضع العديد من االفتراضات مثل تحديد سعر الخصم وزيادات الراتب المستقبلية  اإلكتواريالتقييم  ويشتمل . المقدرة
 .تاريخ بيانات مالية مجمعةومعدل الوفيات. وتتم مراجعة هذه االفتراضات في كل 

 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة  3.18
إلى قرار مجلس إدارة  استناداً  لالحتساب% وفقاً 1يقوم البنك بحساب مساهمته المقدمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 

 المؤسسة.
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 3.19
ً للقانون رقم )يقوم البنك بحساب ضريبة دعم العمالة  ( لسنة 24وقرار وزير المالية رقم ) 2000( لسنة 19الوطنية وفقا

% من ربح السنة الخاضع للضريبة. ويتم خصم توزيعات األرباح النقدية المتحصلة من الشركات المدرجة 2.5بواقع  2006
 الخاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

 

 الزكاة 3.20
ً لمتطلبات القانون رقم )، 2007ديسمبر  10اعتباراً من  ، ويتم تحميل الزكاة 2006( لسنة 46يقوم البنك بدفع الزكاة وفقا

 المجمع. األرباح أو الخسائرالمحسوبة وفقاً لهذه المتطلبات على بيان 
 

 الضمانات المالية 3.21
والحواالت الضمان خطابات ضمانات مالية تتمثل في خطابات االعتماد و بتقديملألعمال تقوم المجموعة في السياق الطبيعي 

ً . ويتم تسجيل الضمانات المالية المقبولة بشكل  تتعلقتكاليف المعاملة التي مع تعديلها وفقاً لكمطلوبات بالقيمة العادلة  مبدئيا
 فيإصدار الضمان. وبعد ذلك يتم قياس المطلوبات بناًء على أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي بمباشر 
، أيهما أعلى.  يتم قياس االلتزام استناداً إلى خسائر المتراكمأو المبلغ المسجل ناقصاً اإلطفاء  البيانات المالية المجمعةتاريخ 

ً للم ً ب 9عيار الدولي للتقارير المالية االئتمان المتوقعة وفقا تعليمات بنك الكويت المركزي والمخصصات المطلوب التزاما
 احتسابها من قبل بنك الكويت المركزي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 األمانة بصفة الموجودات 3.22
بالنيابة عن عمالئها. وال  موجوداتتقدم المجموعة خدمة الوكالة وغيرها من خدمات األمانة التي ينتج عنها تملك أو استثمار 

في بيان  إدراجهاخاصة بالمجموعة، وبالتالي ال يتم  موجوداتالمملوكة بصفة الوكالة أو األمانة ك الموجوداتيتم التعامل مع 
 تم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في البيانات المالية المجمعة.المركز المالي المجمع، بل ي

 

 الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات والمصادراألحكام المحاسبية الهامة  4
 

 السياسات المحاسبية للمجموعة المتخذة عند تطبيقاألحكام الهامة  4.1
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية، بخالف تلك التي تتضمن تقديرات، والتي  خالل

 على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة: األكثر جوهرية التأثيركان لها 
 

 لقيمة العادلة الجدول الهرمي ل
لقيمة العادلة الجدول الهرمي ل ضمنالمستوى واإلفصاح عن تحديد الالمجموعة  يتعين على، 32.8 مبيّن في إيضاح هوكما 

ً للمستويات المحددة في المعايير الدولية  بالكاملالقيمة العادلة  قياساتالذي تصنف فيه  وفصل قياسات القيمة العادلة وفقا
يعني تقييم ما إذا كانت المدخالت  أي ما - القيمة العادلة لقياسات 3والمستوى  2للتقارير المالية. إن الفرق بين المستوى 

يتطلب وضع أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة  - الملحوظةومدى أهمية المدخالت غير  الملحوظة
 األصل أو االلتزام.تتعلق بالعادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي 

 

 المالية الموجوداتتصنيف 
على تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل من خالله، وتقييم  ءً المالية بنا الموجوداتتقوم المجموعة بتحديد تصنيف 

على أصل المبلغ القائم. ينبغي وضع األحكام واألرباح ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تتعلق فقط بأصل المبلغ 
التي يتم إدارتها  الموجوداتعند تحديد نموذج األعمال بمستوى مناسب يعكس بصورة أفضل إجمالي مجموعة أو محفظة 

مال معاً لتحقيق الهدف المحدد من األعمال. تقوم المجموعة أيضاً بتطبيق أحكام لتقييم ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األع
ضمن نموذج األعمال بشكل مختلف عن التوقعات األصلية. يرجى الرجوع  الموجوداتفي الظروف التي يتم فيها تسجيل 

 المالية للمزيد من المعلومات. الموجوداتف تصني 3.5يضاح إلى اإل
 

 الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات المصادر 4.2
البيانات المالية إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 

والمطلوبات خالل  موجوداتتؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية لل تنطوي على مخاطر جوهريةوالتي  المجمعة
 اه:السنة المالية الالحقة مبيّنة أدن

 

 المالية  موجوداتخسائر االئتمان المتوقعة لل
المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  الموجوداتتقوم المجموعة بتقدير خسائر االئتمان المتوقعة لكافة 

  باستثناء أدوات حقوق الملكية. اإليرادات الشاملة األخرى
 

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

  في مخاطر االئتمان  باالزدياد الملحوظتحديد المعايير الخاصة 
 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة 
  المتوقعة ذات  وخسائر االئتمانالنسبية لكل نوع من المنتج / السوق  وترجيحاتهاتحديد عدد السيناريوهات المستقبلية

 الصلة.
  لغرض قياس خسائر االئتمان المتوقعة.  المماثلة الموجوداتتحديد مجموعة 
 

 تسهيالت التمويل اإلسالميخسائر انخفاض قيمة 
ص مخصل تسجيب يجن کاإذا ما م لتقييوي بع سنس رساأعلی منتظمة الالتمويالت اإلسالمية غير جعة راعة بمولمجموم اتق

من قبل اإلدارة في تقدير  يتعين إصدار أحكام جوهرية ،وبصفة خاصةلمجمع. ا األرباح أو الخسائرن لقيمة في بياض االنخفا
 مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة.

 

وقد  التأكد،افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم  إلىتستند هذه التقديرات بالضرورة 
 تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في هذه المخصصات.
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 )تتمة( األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 4
 

 )تتمة( المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 4.2
 

  تقييم االستثمارات في األسهم غير المسعرة 
 االستثمارات في األسهم غير المسعرة إلى أحد األمور التالية: تقييميستند 

 

 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة، أو 
  مماثلة إلى حد كبير، أوالقيمة العادلة الحالية ألداة أخرى ذات سمات 
 .نماذج تقييم أخرى 
 

ً  مسعرة تقديراً السهم غير األالتدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في  تحديديتطلب   .جوهريا
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات بما في ذلك البنود غير الملموسة 
ذات االعمار اإلنتاجية المحددة تطبق اإلدارة أحكام جوهرية لتقدير القيمة العادلة للموجودات بما في ذلك البنود غير الملموسة 

 وغير المحددة والمطلوبات والمطلوبات المحتملة التي تم حيازتها نتيجة دمج االعمال. 
 

 عمالاألدمج   5
 

القابضة بي  بنك لندن والشرق األوسطشركة حيازة حصة ملكية إضافية في لاتفاقية  2020في شهر يناير المجموعة  أبرمت

(، مما أدى إلى زيادة في حصة الملكية ف سابقاً كـ "استثمار في شركة زميلة"ن)المص (BLME Holdings plc) إل سي

ستقبليين عروض خدمات أن تقدم لعمالئها الحاليين والم وستتيح هذه الحيازة للمجموعة%. 71.08% إلى 27.91الفعلية من 

 ً بأعمال ة المتحدة، وخصوصاً فرص إدارة الثروات ونشر إمكانياتها الرقمية كألحكام الشريعة اإلسالمية بالممل إضافية طبقا

بنك لندن شركة بحصول المجموعة على السيطرة، أعادت المجموعة تصنيف استثمارها في  بنك لندن والشرق األوسط.

من شركة زميلة إلى شركة تابعة وقامت بتجميع البيانات  (BLME Holdings plc)القابضة بي إل سي  والشرق األوسط

 2020يناير  27اعتباراً من  (BLME Holdings plc)القابضة بي إل سي  بنك لندن والشرق األوسطشركة المالية ل

 )"تاريخ الحيازة"(.
 

ً  اً نظر : دمج األعمال، أعادت المجموعة قياس حصة 3للمعيار الدولي للتقارير المالية  لتحقيق دمج األعمال على مراحل طبقا

 وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ الحيازة.سي  القابضة بي إل بنك لندن والشرق األوسط شركة الملكية المحتفظ بها سابقاً في
 

 ، دمج األعمال، أجرت المجموعة ممارسة "توزيع سعر الشراء".3المالية  التزاماً بالمعيار الدولي للتقارير
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 )تتمة( عمالاألدمج  5
 

 حيازتها والمطلوبات المقدرة:التي تم  فيما يلي ملخص القيم العادلة للموجودات

 ألف   
 دينار كويتي

   الموجودات

 28,602   النقد واألرصدة لدى البنوك

 3,031  ودائع لدى بنوك أخرى

 538,037  تمويل إسالمي إلى عمالء

 33,269  استثمار في صكوك

 1,024  استثمارات في أوراق مالية أخرى

 484  استثمارات في شركات زميلة

 11,839  موجودات أخرى

 616,286  إجمالي الموجودات

   المطلوبات

 118,425  المستحق إلى البنوك

 395,881  حسابات المودعين

 10,483  مطلوبات أخرى

 524,789  إجمالي المطلوبات

 91,497  صافي الموجودات

 (3,274)  الحصص غير المسيطرة

 88,223  القيمة العادلة لصافي الموجودات

 

 ألف  تحليل التدفقات النقدية عند الحيازة
 دينار كويتي

 28,602 النقد والنقد المعادل لدى الشركة التابعة المشتراة

 (28,927) ناقصا: المقابل المدفوع

 (325) التدفقات النقدية الصادرة عند الحيازة
 

ً فيما يتعلق بدمج األعمال  كان المقابل المدفوع والحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا

على التوالي. أدت ألف دينار كويتي  16,735ألف دينار كويتي و 25,516ألف دينار كويتي و 28,927المذكور أعاله بقيمة 

بالصافي بعد خسائر إعادة قياس حصة الملكية  ألف دينار كويتي 2,726إلى صافي ربح بمبلغ  ممارسة توزيع سعر الشراء

ألف دينار  1,815المعامالت بمبلغ  وتكلفةألف دينار كويتي  12,504المحتفظ بها سابقاً في بنك لندن والشرق األوسط بمبلغ 

 والذي تم إدراجه ضمن "صافي إيرادات االستثمار" في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.كويتي 
 

 13,710إيرادات التشغيل بمبلغ  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  يتضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع للمجموعة عن
 من بنك لندن والشرق األوسط.  ألف دينار كويتي 1,163خاص بمساهمي البنك بمبلغ والربح الألف دينار كويتي 

 

 في حالة إتمام دمج األعمال في بداية السنة، لم تكن إيرادات المجموعة والربح الخاص بمساهمي البنك ليختلف بصورة مادية.
 

 ة األخرىاإلسالميوالتمويالت  ةالمرابح إيرادات .6
 

 :2019) دينار كويتيألف  208,576 بمبلغلعمالء اإلى  اإليرادات من التمويل اإلسالمي المياإلس تضمن إيرادات التمويلت

 .(دينار كويتيألف  12,391 :2019) دينار كويتيألف  14,488بمبلغ  وإيرادات الصكوك (دينار كويتيألف  195,238
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 االستثمارصافي إيرادات  .7
 2020  2019 

 
 ألف
  دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

    

 2,405  2,708 إيرادات توزيعات أرباح

 417  1,653 صافي إيرادات تأجير من عقارات استثمارية

 1,213  612 صافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

العادلة من خالل دين مدرجة بالقيمة أوراق صافي الربح من بيع استثمارات في 
 169  418 اإليرادات الشاملة األخرى

 982  - ةاالستحواذ االعتباري لشركة زميل الربح عند

 (1,031)  (1,553) خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 -  2,726 (5صافي الربح من دمج أعمال )إيضاح 

 2,040  272 حصة في نتائج شركات زميلة 

 6,836  6,195 
 

 صافي إيرادات األتعاب والعموالت .8
 2020  2019 

 
 ألف
  دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

    

 24,625  21,950 إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

 (8,197)  (9,675) مصروفات األتعاب والعموالت

 12,275  16,428 

 

 مخصص انخفاض القيمة .9
 2020  2019 

 
 ألف
  دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

    
 17,432  57,427 مخصص انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي إلى العمالء

 716  749 الموجودات المالية األخرى –خسائر االئتمان المتوقعة 

 563  839 خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى

 59,015  18,711 
 

 المخصص العام والمحدد:  استناداً إلى لعمالءإلى ا التمويل اإلسالميتحليل مخصص انخفاض قيمة  يليفيما 
 

 المجموع  عام  محدد 

 ألف 
 دينار كويتي 

 
 ألف

 دينار كويتي 
 

 ألف
 دينار كويتي 

      

 71,217  52,892  18,325 2019يناير  1الرصيد في 

 17,432  3,843  13,589 المحمل خالل السنة

 1,287  -  1,287 مشطوبةاسترداد أرصدة 

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

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

 11,472  6,372  5,100 مخصص لدى الشركة التابعة المشتراة

 57,427  63,116  (5,689) المحمل خالل السنة /)استبعاد( 

 6,678  -  6,678 استرداد أرصدة مشطوبة

 (15,273)  -  (15,273) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 385  141  244 فروق تحويل عمالت أجنبية

 129,900  126,364  3,536 2020ديسمبر  31الرصيد في 



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( مخصص انخفاض القيمة  . 9
 

 :الفئةحسب  تسهيالت التمويلفيما يلي تحليل إضافي لمخصص انخفاض قيمة 
 

تمويل إسالمي  
  إلى العمالء

تسهيالت غير 
 نقدية

 

 المجموع

 ألف 

 دينار كويتي 
 

 ألف

 دينار كويتي 
 

 ألف

 دينار كويتي 

      

 71,217  2,730  68,487 2019يناير  1الرصيد 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 

 11,472  -  11,472 مخصص لدى الشركة التابعة المشتراة

 57,427  147  57,280 المحمل خالل السنة

 6,678  -  6,678 استرداد أرصدة مشطوبة

 (15,273)  -  (15,273) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 385  -  385 فروق تحويل عمالت أجنبية

 129,900  2,737  127,163 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

 بالصافي بعد المخصص بمبلغ ،دينار كويتيألف  52,071غير المنتظمة  تسهيالت التمويل، بلغت 2020ديسمبر  31في 
(. دينار كويتيألف    12,476، بالصافي بعد المخصص بمبلغ دينار كويتيألف  20,409 :2019) دينار كويتيألف  3,536

 أعاله إلى تعليمات بنك الكويت المركزي. المبينيستند تحليل المخصص العام والمحدد و
 

 ضرائب .10

  2020  2019 

 ألف  

  دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
     

 591  330  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 2,276  (257)  أخرىضرائب 

  73  2,867 

 

 ربحية السهم األساسية والمخففة .11
 

األرباح  بعد تعديله مقابلمساهمي البنك الخاص بصافي ربح السنة  عن طريق قسمةيتم احتساب ربحية السهم األساسية 
 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 1الشريحة  – المستدامةصكوك للالمدفوعة 

 

مساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد الخاص بصافي ربح السنة  عن طريق قسمةتحتسب األرباح المخففة لكل سهم 
كافة األسهم المخففة المحتملة األسهم القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم التي يمكن إصدارها عند تحويل 

إصدار خيارات األسهم للموظفين إلى أي تغير عن الربحية األساسية  الناتجة عناألرباح المخففة لكل سهم  ال تؤدي إلى أسهم.
 المعلنة لكل سهم.

  



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( ربحية السهم األساسية والمخففة .11
 

  2020  2019 

 62,647  34,421  دينار كويتي(صافي ربح السنة الخاص بمساهمي البنك )ألف 

 (5,125)  (5,186)  )ألف دينار كويتي( 1الشريحة  –ناقصا: األرباح المدفوعة للصكوك المستدامة 

  29,235  57,522 

 2,963,910  3,027,926  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(

 19.41  9.66  بمساهمي البنك )فلس(الخاصة  والمخففةربحية السهم األساسية 

 

قبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم بعد إصدار أسهم المنحة )انظر  2019لسنة المنتهية لفلس  20.40بلغت ربحية السهم 
 (.24إيضاح 

 

 النقد والنقد المعادل  .12

  
2020  2019 

 
 ألف 

  دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
     

 232,393  286,718  البنوكالنقد واألرصدة لدى 

 277,344  300,482  ستحق خالل سبعة أيامتلدى البنوك  توظيفات

  587,200  509,737 

 

 ودائع لدى بنوك أخرى .13
 

 لودائع لدى البنوك األخرى:ألرصدة افيما يلي التوزيع الجغرافي 
  

2020  2019 

 ألف  

  دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
     

 264,630  140,672  والشرق األوسطالكويت 

 65,516  39,518  والمملكة المتحدةأوروبا 

  180,190  330,146 

 (100)  (98)  ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

  180,092  330,046 

 

  



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 عمالءإلى  تمويل إسالمي .14
 

 لعمالء:إلى ا التوزيع الجغرافي ألرصدة التمويل اإلسالمي فيما يلي
 

 
الكويت والشرق 

 األوسط
امريكا الشمالية  

 أفريقياو

أوروبا والمملكة  
 المتحدة

 
 المجموع

 ألف 

 دينار كويتي 

 ألف 

 دينار كويتي 

 ألف 

 دينار كويتي 

 ألف 

 دينار كويتي 

2020        

 3,065,498  515,376  14,755  2,535,367 الخدمات المصرفية للشركات

 1,884,931  -  -  1,884,931 االستهالكيةالخدمات المصرفية 

 4,420,298  14,755  515,376  4,950,429 

 (127,163)  (12,242)  (148)  (114,773) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 4,305,525  14,607  503,134  4,823,266 

        

2019        

 2,242,530   -  7,654  2,234,876 الخدمات المصرفية للشركات

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

  3,885,040  7,654  -   3,892,694 

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

  3,818,496  7,577  -  3,826,073 

 

 لعمالء:قيمة التمويل اإلسالمي إلى امخصص انخفاض فيما يلي 
 

 المجموع  عام  محدد 

 2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 
 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 
 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

         

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

 16,775 57,280  3,768 62,960  13,007 (5,680) خالل السنة (المحمل)/استبعاد

مخصص عند االستحواذ على 
 - 11,472  - 6,372  - 5,100 شركة تابعة

 1,287 6,678  - -  1,287 6,678 استرداد أرصدة مشطوبة

 (19,928) (15,273)  - -  (19,928) (15,273) أرصدة مشطوبة خالل السنة

 - 385  - 141  - 244 أجنبيةفروق تحويل عمالت 

 66,621 127,163  54,474 123,947  12,147 3,216 الرصيد في نهاية السنة
 

  



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( عمالءتمويل إسالمي إلى   .14
 

 المالية: الموجوداتفيما يلي تحليل إضافي للمخصص المحدد على أساس فئة 
 

الخدمات المصرفية  
 للشركات

الخدمات المصرفية  
 االستهالكية

 
 المجموع

 2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 ألف  دينار كويتي 

 دينار كويتي 
 ألف

 ألف  دينار كويتي 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

         

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

 13,007 (5,680)  3,973 2,573   9,034 (8,253) خالل السنة (المحمل)استبعاد/

عند االستحواذ على مخصص 
 - 5,100  - -  - 5,100 ةشركة تابع

 1,287 6,678  942 1,836   345 4,842 استرداد أرصدة مشطوبة

 (19,928) (15,273)  (11,758) (6,147)  (8,170) (9,126) أرصدة مشطوبة خالل السنة

 - 244  - -  - 244 أجنبيةفروق تحويل عمالت 

  12,147 3,216   3,362 1,624  8,785 1,592 الرصيد في نهاية السنة
 

مقبولة من الضمانات وذلك للتخفيف من مخاطر  بأشكاللعمالء التمويل اإلسالمي إلى ايتم عند الضرورة ضمان أرصدة 
 . ذات الصلة االئتمان

 

 فيما يلي التمويالت اإلسالمية غير المنتظمة للعمالء والمخصصات المحددة ذات الصلة: 
  2020  2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 

 ألف

 دينار كويتي 

     

 32,885  55,607  تمويل إسالمي إلى العمالء

 (12,476)  (3,536)  مخصص محدد النخفاض القيمة 

 
 52,071  20,409 

 

منخفضة  التمويل اإلسالميتسهيالت قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل ، 2020ديسمبر  31في 
 (.دينار كويتيألف  24,544: 2019) دينار كويتيألف  89,357بمبلغ القيمة بشكٍل فردي 

 

: 2019) 2020 ديسمبر 31 كما في دينار كويتيألف  62,255مبلغ المتوقعة للتمويالت اإلسالمية  خسائر االئتمان سجلت
المطلوب حسب تعليمات التمويل اإلسالمي إلى العمالء أقل من مخصص انخفاض قيمة  على نحو( دينار كويتي ألف 53,981

 .بنك الكويت المركزي
 

 في أوراق مالية  اتاستثمار .15

  2020  2019 

  
 ألف

  دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
     

 306,315  523,046   استثمار في صكوك 

 80,440  81,691  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 20,775  17,418  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  622,155  407,530 



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(استثمارات في أوراق مالية    .15
 

  2020  2019 

  
 ألف

  دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 

      استثمار في صكوك 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  -استثمار في صكوك

 الشاملة األخرى
 

504,218  306,315 

 -  18,828  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -استثمار في صكوك

  523,046  306,315 

 

  2020  2019 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ألف

  دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
     

 80,440  81,691  استثمار في صناديق أسهم غير مسعرة

  81,691  80,440 

 

  2020  2019 

  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىموجودات مالية مدرجة بالقيمة 
 ألف

  دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
     

 20,624  17,275  استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

 151  143  استثمار في أوراق مالية مسعرة

  17,418  20,775 

 

 الشركات التابعة  .16
 

 :والجوهرية الشركات التابعة العاملة الرئيسية تفاصيل فيما يلي 16.1
 

 2019 2020 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 % الفعليةحصة الملكية    

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

 99.95 99.95 استثمارات إسالمية الكويت شركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

 سي القابضة بي إل بنك لندن والشرق األوسط

(BLME Holdings plc)  المملكة المتحدة (5)إيضاح 

خدمات مصرفية 

 - 71.08 إسالمية
 

  



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(الشركات التابعة  .16
 

 جوهرية مملوكة جزئيا   تابعةشركة  16.2
 

 التابعة ذات الحصص الجوهرية غير المسيطرة: فيما يلي المعلومات المالية حول الشركة
 

 نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:
 2019 2020 النشاط الرئيسي بلد التأسيس 

 حصة الملكية الفعلية %    

القابضة بي إل  بنك لندن والشرق األوسط
المصرفية اإلسالميةالخدمات  المملكة المتحدة،  (BLME Holdings plc) سي  28.92 - 

 
إلى المبالغ قبل االستبعادات ما بين شركات فيما يلي معلومات مالية موجزة عن الشركة التابعة. تستند هذه المعلومات 

 المجموعة والتعديالت.
 

 المجمع للسنة المنتهية في: وااليرادات الشاملة االخرى ملخص بيان األرباح أو الخسائر
 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي

 

 

 13,710 اإليرادات 

 )11,939( المصروفات

 1,771 ربح السنة

  

 1,719 إجمالي اإليرادات الشاملة

  

  الخاص بالحصص غير المسيطرة:

 608 ربح السنة

 497  إيرادات شاملة أخرى

 1,105 

 ملخص بيان المركز المالي المجمع كما في:
 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي

  

 708,141 إجمالي الموجودات

 600,989 إجمالي المطلوبات

 107,152 إجمالي حقوق الملكية

  
  الخاص بـ:

 73,639 مساهمي البنك

 51333, الحصص غير المسيطرة

 107,152 

 ملخص بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في:

 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي
  

 38,223 التشغيلصافي النقد الناتج من أنشطة 

 11,653 راالستثماصافي النقد الناتج من أنشطة 

 2,560 صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

 52,436 صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ستثمارات في شركات زميلةا .17
 

 2019 2020 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة الزميلة

% الفعليةحصة الملكية      

 القابضة بي إل سي بنك لندن والشرق األوسط
(BLME Holdings plc) و 5ي )إيضاح 

 27.91 - خدمات مصرفية إسالمية  المملكة المتحدة (16.1

 21.67 21.67 خدمات مصرفية إسالمية  السودان بنك المال المتحد

 25.02 25.02 عقارات الكويت المجموعة السعودية للمشاريع القابضة

 
 عقارات استثمارية .18

 

 :العقارات االستثمارية فيالحركة  فيما يلي

   2020  2019 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 

 ألف 
 دينار كويتي

     

 24,036  46,555  الرصيد في بداية السنة

 27,342  1,773  اإلضافات خالل السنة

 (3,659)  -  االستبعادات خالل السنة

 (1,031)  (1,553)  صافي الخسائر غير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية   

 (133)  358  تعديالت تحويل عمالت أجنبية

 46,555  47,133  السنة  نهايةالرصيد في 

 

السوق. لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل السنة. وقد تم وضع جميع  استناداً إلى طريقةالقيمة العادلة  تحديدتم 
 .2020ديسمبر  31لقيمة العادلة كما في الجدول الهرمي لمن  2مجموعة ضمن المستوى دى الية لات االستثمارالعقار

 

 أخرى موجودات .19
  2020  2019 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 

 ألف 
 دينار كويتي

     

 3,096  4,360  مستحقةإيرادات 

 3,196  3,934  مدفوعات مقدماً 

 26,130  37,125  أخرى

  45,419  32,422 

 

 متوسط األجل  تمويل .20
 

  2020  2019 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 

 ألف 
 دينار كويتي

     

 -  229,713  (*FMTNصكوك عالمية متوسطة االجل )برنامج 

 -  75,796  تمويل متوسط االجل آخر 

  305,509  - 



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(متوسط األجل  تمويل.    20

 18دوالر أمريكي. أصدر البنك في  مليار بقيمةبرنامج للصكوك العالمية متوسطة األجل  2019وضع البنك خالل عام * 
بموجب  2025مستحقة في فبراير مليون دوالر أمريكي  750ممتازة غير مكفولة بضمان بقيمة صكوك  2020فبراير 

برنامج الصكوك العالمية متوسطة األجل من خالل إحدى الشركات ذات األغراض الخاصة المملوكة بالكامل للبنك. تم 
نصف  بشكلسنوياً وتستحق  %2.593% من القيمة االسمية وتحمل معدل ربح ثابت بنسبة 100إصدار هذه الصكوك بنسبة 

 .أقساط متأخرةسنوي ك
 

 مطلوبات أخرى .21
  2020  2019 

  
دينار ألف 
 كويتي

 
دينار ألف 

 كويتي

     

 13,679  26,741  دائنون ومصروفات مستحقة

 9,141  9,174  مزايا مستحقة للموظفين

 8,970  13,320  مكافأة نهاية الخدمة

 2,590  2,737  (9)إيضاح  لتسهيالت غير نقدية انخفاض قيمةمخصص 

 29,281  63,839  أخرى 

  115,811  63,661 

 

 مكافأة نهاية الخدمة
باستخدام  إكتواريةمن خالل تقييمات  اللتزام المزايا المحددة وكذلك تكلفة فترة الخدمة الحالية والسابقةتم تحديد القيمة الحالية 

 %4 بنسبةمعدل الخصم  اإلكتواري كانت الجوهرية المستخدمة في التقييم  والمدخالت. المتوقعةاإلضافية  اتطريقة الوحد
االفتراضات الديموغرافية بمــا يتفق مع التضخم المتوقع للسعر االستهالكي و المستقبليةاتب ووزيادات الر (2019:5%)

 واإلعاقة. واالنسحاب والتقاعد معدالت الوفاةالمتعلقة ب
 

 رأس المال .22

 2020 2019 

 ألف  سهم 
 سهم دينار كويتي

 ألف 
 كويتي دينار

األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل نقدًا 

 288,407 2,884,079,460 302,827 3,028,283,433 وأسهم المنحة
 

 عالوة إصدار أسهم  .23
 

 2016لسنة  1إن حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع، إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات رقم 
 .اوالتعديالت الالحقة لهوالئحته التنفيذية 

 

 توزيعات أرباح .24
 

% 5على اصدار أسهم منحة بنسبة  2020مارس  8المنعقد في في اجتماعها وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين 
. وقد 2019ديسمبر  31فلس للسهم( للسنة المنتهية في  8: 2018فلس للسهم ) 9%( وتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 5: 2018)

 119,423,580: 2018)سهم  144,203,973أدت أسهم المنحة إلى زيادة عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل بعدد 
 ألف دينار كويتي(. 11,942 :2018)ألف دينار كويتي  14,420 سهم( وزيادة في رأس المال بمبلغ 

 

حال الموافقة على توزيعات  . في2020ديسمبر  31للسهم للسنة المنتهية في  %5  منحة بنسبةأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
الدفع للمساهمين بعد الحصول  توزيعات األرباح من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، سوف تستحق الموصي بهااألرباح 

 الالزمة. الرقابية على الموافقات
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 خزينةأسهم  .25
 

 ديسمبر: 31يمتلك البنك أسهم الخزينة التالية كما في 

 2020  2019 

 331,112  368,687 عدد أسهم الخزينة

 %0.01148  %0.01218 % - نسبة أسهم الخزينة من إجمالي األسهم المصدرة

  54   54 ألف دينار كويتي -تكلفة أسهم الخزينة 

  212   210 دينار كويتيألف  –القيمة السوقية ألسهم الخزينة 

  0.578   0.569 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس(

 

من االحتياطي االختياري على مدار فترة ملكية كمبلغ غير قابل للتوزيع لتكلفة شراء أسهم الخزينة  يمبلغ مساو تم تحديد
 أسهم الخزينة.

 

  قانونيحتياطي ا .26
 

ً لقانون الشركات  بناء على توصية مجلس إدارة البنك ، يتمللبنك نظام األساسيوالتأسيس الوعقد  2016 لسنة 1رقم  وفقا
مساهمي البنك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم الخاص بمن ربح السنة كحد أدنى % 10 نسبة تحويل

 هذه التحويالت السنوية وقفويجوز للبنك  .نيالعمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي القانو
للتوزيع إال في الحاالت التي  متاحاالحتياطي غير  هذا% من رأس المال. 50عندما يصل رصيد االحتياطي القانوني إلى 

 نص عليها القانون والنظام األساسي للبنك.
 

 احتياطيات أخرى .27

  
احتياطي 

المدفوعات 
 باألسهم

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

 احتياطي تحويل
 عمالت أجنبية

احتياطي 
التغير في 
التقييم 

 المجموع اإلكتواري

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 (8,354) - (9,488) 167 967 2020يناير  1الرصيد في 

 (12,637) (3,092) (1,015) (8,530) -  خسائر شاملة أخرى

 (12,637) (3,092) (1,015) (8,530) - إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

 (967) - - - (967) تحويل احتياطي مدفوعات باالسهم 

 (21,958) (3,092) (10,503) (8,363) - 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

احتياطي 
المدفوعات 

 باألسهم

احتياطي 
 القيمة العادلة

 احتياطي تحويل
 عمالت أجنبية

احتياطي 
التغير في 

التقييم 
 المجموع اإلكتواري

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 (4,993) - (9,917) 3,543 1,381 2019يناير  1الرصيد في 

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

 (2,943) - 429 (3,372) - الخسائر الشاملة للسنةإجمالي 

تحويل ربح بيع استثمارات في أسهم مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 (4) - - (4) - األخرى إلى األرباح المرحلة

 (414) - - - (414) أسهم خزينةبيع 

 (8,354) - (9,488) 167 967 2019ديسمبر  31الرصيد في 
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 )تتمة( احتياطيات أخرى .27

 

 احتياطي اختياري
قبل مكافأة أعضاء مجلس  مساهمي البنكالخاص ب% من ربح السنة 10 نسبة بموجب النظام األساسي للبنك، يتم تحويل

إلى االحتياطي االختياري بقرار من الجمعية العمومية  ةالسنوي تالتحويال وقف هذهإلى االحتياطي االختياري. ويجوز  اإلدارة
 للمساهمين بناء على توصية من قبل مجلس اإلدارة.

 

مصلحة البنك، باستثناء تعد ليجوز توزيع االحتياطي االختياري على المساهمين وفقا لتقدير الجمعية العمومية وبالطرق التي 
 .(25يضاح المبلغ الذي يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة )إ

 

  1لشريحة ا - المستدامةالصكوك  .28
 

ترتيب صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة موجب من رأس المال ب 1، أصدر البنك صكوك الشريحة 2016 عام خالل
ليس لها تاريخ  أوراق مالية مستدامةمن رأس المــال هي  1مليون دوالر أمريكي. إن صكوك الشريحة  250اإلسالمية بمبلغ 

وفقاً ألحكام وشروط  فقط( للبنكاسترداد محدد، وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة )ذات أولوية على رأس المال 
يرلندا وناسداك دبي. هذه الصكوك يمكن استدعاؤها أمن رأس المال في بورصة  1عقد المضاربة. تم إدراج صكوك الشريحة 

)"تاريخ االستدعاء األول"( أو أي تاريخ لدفع توزيعات األرباح  2021من قبل البنك بعد فترة خمس سنوات تنتهي في مايو 
 . لبعض شروط االستردادالحق لذلك التاريخ وفقاً 

 

لمــال عن طريق عقد المضاربة مع البنك )بصفة من رأس ا 1من صكوك الشريحة  المتحصالتيتم استثمار صافي 

المضارب( على أساس غير مقيد ومشترك في األنشطة العامة للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام. تحمل صكوك 

حتى تاريخ كمتأخرات في نهاية كل نصف سنة  يسددسنوياً  %6.75من رأس المــال معدل ربح متوقع بنسبة  1الشريحة 

ستدعاء األول. وبعد ذلك، يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع بناًء على المعدل السائد في حينه لمتوسط سعر المبادلة األمريكي اال

لن يتم تجميع ربح المضاربة % سنوياً. 5.588زائداً هامش ربح مبدئي بنسبة  ”U.S. Mid Swap Rate“سنوات لخمس 

 بشكل تراكمي وال يعتبر الحدث حدث تعثر.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .29
 

 للسيطرةأو  للسيطرةتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي تخضع ي

بما  والشركة األم عائالتهم من الدرجة األولىوأفراد  العلياوموظفي اإلدارة  والشركات الزميلة لهؤالء األطراف المشتركة

وفروعها وشركاتها الزميلة والتابعة. وتنتج األرصدة لدى األطراف اإلدارة العليا لها أعضاء مجلس إدارتها وموظفي في ذلك 

 المعلوماتوهي مدرجة ضمن بنود  على أسس تجارية بحتة سياق األعمال الطبيعيمن المعامالت التجارية في  عالقةذات 

 المالية التالية: 
عدد أعضاء مجلس  

ن ومديراإلدارة وال
 نوالتنفيذي

 
عدد األطراف ذات 

 عالقة

 

  

 2020 2019  2020 2019  2020 2019 

       
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

         

 14,469 212  1 -  7 7 تمويل إسالمي إلى العمالء

 3,801  7,407  12 17  5 4 حسابات المودعين

 - 370  - 2  - 1 خطابات ضمان وخطابات اعتماد

 459 14       إيرادات مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى

 (98) (2)       تكلفة تمويل وتوزيعات للمودعين 

         

         الشركة األم 

 181,080 96,508       المستحق من البنوك 

 5,735 104,567       المستحق إلى البنوك 

 - 611       حسابات المودعين

 1,405 1,842       مرابحة وتمويالت إسالمية أخرى إيرادات

 (1,170) (2,272)       تكلفة تمويل وتوزيعات للمودعين 
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة    . 29
 

تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل تسهيالت تمويل إسالمي إلى أطراف ذات عالقة في شكل أسهم وعقارات. وقد بلغ تقدير 

ديسمبر  31في كما  دينار كويتي ألف  80القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل تلك التسهيالت ألطراف ذات عالقة 

 (.دينار كويتيألف  5,500: 2019) 2020
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا:
 فيما يلي تفاصيل مكافأة موظفي اإلدارة العليا: 

  2020  2019 

 ألف   
 دينار كويتي

 
 ألف 

 دينار كويتي

     

 2,965  2,669  مزايا قصيرة األجل

 413  435  مكافأة نهاية الخدمة

 611  664  تعويضات مؤجلة

  3,768  3,989 
  

 ومطلوبات محتملةالتزامات  .30
 

تتعلق بما  الطبيعياألعمال  سياقالتزامات ومطلوبات محتملة قائمة ضمن  لدى البنك البيانات المالية المجمعة،في تاريخ 

 يلي:

 2020  2019 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 

 ألف 
 دينار كويتي

    

 271,839  287,185 ضمانات

 90,184  104,549 حواالت مقبولة وخطابات اعتماد

 95,121  119,206 التزامات أخرى

 510,940  457,144 

 

 التحليل القطاعي .31
 

القرار من أجل  مسؤولي اتخاذيتم تحديد قطاعات التشغيل استناداً إلى التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بانتظام من قبل 

 وتقييم أدائها. تنقسم قطاعات التشغيل إما إلى قطاعات أعمال أو قطاعات جغرافية. اتالموارد للقطاع توزيع
 

 قطاعات األعمال

 أربعة قطاعات أعمال رئيسية: إلىأنشطة البنك ألغراض اإلدارة  تنظيميتم 
 

الخدمات المصرفية 

 االستهالكية

األفراد والمؤسسات، وتتضمن هذه من متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء  مجموعةتقدم  :

خدمات التمويل االستهالكي والبطاقات االئتمانية والودائع وخدمات الفروع المصرفية  المجموعة

 األخرى. 

الخدمات المصرفية 

 للشركات 

عمالء لألنشطة التجارية وال واإلجارة والخدمات التجارية والخدمات األخرى ةتقدم خدمات المرابح :

 من الشركات. 

الخدمات المصرفية 

االستثمارية 

 والعمليات الدولية

شركات الزميلة، التشمل بصورة رئيسية إدارة االستثمارات المباشرة، واالستثمارات في  :

 . والثروات الموجوداتواستثمارات العقارات المحلية والدولية وإدارة 

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

 مع البنوك، إضافة إلى توفير األموال الالزمة لتمويل عمليات البنك. وذلك بشكل أساسياألخرى 

والتوزيع بين  التحويل تسعيربأنشطة المجموعة األخرى والمتبقية فيما يتعلق  هذا القطاع شملي : المجموعة مركز

 القطاعات.
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 )تتمة(  التحليل القطاعي .31

الخدمات   
المصرفية 

 االستهالكية 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
 االستثمارية

لعمليات وا
 الدولية

 
 نة يالخز

 مركز
  المجموعة

 
 المجموع

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 كويتيدينار 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

2020        

 138,889  6,768 5,322 6,344 41,967 78,488 صافي إيرادات تمويل

 167,482  8,533 10,480 17,898 46,377 84,194 إيرادات التشغيل

 33,547  (78,762) 9,830 798 51,898 49,783 صافي ربح/)خسارة( السنة 

 6,437,149  33,471 660,504 877,404 2,981,778 1,883,992 مجموع الموجودات

 5,810,419  300,193 1,431,374 705,176 581,432 2,792,244 مجموع المطلوبات 

        

2019        

 119,459  14,011 5,859 (3,543) 35,542 67,590 صافي إيرادات تمويل

 145,769  8,147 9,533 9,609 43,929 74,551 إيرادات التشغيل

 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 الموجودات

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

 جغرافية القطاعات ال
عرض المعلومات على أساس المناطق الجغرافية، فإن اإليرادات تستند إلى الموقع الجغرافي للعمالء وتستند في إطار 

 . موجوداتإلى الموقع الجغرافي لل الموجودات
 

 
الشرق 

األوسط 
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
 الشمالية

 أوروبا
والمملكة 

 المجموع آسيا المتحدة

 2020 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 6,437,149 120,211 545,023 75,849 5,696,066 الموجودات

 187,984 695 12,381 25,594 149,314 موجودات غير متداولة )باستثناء األدوات المالية(

 6,437,149 2,255 522,264 13,171 5,899,459 المطلوبات وحقوق الملكية

 167,482 (456) (1,566) 2,602 166,902 إيرادات القطاع

      

2019      

 5,300,548 33,196 130,057 45,550 5,091,745 الموجودات

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

 5,300,548 10 1,188 - 5,299,350 الملكيةالمطلوبات وحقوق 

 145,769 4 4,257 209 141,299 إيرادات القطاع
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر .32
 

 مقدمة ونظرة عامة    32.1
مخاطر إدارة المنظمة من خالل سياسة منهجية يتم إدارة تلك المخاطر بطريقة لكن وأنشطة المجموعة  ضمنتكمن المخاطر 

مجلس  يحددمراقبة المخاطر. وعمليات قياس واإلدارة الشاملة للمخاطر ضمن الهيكل التنظيمي  تدرجالمجموعة والتي لدى 
اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس التوجه العام إلدارة المخاطر واإلشراف عليها في ظل دعم من لجنة اإلدارة 

 .المجموعة لدىإدارة المخاطر  ومهامالتنفيذية 
 

 تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية. 
 

في  وتساعد هذه المنهجيةبنك الكويت المركزي، قامت المجموعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر،  لتوجيهاتوفقاً 
ر ئللخسا اً الخسائر غير المتوقعة والتي تعتبر تقدير كذلكفي الظروف العادية و حدوثها المحتملالمتوقعة الخسائر  توضيح

مجموعات األعمال  كافةاستناداً إلى نماذج إحصائية. يتم فحص المعلومات التي يتم الحصول عليها من  المحددةالنهائية الفعلية 
 .وإدارتها ومراقبتها لتحديد المخاطر عن كثب الداخلية وتحليلها

 

غير يتم مراقبة المخاطر  في حينيتم تحديد حجم المعامالت واالنكشافات القائمة للمخاطر ومقارنتها بالحدود المصرح بها، 
في ضوء إرشادات السياسة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والضوابط الرقابية. ويتم تصعيد أي فروق أو  لتحديد حجمهاالقابلة 

 .بشأنها تخاذ اإلجراء الالزمتجاوزات أو انحرافات إلى اإلدارة ال
 

مخاطر السوق ومخاطر الناتجة من كجزء من اإلدارة العامة للمخاطر، تستخدم المجموعة األدوات المالية إلدارة االنكشافات 
 مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة. للحد منوتستخدم الضمانات  الربح، تمعدال
 

المجموعة إرشادات محددة تركز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة لتجنب  لدىيتضمن إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر 
 للمخاطر.  الزائدالتركز 

 

 مخاطر االئتمان32.2  
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة  32.2.1
خسائر مالية، وتنتج في تكبد المجموعة ل سببتالتزامه مما يالوفاء ب عن عجز الطرف المقابلخاطر ممخاطر االئتمان هي 

 للمجموعة.  ضمن سياق األعمال الطبيعيمخاطر االئتمان 
 

 مجلس اإلدارة مراجعة واعتماد كافة السياسات المتعلقة باالئتمان. يتولى
 

يتم وضع حدود ائتمانية لكافة العمالء بعد إجراء تقييم دقيق لجدارتهم االئتمانية. تتطلب اإلجراءات المحددة في دليل سياسة 
. وعند المعنية تفصيلي من قبل أقسام مخاطر االئتمان لفحصاالئتمان للمجموعة أن تخضع كافة العروض االئتمانية 

تخفيف المخاطر سالمي من خالل األشكال المقبولة من الضمانات بغرض تسهيالت التمويل اإلالضرورة، يتم ضمان 
 االئتمانية المتعلقة بها.

 

قواعد وضوابط تصنيف التسهيالت االئتمانية، قامت المجموعة بتشكيل  التي تنص علىووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي 
دى يم التسهيالت االئتمانية الحالية لكل عميل لمن موظفين مهنيين متخصصين بغرض دراسة وتقيمؤلفة لجنة داخلية 

مرتبطة غير عادية وصعوبات  ظروفلمجموعة. ويتعين على هذه اللجنة التي تجتمع بصورة دورية خالل العام تحديد أي ا
 سبب تصنيف الدين كغير منتظم، وتحديد مستوى المخصصات المطلوبة.تقد  والتيمركز العميل ب
 

ها حسب قطاع األعمال. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة كافة التسهيالت موجوداتمخاطر من خالل تنويع كما تحد المجموعة من ال
 االئتمانية بصورة مستمرة من خالل المراجعة الدورية لألداء االئتماني وتصنيف الحسابات.

 

خسائر  حتسابألغراض ا( االئتمانية )منخفض القيمة 3تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً وبالتالي يقع ضمن المرحلة 
 االئتمان المتوقعة في الحاالت التالية: 

 

  بإجراءات في الرجوع عليه المجموعة حق عدم احتمال قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل بدون
 (؛ حال االحتفاظ بهالضمان ) تحقيقمثل 

  يوم 90للمجموعة لمدة تزيد عن  جوهريتأخر المقترض عن سداد أي التزام ائتماني ً  ؛ أو  ا
  ألغراض  مخاطر االئتمان الداخليةلالمقترض لالنخفاض في القيمة االئتمانية استناداً إلى تقييم نوعي أرصدة تعرض

 .اتمت إعادة هيكلتهــ االئتمانية قد؛ أو أي تسهيالت منخفضة القيمة اإلدارة
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i.  تتمة(تقييم خسائر االئتمان المتوقعة( 
  مدفوعات أصل المبلغ.متعثرة عندما يتأخر سداد الكوبون أو ات دكموجو البنوكتعتبر المجموعة االستثمارات واألرصدة بين 

 

عندما لم يعد يستوفي  3" )أي لم يعد متعثراً( وبالتالي يتم إعادة تصنيفه خارج المرحلة اً المالي "متعافيتعتبر المجموعة األصل 
( لسنة واحدة على حاليعلى الرغم من ذلك، يتطلب ذلك الوفاء بالدفعات المجدولة )جميعا على أساس  أياً من معايير التعثر.

  .األقل أو عند زوال سبب هذا التصنيف
 

باإلضافة إلى إجراءات الدعم  19-المحتمل لحاالت عدم التيقن الناتجة عن جائحة كوفيدالتأثير كما وضعت المجموعة 
واإلعفاءات االقتصادية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية في اعتبارها عند تقدير متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة 

 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 في مخاطر االئتمان الزدياد الملحوظا
التي تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكي يتم تحديد ما إذا كانت أداة  الموجوداتاستمرار مراقبة كافة ب تتولى المجموعة 

أو تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة  اً شهر 12 على مدى فترةما أو محفظة من األدوات تتعرض لخسائر االئتمان المتوقعة 
منذ االعتراف المبدئي  ئتماناالفي مخاطر  ازدياد ملحوظعلى مدار عمر األدوات، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك 

مثل تحديد ما إذا كانت الصعوبات المالية  19-بما في ذلك تقييم عوامل انخفاض القيمة في ضوء أزمة فيروس كوفيد
. إن المعايير الكمية المستخدمة لتحديد ين مؤقتة أم طويلة األجل وكذلك قطاعات األعمال التي يعمل بها المقترضونللمقترض

والتي تخضع للسياسات الداخلية للبنك  الحدود النسبية والمطلقة من عبارة عن مجموعةفي مخاطر االئتمان  االزدياد الملحوظ
 . وللحدود الرقابية

 

 يمثل ازدياداً ملحوظاً المجموعة أن تراجع التصنيف االئتماني بدرجتين )بدون مراعاة عوامل التعديل في التصنيف(  ترى
األصل  عند بدء استحداث "التصنيف االئتماني لفئات االستثمار"في مخاطر االئتمان بالنسبة لألدوات المصنفة خارجيا ضمن 

"ما دون التصنيف االئتماني لفئات التصنيف" جة واحدة لألدوات المصنفة ضمن بينما يعتبر تراجع التصنيف االئتماني بدر
في مخاطر االئتمان. وتقوم المجموعة على نحو مماثل بتطبيق المعايير الكمية للمحفظة المصنفة داخليا  كازدياد ملحوظ

، تأخذ المجموعة ء االستحداثبدفي مخاطر االئتمان. وفي حال عدم وجود تصنيفات عند  لغرض تقييم االزدياد الملحوظ
 في مخاطر االئتمان.  ازدياد ملحوظالمتاح لتحديد إذا ما كان هناك األسبق بعين االعتبار التصنيف 

 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
 تقديرات الخسائر االئتمانية على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها بالقيمة الحالية لكافة هيخسائر االئتمان المتوقعة 

الفعلي لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة الربح حاالت العجز النقدية المخصومة بمعدل 
 خسائر االئتمان. تتضمن العناصر األساسية في قياس استالمهاالمجموعة عقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الللمجموعة بموجب 

 عند التعثر.  االنكشافالمتوقعة احتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر وقيمة 
 

االئتمانية الداخلية  التصنيفاتخذاً في االعتبار آالعناصر باستخدام نماذج مخاطر االئتمان المناسبة  بتقدير هذهالمجموعة  تقوم
ومعامالت التحويل االئتماني لاللتزامات القائمة خارج الميزانية العمومية والخارجية للموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات 

 . حول عوامل االقتصاد الكلي إلى غير ذلك والسيناريوهات المستقبلية
 

 المقدمة إلى العمالء من الشركات لتسهيالت االئتمانيةسنوات ل 7تحتسب المجموعة فترة االستحقاق المتوقعة بمدة تبلغ 
التسهيالت جدول لسداد الدفعات على أال تتجاوز دفعة السداد األخيرة نسبة  هذهما لم تتضمن  2المصنفين ضمن المرحلة 

ستهالكي وبطاقات سنوات للتمويل اال 5 بمدة% من التسهيالت االئتمانية األصلية.  يتم احتساب فترة االستحقاق المتوقعة 50
 لقروض اإلسكان.  سنة 15بمدة واالئتمان 

 

 االنكشاف% من قيمة 100بنسبة  3لتسهيالت االئتمانية المصنفة ضمن المرحلة لالمجموعة خسائر االئتمان المتوقعة  تحتسب
 من قبل بنك الكويت المركزي.  المقررةاالستقطاعات  عند التعثر بالصافي بعد قيمة الضمانات المؤهلة بعد تطبيق

 

 دراج المعلومات المستقبلية إ
بما في ذلك حاالت عدم التيقن المستمرة والتأثير الناتج عن  – تأخذ المجموعة في اعتبارها المتغيرات االقتصادية الرئيسية

 ، وذلكاالئتمان المتوقعةخسائر المتوقع أن يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان والتي من و - 19-جائحة فيروس كوفيد
 التوقعاتالمتغيرات بصورة أساسية  هذهدراج المعلومات المستقبلية ضمن نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وتعكس لغرض إ

وقد تم مراجعتها في ضوء أزمة فيروس  المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي يةالمعقولة والمؤيدة للظروف االقتصادية المستقبل
 تحديد خسائر االئتمان المتوقعة. التي يتم اتخاذها عند حكام درجة األ زيادةلى ن مراعاة هذه العوامل يؤدي إ. إ19-كوفيد
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 )تتمة( مخاطر االئتمان32.2  
 

 )تتمة(تقييم خسائر االئتمان المتوقعة  32.2.1
 

 )تتمة(إدراج المعلومات المستقبلية 

في معدالت التعثر  عوامل االقتصاد الكلي( لتضمين GCorr macro )نموذجالمجموعة بالنماذج اإلحصائية  تستعين

بشكل  ببيانات عوامل االقتصاد الكلي( للتوقعات السلبي، المتزايد، يالتاريخية. وتراعي المجموعة ثالثة سيناريوهات )األساس

السيناريوهات للوصول إلى النتيجة  هذهويتم تطبيق ترجيح االحتماالت المناسب على  ،القطاعات الجغرافية من منفصل لكل

مراجعة المنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي انتظام بلخسائر االئتمان المتوقعة. تقوم اإلدارة بالمرجحة باالحتماالت 

 توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية. 
 

 احتمالية التعثريف الداخلي وعملية تقدير نصتال

تقوم المجموعة باستخدام التصنيفات والمقاييس والتقنيات األخرى التي ، الخاصة بالمجموعة في إطار عملية إدارة المحفظة

ضع في اعتبارها كافة جوانب المخاطر المتوقعة. تستخدم المجموعة أدوات التصنيف القياسية لقطاع األعمال سعى إلى أن تت

تحليل  القدرة علىاألداة  هذه تتيحتقدير احتمالية التعثر. يتم االستفادة منها في عملية وذلك لتقييم التصنيفات/الدرجات التي 

 الملتزم والتسهيل االئتماني. تصنيفات المخاطر على مستوى وتحديداألعمال 
 

غير المالية. كما تستخدم المجموعة التصنيفات الخارجية  الذاتيةهذا التحليل استخدام العوامل المالية وكذلك العوامل  يدعم

 . المعروفةوكاالت التصنيف للمحافظ المصنفة خارجياً والتي يتم إصدارها من قبل 
 

ن يتعثر الملتزم في الوفاء بالتزاماته في المستقبل. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية أ يةتتمثل احتمالية التعثر في احتمال

للملتزم. كما التوزيع المرحلي استناداً إلى  األداةأو على مدار عمر  اً شهر 12 لمدةتعثر الحتمالية قيمة منفصلة الاستخدام  9

لمستقبلية جودة االحول تقدير المجموعة  9ينبغي أن تعكس احتمالية التعثر المستخدمة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

من أداة التصنيف استناداً إلى التصنيفات االئتمانية الداخلية / الخارجية.  دورة العملألصل. وتنتج احتمالية التعثر على مدار ل

فيما يتعلق بهياكل احتمالية تعثر عند نقطة زمنية معنية إلى  دورة العملمجموعة بتحويل احتمالية التعثر على مدار وتقوم ال

 مناسبة. واألساليب النماذج الباستخدام الشروط وذلك 
 

 تطبيقهايتم  ياألفراد من خالل بطاقات الدرجات السلوكية التالعمالء من تقوم المجموعة بتقييم احتمالية التعثر لمحفظة 

تقييم الدرجة واحتمالية التعثر المرتبطة بكل  وهي تتيح اللوجستي. االنحدارات إلى أسلوب بالمجموعة. وتستند بطاقات الدرج

ويعتبر التوزيع على أساس البقاء احتمالية التعثر إلى مفهوم معدل المخاطر. هيكل الشروط المرتبط بتسهيل ائتماني. ويستند 

وتستخدم دالة التوزيع على أساس االحتماالت للمتغير العشوائي الموزع بشكل أسي مع معدل المخاطر حيث . توزيعًا أسيًا

قامت المجموعة بتطبيق الحد األدنى لتقديرات احتمالية التعثر المقررة . يتم تقييم احتمالية التعثر من بطاقة الدرجات السلوكية

 من قبل بنك الكويت المركزي.
 

 عند التعثر االنكشافقيمة 

وتقوم المجموعة باحتساب عند التعثر المبلغ الذي سوف يستحق على الملتزم تجاه المجموعة عند التعثر.  االنكشافتمثل قيمة 

هذه  تنشأالحد االئتماني المسحوب.   قيم االنكشاف المتغيرة التي قد تؤدي إلى زيادة قيمة االنكشاف عند التعثر باإلضافة إلى

 خارج الميزانيةداخل و القيمكل من والمطلوبات المحتملة. وبالتالي، يتضمن االنكشاف  غير المسحوبةالحدود االنكشافات من 

. ويتم تقدير قيمة االنكشاف عند التعثر أخذاً في االعتبار الشروط التعاقدية مثل أسعار الكوبون ومعدل التكرار العمومية

يتم تطبيق معامالت إلى غير ذلك. وتاريخ االستحقاق وجدول اإلطفاء ومعامالت التحويل االئتماني  المرجعيةمنحنيات الو

 واحتساب االنكشاف عند التعثر بالنسبة لمحفظة بطاقات االئتمان.  ةالمستقبلي المسحوباتالتحويل االئتماني لتقدير 
 

 معدل الخسارة عند التعثر

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

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

قطاع أعمال الطرف المقابل وتكاليف االسترداد ك والضمان واألولوية المرتبطة بها وكذل الخسارة عند التعثر هيكل المطالبة

من قبل  المقررالنحو  التعثر علىقامت المجموعة بتطبيق الحد األدنى لمعدل الخسارة عند  ألي ضمان يتعلق باألصل المالي.

 بنك الكويت المركزي.
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.    32
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان32.2  
 

 الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان )صافي االنكشاف للمخاطر بعد الضمانات المغطاة( 32.2.2

لعمالء والمطلوبات المحتملة قبل وبعد األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بها أرصدة التمويل اإلسالمي إلى افيما يلي تحليل 

 االئتمانية األخرى: التعزيزاتأو 

 2020  2019 

إجمالي  
  االنكشاف

 صافي 
  االنكشاف

إجمالي 
  االنكشاف

 صافي 
 االنكشاف

 ألف  
  دينار كويتي

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

        

 2,604,646  3,826,073  3,477,302  4,823,266 تمويل إسالمي إلى العمالء

 447,228  457,144  502,012  510,940 مطلوبات محتملة والتزامات رأسمالية

 

 االئتمانية األخرى  والتعزيزاتالضمان 

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

تقييم الضمانات واالحتفاظ بها بصورة  للضمانات المقبولة العقارات واألسهم والضمانات النقدية والكفاالت البنكية. يتم إعادة

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

 .باإلضافة إلى الكفاالت الشخصية من المالكين شركاتها التابعة
 

 لمخاطر االئتمان لالنكشافالحد األقصى  مخاطر تركزات 32.2.3

لعمالء ممن لديهم خصائص مماثلة من حيث الموقع الجغرافي للمخاطر تجاه اتنتج تركزات مخاطر االئتمان من االنكشاف 

التعاقدية بالتغيرات في  معلى الوفاء بالتزاماته مبحيث قد تتأثر قدرته الذي يشاركون فيه فيه أو قطاع األعمال ونعمليالذي 

 أو االقتصادية أو الظروف األخرى.الظروف السياسية 
 

. تدار هذه المخاطر عن فرديالمجموعة تجاه طرف مقابل  موجوداتل الجوهريكما قد تنتج مخاطر االئتمان بسبب التركز 

هو  تسهيل قائم والمحدد كنسبة من إجمالي التسهيالت 20أكبر  ، فإن معدل2020ديسمبر  31كما في  .طريق تنويع المحفظة

 (. %24.19: 2019)%  21.74بنسبة 
 

 تعزيزاتأي ضمانات محتفظ بها أو  مراعاةالمالية والبنود خارج الميزانية العمومية للمجموعة قبل  الموجوداتيمكن تحليل 

 ائتمانية حسب المناطق الجغرافية التالية:

الشرق األوسط  
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
 الشمالية

 أوروبا
والمملكة 

 المجموع آسيا المتحدة

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

2020      

 249,430 47 89,986 55,479 103,918 أرصدة لدى البنوك 

 336,934 - - - 336,934 ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 180,092 - 25,138 13,966 140,988 ودائع لدى بنوك أخرى

 4,823,266 - 503,134 6,211 4,313,921 تمويل إسالمي إلى العمالء

 523,046 119,810 - - 403,236 استثمار في صكوك

موجودات أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 

 37,125 - 3,449 - 33,676 والمدفوعات مقدماً(

 5,332,673 75,656 621,707 119,857 6,149,893 

 391,734 2,046 1,163 - 388,525 محتملةمطلوبات 

 119,206 - 19,091 - 100,115 التزامات

 6,660,833 121,903 641,961 75,656 5,821,313 إجمالي االنكشاف لمخاطر االئتمان
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.    32
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان32.2  
 

 )تتمة( األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمانتركزات مخاطر الحد  32.2.3
 

الشرق األوسط  
 وشمال إفريقيا

أمريكا 
 الشمالية

 أوروبا
والمملكة 

 المجموع آسيا المتحدة

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

2019      

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

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

 330,046 - 65,516 - 264,530 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,826,073 - - - 3,826,073 تمويل إسالمي إلى العمالء

 306,315 25,929 - - 280,386 استثمار في صكوك

موجودات أخرى )باستثناء اإليرادات المستحقة 

 26,130 - - - 26,130 والمدفوعات مقدماً(

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

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

 95,122 - - - 95,122 التزامات

 5,445,319 30,954 68,824 22,123 5,323,418 إجمالي االنكشاف لمخاطر االئتمان
 

ائتمانية حسب قطاعات  تعزيزاتأي ضمانات محتفظ بها أو  مراعاةمجموعة قبل دى الالمالية ل الموجوداتيمكن تحليل 

 األعمال التالية:

  
2020  2019 

ألف دينار   
  كويتي

ألف دينار 
 كويتي

     

 113,502  137,307  تجاري 

 210,831  203,742  تصنيع

 699,339  872,083  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 66,439  237,475  إنشاءات 

 1,011,541  1,369,592  عقارات

 1,565,183  1,782,704  تجزئة 

 615,021  717,669  حكومي 

 706,318  829,321  أخرى 

  6,149,893  4,988,174 

 

 المالية الموجوداتلكل فئة من  يةجودة االئتمانال 32.2.4

تأخذ في تسعى إلى أن ، تقوم المجموعة باستخدام تصنيفات ومقاييس وتقنيات أخرى المحفظة الخاصة بالمجموعةإلدارة 

فيها تكون التي " هي تلك االنكشافات مرتفعةالمصنفة كجودة " لمخاطر االئتماناالنكشافات واالعتبار كافة جوانب المخاطر. 

 . وتتضمن هذه االنكشافاتمخاطر منخفضة في سداد التزاماته الملتزمتعثر  الناتجة عنالمالية  للخسائرالمخاطر النهائية 

لها  قدرة على السدادالمخاطر والمالية ومؤشرات الحوال األ التي يتم تصنيفالشركات  التسهيالت المقدمة إلى المنشآت من

كافة التسهيالت األخرى تتكون من فهي المصنفة كجودة "قياسية"  لمخاطر االئتماناالنكشافات أما ممتازة.  بدرجة جيدة إلى

المالية  للخسائرالمخاطر النهائية ويتم تقييم التزام كامل بالشروط التعاقدية وال تعتبر منخفضة القيمة.  فيها يكون هناكوالتي 

 ". المرتفعةاالنكشافات المصنفة ضمن نطاق الجودة "تلك المرتبطة ب أعلى منعلى أنها قياسية" الالجودة " ضمن فئةالمحتملة 
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.    32
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان32.2  
 

 )تتمة( الجودة االئتمانية لكل فئة من الموجودات المالية 32.2.4

لبنود بيان المركز المالي استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني  الموجوداتحسب فئة نية جودة االئتمااليبين الجدول التالي 

 للمجموعة:

     غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها 

 
  قياسية  مرتفعة

 السداد متأخرة
أو انخفضت 

 اإلجمالي  قيمتها

 
 ألف 

  دينار كويتي

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

        

2020        

 249,430  -  -  249,430 أرصدة لدى البنوك

 336,934  -  -  336,934 ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 180,092  -  -  180,092 ودائع لدى بنوك أخرى

 4,950,429  124,258  357,521  4,468,650 تمويل إسالمي إلى العمالء

 523,046  -  -  523,046 استثمار في صكوك

موجودات أخرى )باستثناء اإليرادات 

 37,125  -  -  37,125 المستحقة والمدفوعات مقدماً(

 5,795,277  357,521  124,258  6,277,056 
 

     غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها 

 
  قياسية  مرتفعة

 السداد متأخرة
أو انخفضت 

 اإلجمالي  قيمتها

 
ألف دينار 

  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
 كويتي

        

2019        

 193,454  -  -  193,454 أرصدة لدى البنوك

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

 330,046  -  -  330,046 ودائع لدى بنوك أخرى

 3,892,694  74,389  263,911  3,554,394 تمويل إسالمي إلى العمالء

 306,315  -  -  306,315 استثمار في صكوك

موجودات أخرى )باستثناء اإليرادات 

 26,130  -  -  26,130 المستحقة والمدفوعات مقدماً(

 4,716,495  263,911  74,389  5,054,795 
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.    32
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان32.2  
 

 )تتمة( الجودة االئتمانية لكل فئة من الموجودات المالية 32.2.4

 فيما يلي تحليل تقادم الموجودات المالية متأخرة السداد أو منخفضة القيمة:
 

 اإلجمالي  الخدمات المصرفية االستهالكية  الخدمات المصرفية للشركات 
متأخرة السداد  

وغير منخفضة 
 القيمة

 

 

متأخرة السداد 
  ومنخفضة القيمة

متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

 القيمة

 

 

متأخرة السداد 
ومنخفضة 

  القيمة

متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

 القيمة

 

 

متأخرة السداد 
 ومنخفضة القيمة

ألف دينار  
 كويتي

 
 ألف دينار كويتي

 
 ألف دينار كويتي

 
ألف دينار 

 كويتي
 

ألف دينار 
 كويتي

 
 ألف دينار كويتي

2020            

ً  30حتى  يوما  49,087  282  10,053  538  59,140  820 

يوماً  31-60  295  -  4,135  43  4,430  43 

يوماً  61-90  287  79  4,794  24  5,081  103 

91-180  ً يوما  -  5,675  -  112  -  5,787 

ً  180أكثر من  يوما  -  45,404  -  3,450  -  48,854 

 49,669  51,440  18,982  4,167  68,651  55,607 

            

2019            

ً  30حتى  يوما  6,039  22,809  14,230  13  20,269  22,822 

يوماً  31-60  9,621  -   4,738  -   14,359  -  

يوماً  61-90  3,455  -   3,420  2  6,875  2 

يوماً  91-180  -   1  -   5,378  -   5,379 

ً  180أكثر من  يوما  -   868  -   3,815  -   4,683 

 19,115  23,678  22,388  9,208  41,503  32,886 

 

تشير تقديرات اإلدارة للقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل تسهيالت التمويل اإلسالمي متأخرة السداد أو منخفضة 

 ألف دينار كويتي(. 32,417: 2019) 2020ديسمبر  31في ألف دينار كويتي  90,961القيمة بصورة فردية بمبلغ 
 

 مخاطر السوق  32.3

مخاطر السوق من  تنشأنتيجة للتغيرات في أسعار السوق.  القيمة العادلة لألدوات الماليةإن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب 

وكلها تتعرض لحركات السوق العامة والمحددة والتغيرات في مستوى  واألوراق الماليةالمراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية 

 .ومعدالت الربح تقلب األسعار
 

ال تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية بالنسبة إلعادة تسعير التزاماتها حيث أن المجموعة ال تقوم وفقاً ألحكام الشريعة 

 اإلسالمية بتقديم معدالت عوائد تعاقدية مضمونة لمودعيها.
 

إدارة مخاطر السوق من خالل التنويع والتقييم المسبق للمخاطر والحدود والضوابط  بهدفالمجموعة خطوات رئيسية  تتخذ

 المستمرة. وإعداد التقاريرالرقابية على مستوى عدة نقاط باإلضافة إلى المراقبة 
 

 مخاطر العمالت األجنبية   32.4

 بسبب التغيرات في معداّلت صرف العمالت األجنبية.  إحدى األدوات الماليةمخاطر تقلب قيمة  هيمخاطر العمالت األجنبية 

ً من خالل الحدود الموضوعة  ةاألجنبي العمالتتم مراقبة مخاطر ي نكشافات فيما يتعلق باالمن قبل مجلس اإلدارة  مسبقا

التي يتم االضطالع بها للحد من األعمال المستخدمة في عملة البنفس  الموجوداتمراكز العمالت. يتم تمويل للمخاطر عن 

المكاتب األمامية والمكاتب  مناسب للواجبات بينفصل إجراء يتم باإلضافة إلى ذلك، . ةاألجنبي العمالتمخاطر االنكشاف ل

الوسطى من قبل مكاتب العمل  منفصلة وعلى أساس مستمرحدود المراكز بصورة ويتم مراقبة االلتزام ب ،لقسم الخزينةالخلفية 

 .   ستقلةالم
 

 



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

54 

 

 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.    32
 

 )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية   32.4

العملة مقابل  سعر صرف% في قيمة 5 نتيجة الزيادة المقدرة بنسبةعلى الربح وحقوق الملكية  التأثيرالجدول التالي  يحلل

بقيمة أي مبلغ يعكس وكافة المتغيرات األخرى ثابتة. االحتفاظ بالدينار الكويتي عن المستويات السارية في نهاية السنة مع 

صافي زيادة  بالقيمة الموجبةفي الجدول صافي انخفاض محتمل في الربح أو حقوق الملكية، في حين يعكس المبلغ  سالبة

 محتملة.   

  2020  2019 

 
 

 على التأثير
 الربح 

 علىالتأثير 
  حقوق الملكية

 علىالتأثير 
 الربح

 علىالتأثير 
 حقوق الملكية

 
 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
  دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 - 2,499  - (289) 5+ دوالر أمريكي

 - (150)  - 4 5+ جنيه إسترليني 

 - 20  - 26 5+ يورو 

 265 -  - - 5+ روبية إندونيسية

 91 16  104 11 5+ جنيه سوداني

 - 3  - 2 5+ ين ياباني

 - (2)  - (22) 5+ أخرى

 

لمبالغ على ا ولكن عكسي تأثير مكافئالعمالت أعاله مقابل الدينار الكويتي في سعر صرف % 5لنقص بنسبة لقد يكون 

 .المتغيرات األخرى ثابتةاالحتفاظ بكافة أعاله، على أساس  المبينة
 

 مخاطر أسعار األسهم 

تنشأ مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع 

 االستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي وتركز قطاعات األعمال.
 

الشاملة األخرى، فإن الزيادة  اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل مدرجة مالية  موجوداتبالنسبة لتلك االستثمارات المصنفة ك

: 2019) ألف دينار كويتي 871زيادة حقوق الملكية بمبلغ  ستؤدي إلى 2020 ديسمبر 31 % بأسعار األسهم كما في5بنسبة 

على ولكن عكسي تأثير مكافئ (. وأي تغير معادل في االتجاه المعاكس قد يكون له دينار كويتيألف  1,039زيادة بمبلغ 

 كافة المتغيرات األخرى ثابتة.ب االحتفاظأعاله، على أساس  المبالغ المبينة
 

 مخاطر السيولة 32.5

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. للحد من هذه 

مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة بصورة  الموجوداتالمخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة 

 يومية.
 

ومطلوبات المجموعة بصورة استراتيجية  موجوداتوالمطلوبات إلدارة  الموجوداتإدارة  قامت المجموعة بتشكيل لجنة

إلدارة مخاطر السيولة ووضع حدود  المخصصة وشاملة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية لتحديد ومراجعة السياسات

 لمخاطر.  ل
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 )تتمة( السيولة مخاطر 32.5
التعاقدية أو  ومطلوبات وحقوق ملكية المجموعة استناداً إلى التدفقات النقدية موجوداتيلخص الجدول التالي قائمة استحقاق 

 وال يأخذ ذلك بالضرورة في االعتبار االستحقاقات الفعلية. أو تقدير اإلدارة بشأن التسييل.تواريخ االستحقاق 
 

 
 خالل
 أشهر 3

 أشهر 3من 
 أشهر 6إلى 

أشهر  6من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

2020      

      الموجودات

 286,718 - - - 286,718 النقد واألرصدة لدى البنوك

 336,934 - 6,051 51,120 279,763 ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 180,092 - - - 180,092 ودائع لدى بنوك 

 4,823,266 2,329,549 403,224 388,644 1,701,849 تمويل إسالمي إلى العمالء

 523,046 377,059 6,100 21,526 118,361 استثمار في صكوك

 99,109 99,109 - - - استثمارات في أوراق مالية أخرى

 4,073 4,073 - - - شركات زميلةاستثمارات في 

 47,133 47,133 - - - عقارات استثمارية

 45,419 24,200 6,163 - 15,056 موجودات أخرى

 91,359 91,359 - - - ممتلكات ومعدات

 6,437,149 2,972,482 421,538 461,290 2,581,839 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية

 281,371 - - - 281,371 المستحق للبنوك

 5,107,728 297,875 465,843 542,705 3,801,305 حسابات المودعين

 305,509 305,509 - - - تمويل متوسط االجل 

 115,811 62,965 28,618 - 24,228 مطلوبات أخرى

 626,730 626,730 - - - حقوق الملكية

 6,437,149 1,293,079 494,461 542,705 4,106,904 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 
 خالل

 أشهر 3
أشهر  3من 
 أشهر 6إلى 

أشهر  6من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

2019      

      الموجودات

 232,393 - - - 232,393 النقد واألرصدة لدى البنوك

 306,156 - 16,137 63,293 226,726 ودائع لدى بنك الكويت المركزي

 330,046 - 56,570 48,510 224,966 ودائع لدى بنوك 

 3,826,073 1,657,512 241,104 826,597 1,100,860 تمويل إسالمي إلى العمالء

 306,315 55,685 - - 250,630 استثمار في صكوك

 101,215 101,215 - - - مالية أخرىاستثمارات في أوراق 

 33,144 33,144 - - - استثمارات في شركات زميلة

 46,555 46,555 - - - عقارات استثمارية

 32,422 - 6,291 - 26,131 موجودات أخرى

 86,229 86,229 - - - ممتلكات ومعدات

 5,300,548 1,980,340 320,102 938,400 2,061,706 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية

 236,480 - 10,030 7,078 219,372 المستحق 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

  



 

 بوبيان ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

56 

 

 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر.    32
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 32.5

مجموعة الموجزة أدناه التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك مدفوعات األرباح دى التعكس قائمة السيولة للمطلوبات المالية ل

 عمر هذه المطلوبات المالية استناداً إلى الترتيبات التعاقدية للسداد.المستقبلية على مدى 
 

 
 حتى

 أشهر 3

أشهر  3من 
 أشهر 6إلى 

أشهر  6من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

2020      

      المطلوبات المالية

 281,775 - - - 281,775 المستحق للبنوك

 5,125,369 305,930 468,293 545,551 3,805,595 حسابات المودعين 

 334,491 325,658 3,672 3,325 1,836 تمويل متوسط االجل 

 4,089,206 548,876 471,965 631,588 5,741,635 

      المطلوبات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية

 391,734 80,243 90,394 57,019 164,078 مطلوبات محتملة 

 119,206 108,447 6,613 4,146 - أخرى التزامات 

 164,078 61,165 97,007 188,690 510,940 

      
2019      

      المطلوبات المالية

 236,921 - 10,225 7,124 219,572 المستحق 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 

      المطلوبات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية

 362,023 95,376 88,304 47,481 130,862 مطلوبات محتملة 

 95,122 93,090 2,032 - - أخرىالتزامات 

 130,862 47,481 90,336 188,466 457,145 

 

 الربح تخاطر معدالم 32.6

في معدالت الربح. وتشير إلى المخاطر الحالية أو  السلبيةالربح هي مخاطر الخسائر الناتجة من التغيرات  تمخاطر معدال

المراكز المصرفية  علىفي معدالت الربح والتي تؤثر  السلبيةالبنك والتي تنتج من الحركات  وربحية رأسماللالمستقبلية 

 .للبنك الدفترية
 

الربح المبالغ فيها قد تشكل  تويعد قبول مثل هذه المخاطر جزءاً من األنشطة المصرفية االعتيادية إال إن مخاطر معدال

 لبنك.والقاعدة الرأسمالية لرباح األتهديداً كبيراً على 
 

اتباع أساليب إدارة استباقية  عن طريقالبنك هو ضمان استقرار الربحية  لدىالربح  تإن الهدف من إدارة مخاطر معدال

 للميزانية العمومية.
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 مخاطر التشغيل  32.7

من عدم كفاية العمليات الداخلية أو قصورها أو تعطل األنظمة أو األخطاء  الخسائر الناتجةمخاطر التشغيل هي مخاطر 

ر ئالرقابة، يمكن أن تسبب أضرار قانونية أو تنظيمية أو خسا أدوات فشل فاعلية ةالبشرية أو األحداث الخارجية. وفي حال

 . المجموعة سمعةب أو اإلضرارمالية 
 

 األنواعإلى جانب  منها والتخفيف لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيللدى المجموعة سياسات وإجراءات يتم تطبيقها 

 الشاملة.  كجزء من أنشطة إدارة المخاطر والتي تعد للمجموعة ةوالمالي ةالمصرفي باألنشطةالمرتبطة  من المخاطر األخرى

ً لتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة  لدىتدار مخاطر التشغيل  المجموعة وفقا

 الداخلية والممارسات المثلى إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  32.8

حسبما هو خرى األطرق الفقات النقدية المخصومة ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المعلنة ونماذج التد

ً قيمها العادلة كما في مناسب ألن األدوات ذات نظراً  2020ديسمبر  31. إن القيمة الدفترية لألدوات المالية تعادل تقريبا

ً استحقاق   .قصير األجل نسبيا
 

 متكرر على أساسبالقيمة العادلة  المقاسةالمالية  موجوداتالقيمة العادلة لل
وتعرض الجداول . بيانات مالية مجمعةلمجموعة بالقيمة العادلة عند نهاية كل فترة دى االمالية ل الموجوداتيتم قياس بعض 

التقييم والمدخالت  (أساليب) المالية )وبشكل خاص، أسلوب الموجوداتمعلومات عن كيفية تحديد القيم العادلة لهذه  التالية

 المستخدمة(.
 

 لقيمة العادلة ل الهرميالجدول 

المستويات المختلفة على النحو  تحديدتم . تقييمحسب طريقة البالقيمة العادلة  المدرجةيحلل الجدول التالي األدوات المالية 

 التالي:
 

  أو مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة، موجودات: األسعار المعلنة )غير المعدّلة( ل1المستوى 

  مثل أي سواء بصورة مباشرة ) - 1المستوى  بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن -الملحوظة  مدخالتال: 2المستوى

 األسعار( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(،

  (. مدخالت غير ملحوظة) الملحوظة السوق بياناتال تستند إلى التي مدخالت ال: 3المستوى 
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

2020     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 81,691 - 81,691 - الخسائر

 523,046 - - 523,046 استثمار في صكوك 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 17,418 15,408 - 2,010 الشاملة األخرى

 525,056 81,691 15,408 622,155 

2019     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 80,440 - 80,440 - الخسائر

 306,315 - - 306,315 استثمار في صكوك 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 20,775 20,624 - 151 الشاملة األخرى

 306,466 80,440 20,624 407,530 
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  32.8
 

 )تتمة(الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
 

 .3المستوى  ضمنالمــالية  موجوداتيوضح الجدول التــالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والختــامي لل
 

 

 في
 ينــاير  1

2020 
 التغير في

 القيمة العادلة

 /إضافات
 تحويالت

بيع / 
 استرداد

في حركات ال
أسعار 

 الصرف

 في 
 ديسمبـــر 31

2020 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 كويتيدينار 

2020    

مقاسة بالقيمة العادلة موجودات        

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 15,408 (226) - 114 (5,104) 20,624 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 
20,624 (5,104) 114 - (226) 15,408 

       

 

 في 
 ينــاير  1

2019 
 التغير في

 القيمة العادلة

إضافات/ 
 تحويالت

بيع / 
 استرداد

الحركات في 
أسعار 

 الصرف

 في 
 ديسمبـــر 31

2019 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

2019    

       موجودات مقاسة بالقيمة العادلة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 20,624 494 (124) - (10,320) 30,574 خالل اإليرادات الشاملة األخرى من

 30,574 (10,320) - (124) 494 20,624 
 

لقيمة مستويات امن  3ى لمستوالمصنفة ضمن الة دلعاالقيمة س المستخدمة في قيااغير الملحوظة  الهامةت لمدخالا ال تتصف

 .جوهرية بأنها 2020يسمبر د 31في  الكميلحساسية الى جانب تحليل إلة دلعاا
 

بالتكلفة المطفأة باستخدام أساليب تقييم تضمن  المدرجةيتم تقدير القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المــالية المتبقية 

ت . وال تختلف القيمة الدفترية للموجودات والمطلوباذات الصلةالمناسبة في ظل الظروف  المدخالتمجموعة من افتراضات 

عن قيمهــا العادلة حيث إن آجــال استحقاق غالبية هذه الموجودات والمطلوبات  ماديبالتكلفة المطفأة بشكل  المدرجةالمــالية 

معدالت األربــاح كمــا أنهــا تستخدم فقط ألغراض  فيتسعيرها على الفور استناداً إلى حركة السوق  يعادقصيرة األجل أو 

 اإلفصاح.  
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 رأس المال إدارة 32.9

من الخارجية، ورأس المال كافة متطلبات لالمجموعة  امتثالالتأكد من  هياألهداف الرئيسية إلدارة رأسمال المجموعة  إن

 .وتحقيق أقصى قيمة للمساهمينوذلك لدعم أعمالها  جيدةنسب رأسمال قوية أنها تحتفظ ب
 

لتغطية المخاطر الكامنة في األعمال. ويتم مراقبة كفاية رأسمال قاعدة رأس المال لديها بشكل دؤوب المجموعة  تدير

المصرفية  لإلشراف على األعمالالقواعد والنسب المحددة من قبل لجنة بازل  من بينهاإجراءات عدة المجموعة باستخدام 

 المجموعة. والتي يطبقها بنك الكويت المركزي في اإلشراف على
 

ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31تم احتساب معدالت رأس المال الرقابي ومعدالت كفاية رأس المــال للسنتين المنتهيتين في ي

 /BS /2ورقم ، 2014يونيو  24المؤرخ في  336/2014ر ب، ر ب أ/ /2بنك الكويت المركزي رقم  لتعميماتوفقاً  2019

IBS/ 454/ 2020  والخاص بتعليمات بازل  2020ابريل  2المؤرخIII كمــا هو مبين أدناه: 
 

  2020  2019 

 ألف   
  دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

 3,246,032  4,083,632   الموجودات المرجحة بالمخاطر

 421,984  551,290  رأس المال المطلوب

     

     رأس المال المتاح

 546,790  558,460  رأس المال: حقوق ملكية المساهمينمن  1الشريحة 

 75,616  78,015  1الشريحة  –رأس المال اإلضافي 

 622,406  636,475  من رأس المــال 1الشريحة 

 37,288  51,864  من رأس المــال 2الشريحة 

 659,694  688,339  إجمــالي رأس المــال

 %16.84  %13.68  من رأس المال: حقوق ملكية المساهمين 1الشريحة  -معدل كفاية رأس المال 

 %19.17  %15.59  1الشريحة  -معدل كفاية رأس المال 

 %20.32  %16.86  إجمالي معدل كفاية رأس المال 

 

ر /2وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي رقم    2020ديسمبر  31تم احتساب معدل الرفع المالي للمجموعة للسنة المنتهية في 

 كمــا هو مبين أدنـــاه: 2014أكتوبر  21، المؤرخ في 343/2014ب أ/

  2020  2019 

 ألف   
  دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

 622,406  636,475  من رأس المــال 1الشريحة 

 5,575,567  6,794,257  إجمــالي االنكشـافات

 %11.16  %9.37  الرفع المالي معدل

 

بنك الكويت المركزي وفقاً لمــا نص عليه تعميم بنك  عنبالنسبة لإلفصاحات المتعلقة بتعليمات كفاية رأس المــال الصادرة 

المــالي  الرفع بمعدلواإلفصاحات المتعلقة  2014يونيو  24، المؤرخ 336/2014ر ب، ر ب أ//2الكويت المركزي رقم 

للسنة المنتهية في  2014أكتوبر  21، المؤرخ 343/2014ر ب أ//2في تعميم بنك الكويت المركزي رقم  االمنصوص عليه

 قسم "إدارة المخــاطر" من التقرير السنوي. ضمنفقد تم إدراجهــا ، 2020ديسمبر  31
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 المشتقات المالية .33
 

وفقاً المعتمدة  المشتقة دوات الماليةاألبإبرام عدة أنواع من المعامالت التي تشتمل على  األعمال الطبيعييقوم البنك في سياق 
اآلجلة، وذلك بغرض تخفيف حدة  العمالت األجنبية الربح وعقود تمثل مبادالت العمالت ومبادالت معدال ألحكام الشريعة

 المدفوعات فيه تعتمدبين طرفين  عقد مالي المشتقة الماليةدوات األ وتمثلالربح.  تمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدال
 .المرجعي أو السعر أو المؤشر ذات الصلةأو أكثر من األدوات المالية  ةعلى الحركات في سعر واحد

 

 مبادالت العمالت
اتفاقية تعاقدية بين طرفين لشراء أصل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بسعر متفق عليه في التاريخ هي مبادالت العمالت 

 االسمية بعمالت مختلفة.المستقبلي المحدد بعمالت مختلفة. وتتم مبادلة الدفعات الثابتة أو المتغيرة باإلضافة إلى المبالغ 
 

 الربح تمبادالت معدال
قابلين لمبادلة دفعات ثابتة ومتغيرة بنــاًء على قيمة اسمية بعملة تبين طرفين متعاقدية اتفاقيات  هي الربح تمبادالت معدال

 واحدة.
 

 ةالعمالت األجنبية اآلجلعقود 
 محدد في تاريخ مستقبلي. لسعرلشراء أو بيع العمالت وفقاً  مبرمة اتفاقياتهي عقود العمالت األجنبية اآلجلة 

 

وهو األساس الذي يتم قياس  ذي الصلة المرتبط باألداة المشتقةهو مبلغ األصل  باإلجماليالمفصح عنه  االسميالمبلغ و
سمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعبر عن . وتشير المبالغ اإلعلى أساسهالتغيرات في قيمة المشتقات 

 مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان.
 

مبالغهــا  باإلضافة إلىلقيمة العادلة ألدوات المشتقات المالية اإلسالمية المدرجة في السجالت المالية فيمــا يلي ملخص ا
 االسمية:

 2020  2019 

القيمة العادلة  
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

القيمة 
 االسمية 

القيمة العادلة  
 الموجبة

القيمة العادلة 
 القيمة االسمية  السالبة

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

مبادالت معدالت الربح )المحتفظ 
 345,618 (24,908) - بها كعمليات تحوط للقيمة العادلة(

 

324 (12,284) 290,235 

 269,399 (166) 6,220  263,662 (271) 3,684 مبادالت العمالت

 - - -  20,415 (43) 12 عقود تحويل عمالت أجنبية آجلة 

 3,696 (25,222) 629,695  6,544 (12,450) 559,634 

 

 األمانة بصفة موجودات .34
 

 دينار كويتيألف  517,186بمبلغ  وكالةالمانة أو األالمحتفظ بها من قبل المجموعة بصفة  موجوداتالقيمة اإلجمالية لل كانت
 ينار كويتيدألف  2,687بمبلغ  الموجوداتهذه لاإليرادات ذات الصلة  كانت(، بينما ينار كويتيدألف  348,614: 2019)
 (.ينار كويتيدألف  2,416: 2019)

 

 19-كوفيدفيروس  تأثير .35
 

في مختلف المناطق الجغرافية عالمياً، مما أدى إلى اضطراب األعمال واألنشطة بشكل سريع  19-كوفيدانتشرت جائحة 
قد أعلنت كما . ةالعالمي يةبيئة االقتصادالمن عدم اليقين على مستوى  غير مسبوقة جائحة إلى حاالتالاالقتصادية. أدت 

لتخفيف من العواقب مكثفة تهدف إلى اإجراءات  تطبيق السلطات المالية والنقدية، سواًء على المستوى المحلي أو الدولي، عن
 .للجائحةالوخيمة 

 

 19-لمواجهة جائحة كوفيدالدعم  إجراءات
 القطاعات المصرفيةتعزيز قدرة  التي تهدف إلىاستجابةً لهذه األزمة، قام بنك الكويت المركزي بتنفيذ العديد من اإلجراءات 

اإلقراض على  زيادة القدرة، على سبيل المثال ال الحصر، اإلجراءاتدور حيوي في االقتصاد وتشمل هذه القيام بعلى 
إقراض القطاعات االقتصادية المنتجة وتوفير السيولة للعمالء المتضررين.  توجيهها إلىوتعزيز قدرات البنوك التمويلية، مع 

 الهامة: اإلجراءاتوفيما يلي بعض هذه 
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 )تتمة( 19-تأثير فيروس كوفيد.    35
 

 )تتمة( 19-إجراءات الدعم لمواجهة جائحة كوفيد
 

 80% إلى 100تغطية السيولة من  تخفيض نسبة.% 
 80% إلى 100صافي التمويل المستقر من  تخفيض نسبة.% 
  15% إلى 18تخفيض نسبة السيولة الرقابية من.% 
  السيولة.المتعلقة ب السلبيةرفع الحد األقصى للفجوة التراكمية 
  من  1الشريحة  في صورةالمرجحة بالمخاطر  الموجودات% من 2.5 بنسبةاإلفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية

   المساهمين. ملكية حقوق
 في ليتم تطبيقها % 25% إلى 75لمشروعات الصغيرة والمتوسطة من لإلقراض فيما يخص ان المخاطر اوزتخفيض أ

 المرجحة بالمخاطر. الموجوداتاحتساب 
  100% إلى 90 نسبة )نسبة التمويل إلى الودائع( من للودائع للتمويل المسموح بهرفع الحد األقصى.% 
  شراء و/أو تطوير العقارات. ألغراضلألفراد  ةالممنوح تلتمويالفي حالة احجم التمويل إلى القيمة نسبة زيادة حدود 
 الصغيرة والمتوسطة والشركات األخرى المتأثرة  المشروعاتمن البنوك بمعدالت أرباح ميسرة إلى  تتقديم التمويال

 (.ةاالئتمان العاجل وط)برنامج خط 19-كوفيدبجائحة فيروس 
  لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس  19-كوفيدعمالء الشركات المتضررين بفيروس  سداد المبالغ المستحقة منتأجيل

2020. 
 

 لمواجهةكدعم  كويتي ألف دينار 4,676ة من الحكومة مبلغًا إجماليًا قدره ، استلمت المجموعالسنةعالوة على ذلك وخالل 
المبلغ هذا  إدراجتم . المجموعة في بعض نطاقات االختصاص التي تعمل بهاالموظفين  مصروفاتلتغطية  19-جائحة كوفيد

 األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. التشغيل إيراداتضمن 
 

 الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتواإلسكاني وبطاقات االئتمان وتسهيالت  االستهالكيتأجيل أقساط التمويل 
 التمويلية تسهيالتالتأجيل تحصيل أقساط التمويل االستهالكي واإلسكاني وبطاقات االئتمان وعن البنوك الكويتية  أعلنت

دون تحميل أي أرباح إضافية نتيجةً لهذا  2020ريل أبمن شهر  اعتباراً الصغيرة والمتوسطة لفترة ستة أشهر  للمشروعات
 ة لدى المقترضين.المحتمل ةالنقدي اتالتأجيل. ويعتبر تأجيل األقساط بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشكالت التدفق

 ويحتفظ العمالء بخيار عدم المشاركة في هذا البرنامج.  
 

 2020سبتمبر  30إلى  2020أبريل  1تأجيل األقساط المستحقة خالل فترة الستة أشهر من  برنامجبتطبيق قامت المجموعة 
للمجموعة نتيجة تعديل ألف دينار كويتي  48,232غ ر بمبلئالتسهيالت. نتج عن تأجيل األقساط خسا في أجلمع تمديد مقابل 

المرحلة وفقًا للسياسة المحاسبية للمجموعة كما هو موضح في  ر على األرباحئالتدفقات النقدية التعاقدية. تم تحميل هذه الخسا
 .2إيضاح 

 

 تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة 
 التأثير في اعتبارها المجموعة، وضعت 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في عند تقدير متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة 

من قبل  ة المتخذةاالقتصادي واإلعفاء، وإجراءات الدعم 19-كوفيدة المحتمل لحاالت عدم اليقين التي تسببت فيها جائح
 الحكومات والبنوك المركزية.

 

 في مخاطر االئتمـــان االزدياد الملحوظ
كان هناك دليل إذا في مخاطر االئتمان أو ما  ازدياد ملحوظالجوانب التالية لتقييم ما إذا كان هناك  بمراعاةالمجموعة  قامت

 .19-كوفيدعلى انخفاض القيمة في ضوء أزمة فيروس  موضوعي
 والتأثيرات طويلة األجل أو تلك المستدامة.بين الصعوبات المالية المؤقتة للمقترضين  التمييز ماتم 

 

 ن في بعض القطاعات أو الصناعات بشكل أكثر حدة.ومن المرجح أن يتأثر المقترض 
  في مخاطر  ازدياد ملحوظلتسهيالت التمويلية بشكٍل تلقائي إلى للن يؤدي تأجيل األقساط أو مدفوعات األرباح

 االئتمـــان.
  األفراد نتيجةً  من عمالءتمويل الفي مخاطر االئتمان بالنسبة لبعض شرائح  يكون هناك ازدياد ملحوظمن المرجح أن

 لخسارة الوظائف وتخفيض األجور.
  تتوفر بيانات  حالمافي مخاطر االئتمان  االزدياد الملحوظللشركات بشكٍل منفرد لتحديد  الجوهريةسيتم تقييم االنكشافات

 موثوق بها.
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 )تتمة( 19-تأثير فيروس كوفيد.    35
 

 )تتمة(تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة 
 خسائر االئتمان المتوقعة. مقابلة فيبعض االنكشافات وزيادة ل التصنيف المرحليإلى تخفيض  اعالهقد أدى التقييم ل

 

 عوامل االقتصاد الكلي
عوامل االقتصاد الكلي والسيناريوهات المستخدمة لتحديد  تعرضت لهاالتقلبات التي  في اعتبارها تأثيراتالمجموعة  أخذت

 19-والتأثير الناتج عن أزمة كوفيدحالة انعدام اليقين المستمرة  وعلى وجه الخصوص وفي ضوءخسائر االئتمان المتوقعة. 

قامت المجموعة بمراجعة بعض االفتراضات وقد انعكس ذلك من خالل إعداد  الوضع يتفاقم بوتيرة سريعة،وبالنظر إلى أن 

المناسبة لثالثة من حتماالت اال ترجيحاتلعوامل االقتصاد الكلي. وتقوم المجموعة بتطبيق  معقولةنظرة مستقبلية 

والتي تم  كبير إلى حد( والتي يتم  دمجها مع التوقعات المعدلة المتحفظة ي، المعتدل، الحادالثالثة )األساس لسيناريوهاتا

كما . 2019ديسمبر  31عوامل االقتصاد الكلي في جميع السيناريوهات الثالثة عند مقارنتها بالسنة المنتهية في وضعها حول 

ألفراد لقطاع الخدمات المصرفية لقد قامت المجموعة أيضا بتطبيق توجهات اإلدارة في تقييم خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة 

. وقد 19-كوفيدكثر تضرراً من أزمة األهم في القطاع الخاص  المجاالتبعض  وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن يكون موظف

 31المنتهية في للسنة في مبلغ متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة  ازدياد ملحوظة إلى أدت هذه التعديالت وتوجهات اإلدار

                                                                       .2020 ديسمبر
 

 2020 ديسمبر 31زالت متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المقدرة كما في  على الرغم مما سبق، فما

بالمبلغ  االعتدادأقل من المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي. ووفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة، يتم 

ً وهو المخصص المطلوب  -األعلى  خسائر االئتمان الخاصة متطلبات لمخصص ك - كويت المركزي تعليمات بنك الب التزاما

 بالتسهيالت االئتمانية.
 

 أخرى تأثيرات

المالية  موجوداتتحديد المبالغ المدرجة لل عندالمحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية  التأثيراتاعتبارها المجموعة في  وضعت

 ال تزاللمجموعة، والتي تمثل أفضل تقدير لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة. على الرغم من ذلك، دى اوغير المالية ل

غير المؤكدة البيئة االقتصادية  تأثير إن تقييمي تقلبات في األسواق. حساسة أل القيم الدفترية للموجوداتاألسواق متقلبة وتظل 

 .منتظمذي الصلة بشكٍل  والتأثيرستستمر المجموعة في إعادة تقييم مركزها ، ويعتمد على التقديرات واألحكامبدرجة كبيرة 

 

 


