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Date: 08 February 2022 
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To: Chief Executive Officer

Boursa Kuwait

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

Subject: Disclosure of Material Information

CBK Approval on
KFH’s Consolidated Financial Statements

31 December 2021
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In reference to the above, and in line with Kuwait 
Finance House ‘KFH’ compliance with the requirements of 
Chapter 4 ‘Disclosure of Material Information’ of CMA 
Executive Bylaws Rulebook 10 (Disclosure and 
Transparency), KFH would like to report the following:

Central Bank of Kuwait has issued their approval on 
the KFH’s Consolidated Financial Statements for the 
year ended as of 31 December 2021, including the 
Board of Directors recommendations as follows:
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• Cash Dividend: 12% of Par value per share
(12 Fils per share).

• Bonus Shares: 10% of the issued and paid 
capital (10 Shares per 100 shares).

The Analyst Conference will be conducted at 2 p.m. on 
Sunday 13 February 2022 through live broadcasting on 
internet (Live Webcast).

The Interested Parties could communicate with the 
bank via the Email (investor.relations@kfh.com) to 
obtain the invitation and other details.
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Attached, the Appendix (11) ‘Disclosure of Material 
Information’ and the ‘Annual Financial Statements Results’ 
Form as of 31 December 2021 that have been submitted to 
Capital Markets Authority.
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Best Regards,

Abdulwahab Issa Al-Rushood ^3-MjJI j_£'_vJ_£. _U_C.
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/Acting Group Chief Executive Officer
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KUWAIT FINANCE HOUSE. KSCP | State of Kuwait Headquarters 
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Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD)
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Company Name
Kuwait Finance House (K.S.C.P)

4JLLI iu-Jl jiUi2021-12-31Financial Year Ended on

2022-01-10Board of Directors Meeting Date Sjb?l wv~L*-» jjjlj

Required Documents
Approved financial statements.
Approved auditor's report
This form shall not be deemed to be complete unless the 
documents mentioned above are provided
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Current Year
iajliil JU-JI

Comparative Year o4Ji
Change (%) Statement

2020-12-31 2021-12-31

64.0% 148,399,374 243,414,361 Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent Company

4a i •ici.'j (ajLu^>) “lotjj
61.2% 17.74 28.59

Basic & Diluted Earnings per Share

5.7% 11,418,277,278 12,068,951,385
Current Assets

oij*>*u ju^-i
1.3% 21,502,314,368 21,788,212,324

Total Assets
4l3\jsl\ CaL^I

0.8% 15,012,416,027 15,137,705,968
Current Liabilities

^LjlUl JL-H
0.4% 19,400,915,706 19,481,029,703

Total Liabilities
aST-LJ! l—a_) a_^SLU'

Total Equity attributable to the owners of the 
Parent Company

(0.2%) 1,936,041,247 1,931,602,928

iUI JLaJ>j<AJi.
1.9% 795,595,698 811,011,172

Total Operating Revenue
«jJI (ajUuJtll) JJpl ijUoAJuJu

0.7% 499,559,424 503,070,564
Net Operating Profit (Loss)

y*3j-U JLU

Accumulated Loss/ Paid-Up Share Capital
No accumulated 

losses

fl-aSULa _jjL—> -L>*j V
No accumulated 

losses

aJLU oLiLJI jiiliJ 
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Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD)

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters 
Trade Registration No 26066 | Authorized Capital KD 1,264,155,193 
Issued and Paid Up Capital KD 844,155,193
P.O.Box 24989, Safat 13110. Kuwait | T: *965 180 0700 |F; *965 2245 5135 
E: corp@kfh.com | www.kfh.com
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Kuwait Finance House

Fourth quarter Currer 
Year

(%)ujLoil >JI wjJI 
Fourth quarter

Change (%) Comparative Year

OLJI

Statement
2021-12-312020-12-31

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent 
Company

75,325,71859.6% 47,191,607

‘LajJcUj (5jLm_>) 4u-X->j

Basic & Diluted Earnings per Share
50.9% 5.64 8.51

4,1.^111 CibSiVi jLu>!
27.4% 220,218,170172,874,801

Total Operating Revenue
(SjUiJI) JU

41.9% 97,803,447 138,809,337
Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

(ejLuJtll) jUoIncrease/Decrease in Net Profit (Loss) is due to

The increase in net profit attributable to the 4JU.14^11-•LJl ^UJl JU» Ja^LpJI y>i
Shareholders of the Bank for the year ended 31 
December 2021 by 64.0% compared to the last year 
was primarily due to the growth rate in total 
operating income by 1.9% comparing to last year, in -*11 Jl oUs’i/L ^UJI fLxJL %1.9
addition to the decrease in provisions and ^LxJL^L^%52.3<^ j^oJi 
impairment charged to the consolidated statement 
of income by 52.3% compared to last year as a result 
of higher expected credit losses and impairment 
recorded last year.

jul—JI j»L*JL %64.0 4.^._o 2021 j 31

JL^JI jSi>- ^LuLmoJI <U—taiij

3

^*31 a -a-iI o £Lx3^iil jL»IjVl ijLj Jl ^LhJI

.^LmJI (JSl> «LaTuaJI

Total Revenue realized from 
dealing with related parties 
(value, KWD)

_slja^l JLo^I jL
7,930,394

Total Expenditures incurred from 
dealing with related parties 
(value, KWD)

wilJoVI xa jJa

jUl) ILUaJI Oli7,741,145

<JUl obLJ!Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD)
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KUWAIT FINANCE HOUSE. KSCP | State of Kuwait Headquarters 
Trade Registration No 26066 | Authorized Capital KD 1,264,155,193 
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Kuwait Finance House

oLLml^JI 1-j^I jaAuditor Opinion
.1Ua.Unqualified Opinion1. ix]
.2U.;,Qualified Opinion2. □

li'^1 .3Disclaimer of Opinion3. □
c^L*-0 .4Adverse Opinion4. □

■ >_i 4 5i 3 5i 2 (cJj _uj JL*-;

<U.u.») (COJ (oJ La SLciSLo - l-Ls Vj .JLiJI

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4;
the following table must be filled out, and this form is not
considered complete unless it is filled.

i_iji ja

i J3 U£ JjLiLwjUINot applicable/^^v

t^JI iJbeJU
c_lAI jA i'i fc.ll an I
ai £iLLmaJI

Not applicable/

Lp mi

oLLmlxJI i—lsI ja

Not applicable/

.-■ljU^.11 i.A-.-;!

oULmaII v-bil ja

Not applicable/^k^v

iJU.1 ^jLiLJI jILl;

(. J.j) JulySJi oSj-UJ
Financial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD)
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Kuwait Finance House

I) CilalajtLxulCorporate Actions

Aftiflll

12% KD 100,442,178.720
Cash Dividends

4jc_Lo

10% KD 84,415,519.300
Bonus Share

None / None / v
Other Dividend

zb' r*None / v None / -l>*! v
No Dividends

JLU *jL)
None / vNone / vNone/-L>^V

Capital IncreaseIssue Premium
Jill

None / -l>*. v None/v
Capital Decrease

SignatureCompany Seal
i*-*

Title Name

u|>43»-y ^ 11 <uIUI

Kuwait (Finance House

4JU.I 0L1LJI jllij ^j>^iFinancial Results Form 
Kuwaiti Company (KWD)

ojjIM iJjj ^ j^A'

j 00,' SV 4j JUI j-ij | fA•"TV

LU..S Ai£,\00,m Jj^l JUI

+M0 'A- •¥•• :0 | OjjSJI . m'- SU^JI. r'AAA^.^ 
www.kfh.com | corp@kfh.com •.^ipSJVi ^

KUWAIT FINANCE HOUSE. KSCP | State of Kuwait Headquarters 
Trade Registration No 26066 | Authorized Capital KD 1.264,155,193 
Issued and Paid Up Capital KD 844,155,193
P.O.Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: *965 180 0700 | F: *965 2245 5135 
E: corp@kfh.com | www.kfh.com

4
+Mo rr*o o'To :_s

http://www.kfh.com
mailto:corp@kfh.com
mailto:corp@kfh.com
http://www.kfh.com


08 February 2022 2022jjI 08

Kuwait Finance House (KFH) (iJILu) Jjj-olJl JLOj

Appendix (11) (11)

jst iDisclosure of Material Information Form
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(Jjj-ftxJI ulajJ <LiA5tXI 4JU.I tliljLuJI 

2021_^*u*ijj 31

CBK Approval On
KFH’s Consolidated Financial Statements 

31 December 2021



Disclosure of Material Information

«L>jJkXI 4£^uSJI |«-wlDate Listed Company

08 February 2022 "kiiLu" ,jj j-o-ij i jloj 2022^1 >9 08Kuwait Finance House (KFH)

Disclosure Title

^ tg>Sj-U «Liil 3-«
i^o^SUI -lojJ 4jlajc-U «uJU.l kiiLLoJI

2021jy^j31

CBK Approval on
KFH’s Consolidated Financial Statements 

31 December 2021

Material Information

-liLLuJI L3lc <Jlu «Li9l 3^> J-3

.2021 31 J (-ILLu) klibJ

^LmJ ulibu Sjbj oL^a^j cU-c^bJbs

Central Bank of Kuwait has issued their approval on the 
KFH’s Consolidated Financial Statements for the year 
ended as of 31 December 2021, including the Board of 
Directors recommendations pertaining to dividends.

45u-mi l3Ix j_iL_9 Jlu jjX. jJLc |«Ju

jjljtS 13 JJU 2 iLtUJI j»Lw diliij ilujijyi

.j»2022

wlbJI ^9 i_9ljIaSlI

Oirdl

The Analyst Conference will be conducted at 2 p.m. on 
Sunday 13 February 2022 through live broadcasting on 
internet (Live Webcast).

4£jLmiJU (Jj-toLijj 03 cj. II
.(investor.relations@kfh.com)

The Interested Parties could communicate with the bank 
via the Email (investor.relations@kfh.com) to obtain the 
invitation and other details.

o*

Effect of the Material Information 
on the Company’s Financial Position

Board of Directors recommendations pertaining to 
dividends

oLajjjLmJ ulIlAj fijbj

I3JI ‘U-9-ui^I 4ojflll ija %12 *

.(j9^-o) JiJ Lwiia 12 ^i)
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• Cash Dividend: 12% of Par value per share (12

Fils per share).

• Bonus Shares: 10% of the issued and paid capital (10 
Shares per 100 shares).

. ^ id-U iu*!*!.! j JUI jZji\

'j iU3 ^jU-^LUIj ^L»a^UJ.I jjUll JUI^i^l jUL—jj

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the 
material information can measure that effect, excluding the financial 
effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some 
material information related to it and has Significant Effect on other 
listed companies’ which are members of the same Group, the other 
companies' disclosure obligations are limited to disclosing the 
information and the financial effect occurring to that company itself.

LJj L ,n iu^lxa J-i ^ ili I jl
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Kuwait Finance House
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 ع. بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.

 وشركاته التابعة 
 

 البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديلويت وتـوش 

 الــوزان وشركاه 

 

   شارع أحمد الجابر، الشرق 

 سع ع والتاالساب  الدور  -يضوعال مجمع دار

                     13062الصفاة     20174 :ص.ب  

 ويت                                 الك

                       +   9652240  8844 -  2243  8060هاتف: 

 +                         9652240  8855  - 2245 2080:س فاك

   www.deloitte.com 
 

 

 

 

 ات المستقلينتقرير مراقبي الحساب
 

 ة المساهميند السإلى حضرات ا

 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
 

 ت المالية المجمعة انتقرير حول تدقيق البيا
 

 الرأي  
الت لبيت  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  التابملقد  )"البنك"( وشركاته  الكويتي ش.م.ك.ع.  بـ"المجموعة"(، ويل  معاً  إليها  عة )يشار 

من تتكون  المج  والتي  المالي  المركز  في  ك   معبيان  ح  الدخلوبيانات    2021ديسمبر    31ما  في  والتغيرات  الشامل  ق  و قوالدخل 

النقدية والتدفقات  واإلي المجمعة  الملكية  التاريخ  بذلك  المنتهية  المجمعة،ضللسنة  المالية  البيانات  ملخص   احات حول  ذلك  في  بما 

 السياسات المحاسبية الهامة.
 

مجمع للمجموعة  لا قة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي  فرلمالمجمعة ا  بيانات الماليةفي رأينا أن ال

للمعايير الدولية النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذل  ا وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاته  2021ديسمبر    31كما في   ك التاريخ وفقاً 

   .المطبقة في دولة الكويتالمتبعة من قبل بنك الكويت المركزي وللتقارير المالية 
 

   يرأأساس ال
زيد من التفاصيل في تقريرنا في ماً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بقفو  بأعمال التدقيقلقد قمنا  

المجمعة".    قسم المالية  البيانات  تدقيق  الحسابات عن  مراقبي  المجموعة"مسؤوليات  األخالقيات   ونحن مستقلون عن  لميثاق  وفًقا 
ذلك معايير    ي ن )بما فعن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيي  رالمهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصاد

أدلة التدقيق   نأنعتقد    . وإننااالستقاللية الدولية( )"الميثاق"(. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق

  يمكننا من إبداء رأي التدقيق. سنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساصلح التي
 

 أمور التدقيق الرئيسية
التدقيق   المالية    لرئيسية، في حكمنااإن أمور  للبيانات  التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا   ة سنللالمجمعة  المهني، هي تلك األمور 

حول هذه   رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل   يانات المالية المجمعة ككل وإبداءلبل  مور في سياق تدقيقناألض هذه االحالية. وتم عر

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.و  األموراألمور. فيما يلي تفاصيل 
 

 

 لمديني التمويل خسائر االئتمان 
اال خسائتحقق    نإ خسائلت"ا)  مويلالتني  يلمدئتمان  ر  يمثل  التمويلية"(  االئتمانسهيالت  طبق  ر  ً المتوقعة  ال  ا للتقاريدللمعيار  ر ولي 

بنك   لقواعد تعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصص المطلوب احتسابه وفقاً  فقاً لوالتي يتم تحديدها  : األدوات المالية  9المالية  

المركزي التسهيالت    ىإل  استناداً   الكويت  لها  ةالتمويليتصنيف  المركز)  واحتساب مخصص  الكويت  بنك  هو  "(ي"تعليمات   كما 

 .  ىهما أعللمجمعة، أيالمالية ا حول البيانات 10و 2.6اإليضاحين ات المحاسبية في ن في السياسمبي
 

المالية  تحقق  إن   للتقارير  الدولي  للمعيار  المتوقعة طبقاً  االئتمان  يتم تحديده  9خسائر  ً ا  التي  ب ليتعل  وفقا كزي رلما  لكويتا  نكمات 

تتطمحاسبية  سياسة    مثلي والتي  أحكمعقدة  ً مالب  تعت   ا تنفيذيها.  عند  التخ  مدجوهرية  األحكام  على  المتوقعة  االئتمان  تقوم سائر  ي 

المبدئي وعها عند  ضاإلدارة بو التحقق  الجوهرية في مخاطر االئتمانتقييم مستوى مخاطر االئتمان عند   ريختا  فيقاً  حال  الزيادة 

الل  عةالمجم  ةيلالما  ناتالبيا عدوالفة  مخت  مراحل  إلى  التمويليةتسهيالت  تصنيف  ال  دستخدام  من  لمترابطة امدخالت  كبير 

نماذج   ، والتي يتم إعدادها فيتعثرعند ال  والتعرضالخسارة عند التعثر    ومعدلعثر  تمثل احتمالية ال  يلألصل المال  تواالفتراضا

 19-كان لجائحة كوفيد  ،ذلكى  إل  إضافةً   تاريخ البيانات المالية المجمعة.ى  خصمها حت  تمي  لي كماد الكصاقتغيرات االاستناداً إلى مت

تطبيق مستوى عالي غير معتاد من األحكام   استوجبتا  متوقعة نظراً ألنهلخسائر االئتمان ا  بتحديداإلدارة    قيامعلى    اً العالمية تأثير

    مستقبلية.الرات ي الفتف التقديرات ىر بشكل جوهري علو ما قد يؤثوه، تراقديالتوعدم التأكد من 
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 نت المستقليرير مراقبي الحساباقت

 نلمساهميدة اات الساإلى حضر

 (تمةت) ع.لكويتي ش.م.ك.بيت التمويل ا
 

 ة( ة )تتمتقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمع 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 ( )تتمة لمديني التمويلان االئتمخسائر 
 

  لى القواعد التي يحددها كزي يستند إيمات بنك الكويت المرالقيمة وفقاً لتعل  ضخفتسهيل التمويلي منلمحدد للالمخصص اق  قحتإن  

إلى تقييمصص إضاف مخي  أجانب  إلى    تحققهي بشأن الحد األدنى للمخصص الذي يتم  زبنك الكويت المرك  ي معترف به استناداً 

   مويلي. سهيل التلقة بالتتعلما  ةعتوقالمالنقدية دفقات رة للتاإلدا
 

أل التسه يمهنظراً  عن  الصلة  ذاتواألحكام    مويليةالتيالت  ة  االقت   وضعد  المطبقة  الكليمتغيرات   وتطبيق   بها  والتنبؤ  صاد 

-كوفيد  ةحجائالتأثيرات االقتصادية ل  كد حول التقديرات بسببوجود درجة عالية من عدم التأمع    سيناريوهات ترجيح االحتماالت

 .سيةأمور التدقيق الرئي كأحد التمويل يدينلم ئتمانخسائر اال ناقد اعتبر فإننا ،19

 

قييم االزدياد الملحوظ ت  فية  اإلدار  اإلجراء المتبع من قبل:  دوات الرقابة على أ  اختبار فعالية  ابهالتي قمنا  إجراءات التدقيق    تتضمن

ل  نئتمااالر  مخاطفي   الالحق  واالفتراضمختلفة    ل مراحى  لإ  تتسهياللوالتصنيف  المستوالمدخالت  نماذج    وضعي  ف  مةدخات 

مة لك استيفاء ودقة البيانات المستخدوكذ وكمةن حمها يرتبط ب  ماو  ثرعند التع تعرضوالالخسارة عند التعثر معدل احتمالية التعثر و

اإلكاحواأل قبل  من  تطبيقها  تم  التي  والتقديرات  ذلك  دارم  في  بما  ابتعاالة  امراعة  باالضطرابالارات  االقتصادمرتبطة  التي  ت  ية 

 . ولتهاجد المعاد التمويليةالتسهيالت   على التركيز ذلك ، بما في19-بها جائحة كوفيد تبب ست
 

ي  بخ تفيما  االئتمانعلق  المال  سائر  للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  استناداً  تحديدهالتي    9ية  المتوقعة  لتعل  ايتم  الكوييمات  وفقاً    ت بنك 

 يليةالتموالت  تسهيوالتي شملت ال  المجمعة  المالية  تلبيانااتاريخ    في   كمائمة  اقلا  مويليةالت  للتسهيالت  عينةباختيار    مركزي، قمنالا

فيما ذلك    ىاالئتمان واألساس المترتب عل  مخاطر  في  دياد الملحوظزلالالمجموعة    تناسب تحديدمدى    ا منققنوتح  اهد جدولتالمعا

التسه يخص   با ولقد    مختلفة.ال  امراحلهإلى    التمويلية  تاليتصنيف  لتبالمتخصص  تعانةسالقمنا  لدينا  خسائر االئتمان  ج  قييم نموذين 

فيما يتع المستخدية واسبالبيانات األسا  قلالمتوقعة  للتلطرق واالفتراضات  للتقارير من توكد  أمة  الدولي  المعيار  افقها مع متطلبات 

لتعليمات   9  ةالمالي التسهيال بالنسبة    المركزي.الكويت  ك  بن  المحددة طبقاً  المرحلي صنيالتر  يمعاي  بتقييم  قمنا،  ةلييو التمت  لعينة    ف 

المجموعة وهي  لدى  التعث  التعرض  مةقي،  ذلك    ومعدلالتعثر  الية  تماحو  رعند  في  بما  التعثر  عند  الضمان   أهليةالخسارة  وقيمة 

تعليمات    مراعاة  بعد  توقعةلتحديد خسائر االئتمان الم   المجموعةقبل    من  دمةستخمسائر االئتمان المتوقعة الالمحتسب في نماذج خ

يد تحدفي  المستخدمة من قبل إدارة المجموعة  فة  ختلالم  فتراضاتواالت  دخالالمتناسب  مدى    قمنا بتقييمما  ك.  مركزيلك الكويت ابن

   خسائر االئتمان المتوقعة.
 

  بتحديد ما إذا كان   ةصير الخايم المعايتقيالمركزي الحتساب المخصص، قمنا ب  ويتالك  بمتطلبات بنك، فيما يتعلق  إضافة إلى ذلك

للت خسائر ائتمانية وف  أيب  الحتساتطلبات  هناك أي م ً اذا تطلب األمرة ويتم احتسابها،  لصلاذات    عليمات قا  يمات.  لتعللتلك ا  ، وفقا

خفاض في  نداث االنت كافة أحتحققنا مما إذا كا  ،د جدولتهاالمعا  ةي ليومالتالتسهيالت    والتي شملت  بالنسبة للعينات التي تم اختيارها،

ضمنت أيضاً التسهيالت التمويلية منخفضة ت  تيوال  اهرااختي  لتي تمينات اإدارة المجموعة. وبالنسبة للع  من قبلم تحديدها  القيمة قد ت

 لى ذلك.ع تبرتاحتساب المخصص المليات عمإجراء  إعادةوقمنا ببتقدير قيمة الضمان  القيمة، قمنا
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 بات المستقلينالحساي قبتقرير مرا

 دة المساهمينرات الساحض ىلإ

 )تتمة( بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
 

 عة )تتمة( لمجماية مال لبيانات اتدقيق ال ولتقرير ح
 

 تمة( )ت الرئيسية أمور التدقيق
 

 شاريع المشتركةلمة وازميلالشركات ال في االستثمار انخفاض قيمة
االس  اسبةالمحم  يت والمشاريعن  الزميلة  الشركات  في  في   ةقي رط  طةسابوالمشتركة    عتثمار  األخذ  مع  المحاسبية  الملكية  حقوق 

القي فاانخ  االعتبار تض  ما  إذا  مؤشر  ومة  أحكيتعين    ذلك.  علىفر  اوضع  هناك  تحديد  عندالجوهرية    ةراإلدام  كان  إذا     ةأي  ما 

القيمة و   على  مؤشرات الزلالستثمار    االممكن استرداده  الغالمب  في تقديرانخفاض  الشركات  ناداً ستا  المشتركة  لة والمشاريعيمفي 

 الرئيسية.  قك من أمور التدقينعتبر ذل وبالتالي .ليةاالح 19-كوفيد  ئحةاجل نتيجة  خاصة، االستخدامقيد القيمة إلى 

 

مختلف   بالرجوع إلى،  مؤدية النخفاض القيمةل العوامتحديد الا اإلدارة لتهخذاتي  لتات ااإلجراءواختبار  قمنا بتنفيذ إجراءات لفهم  

المتاحة  ، بما في ذلكرجية والداخليةالخا  المعلومات حديد ما إذا كانت وت  ،صلةات األعمال ذات الوقطاع  واقساأل  في  المعلومات 

المستثمر فيها    ةو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها الشركة ألوجيتكنوالة  البيئة في  جوهري عكسية  تغيرات  هناك أية  

انونية، بما يؤثر الق  ة أوالسياسي  ت في البيئةاريغ لتا  أويها  الذي تعمل فيه الشركة المستثمر ف  لاات الهيكلية في قطاع األعمرأو التغي

ً   تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بتنفيذها  الي.الم  كزهامري  التغيرات فعلى أنشطة الشركة المستثمر فيها و ، من بين أمور  أيضا

التقييتم    التي  االممكن استردادهالغ  المب  بسرى، تقييم مدى تناخأ  تصميم   بتقييم  قمناتخدمة.  مسلا  متحديدها من قبل اإلدارة وطرق 

  فتراضات األساسيةية االولعقم  قييم مدىتبكما قمنا  ،  التي اتخذتها اإلدارة  اض القيمةم انخفييتقإجراءات    على  الرقابة  أدوات  وتنفيذ

ا قمن  .واألعمال  اقاألسو  على   19-كوفيد    ةحر جائتأثي  في ذلك  ، بماداماالستخ  القيمة قيد  تسابحا  تحديد   ي التي استخدمتها اإلدارة ف

ً أي  حول البيانات المالية المجمعة. 14و  13حين يضاي اإلموعة فالمجحات مدى كفاية إفصا بتقييم ضا
 

 االستثمارية  قاراتة العانخفاض قيم
تقييم قيمة  إن  السبة ألعمال  نبالاً  ريوه ج  يعتبر  اريةثمتساال  العقارات  اإلدارة النخفاض  به  يتالتدقيق  العملية ا نظراً ألن هقمنا  ذه 

، عتهبطبي  ذاتيايتضمن تقدير    ثماريةست اال  للعقاراتانخفاض القيمة    باراخت  فإنك،  ى ذلة وتتطلب وضع أحكام. إضافة إلدتبر معقتع

الي وبالت  .  دااالقتص  علىالحالية    19-  يدكوف  جائحةر  وتأثي  اهعقوم و   وطبيعتها المختلفةة  قارات المجموعيتعلق بعدد ع  صة فيماخا

 ئيسية.قيق الرمن أمور التد نعتبر ذلك
 

خذ ت مع األقمنا باختيار عينافي نماذج التقييم و  واالفتراضات المستخدمة  المدخالت  أدوات الرقابة على  ميم وتنفيذتص  قمنا بتقييم

. إضافة إلى  االستثمارية  قاراتالمستخدمة في تقييم العخالت  والمدئمة هذه األساليب  مال  ىم ومدر منهجية أساليب التقييافي االعتب

ت  لدينايين  ن داخلتعانة بمتخصصي ساالب  نالك، قمذ الجوهريةيم  يقلمراجعة  .  الشرق األوسطموجودة خارج  ل ا  العقارات االستثمارية 

الم إجراءات  وكجزء من   دقالتدقيق  بتقييم مدى  قمنا  الذكورة،  في خالد مة  المستخدمة  الرئيسية  مالتق  ت  وإجمالي ييم  اإليجارات  ثل 

ضوعي  ما إذا كان هناك دليل مو  المجموعة حولمراجعة تقييم  م. كما قمنا بخصالة ومعدالت  مماثلال  ات واألسواقائد المضاعفع

العقفخان  على قيمة  اال  الدولية.  االستثمارية  اراتاض  بالعقارات  المتعلقة  االفصاحات  اإليضاح    يةراستثمإن  في   حول   15مبينة 

 نات المالية المجمعة. ايالب
 

 2021سنة ر السنوي للمجموعة لدرجة في التقريت أخرى مومامعل
تقرير السنوي دة في الن المعلومات الوارألخرى" ما  اتممعلوم "الالمعلومات األخرى. يتكون قس  رة هي المسؤولة عن هذه إلداإن ا

بنك مجلس إدارة ال  تقرير  ا على حصلن  ا.  حسابات حولهال  راقبيرير مبيانات المالية المجمعة وتقلاالف  ، بخ2021لسنة     للمجموعة

 بات. قب الحسارام رتقرياريخ أقسام التقرير السنوي بعد ت ات ونتوقع الحصول على باقيقبل تاريخ تقرير مراقب الحساب
 

   ولها.قيق حة تدولم نعبر عن أي نتيج رىخت األلية المجمعة ال يغطي المعلوماانات المول البياإن رأينا ح
 

إذا كانت    وتحديد ما  الهعأالمبينة    المعلومات األخرى  االطالع علىهي  وليتنا  ؤمسفإن  ،  ةالمجمع  الماليةا للبيانات  فيما يتعلق بتدقيقن

 بشأنها.   أخطاء ماديةأي  وجود    ق أوقيالتد  فيوصل إليه علمنا    ما حسبأو    عةمالمج  يةمع البيانات المال  ماديةورة  بص  فقةاغير متو

خرى ألالمعلومات  ا  على  اقمنا به  ي، استناداً إلى األعمال التاألخرىهذه المعلومات  في    ء ماديةأي أخطاإلى وجود    توصلناما    وإذا

ت  والتي حصلنا عليها ارير مقتيخ  ارقبل  يتع  ،لحساباتراقبي  تق  الوقائعك  تلإدراج    انعليين  فإنه  ل.  ريرنافي  ما يستوجب   ديناليس 

 . الشأن ق بهذايتعل فيما إدراجه في تقريرنا
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 قلينالحسابات المستاقبي تقرير مر

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( تمويل الكويتي ش.م.ك.ع.ال بيت
 

 تمة( )تة ع لية المجممانات التقرير حول تدقيق البيا
 

 لية المجمعة امرة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات الدات اإلليامسؤو
ال هي  اإلدارة  إعداد  إن  عن  البياناتمسؤولة  هذه  الالمالي  وعرض  بصورة  المجمعة  للمعايير  وفقاً  عادلة  للتقة  المالية    يراردولية 

عداد  دارة ضرورية إلتراها اإل  لتية ا الداخلي  الرقابة  عن أدواتو  مركزي والمطبقة في دولة الكويتبنك الكويت ال  لالمتبعة من قب

 .الخطألية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو ما  بيانات
  

رارية دأ االستمبمس  اسبعة أعمالها على أتام  مجموعة علىتتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الة المجمعة،  البيانات الماليعند إعداد  

يق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم أ االستمرارية وتطبدبم  بأساساألمور المتعلقة    ذلك مناسباً، عن  ن، متى كااإلفصاحمع  

  ا اإلجراء.عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذأو في حالة أو وقف أعمالها صفية المجموعة رة تاإلدا
 

 البيانات المالية للمجموعة.   دلية إعدالى عمة اإلشراف عمة مسؤوليكوالح يتحمل المسؤولون عن
 

 لمالية المجمعة قيق البيانات االحسابات عن تدقبي ارم  اتوليمسؤ
ن الغش ع  جةء كانت ناتمن األخطاء المادية سوا  خاليةعة ككل  مالية المجمبأن البيانات ال  ى تأكيد معقولل عل إن هدفنا هو الحصو

إال أنه   من التأكيد،  عالية  ةجدريمثل  عقول  رأينا. إن التوصل إلى تأكيد م  ذي يتضمناقبي الحسابات المر  تقرير  راصدإوأو الخطأ،  

لمعاييال   التدقيق وفقاً  اليضمن أن عملية  الدولية  ر  دائمً تدقيق  تا باكتشاف اسوف تنتهي  المادية في حال وجودها. وقد  نشأ ألخطاء 

أو  الء  األخطا الغش  عن  ما  أخطل امادية  كوتعتبر  إذا  ا دية  من  بان  تؤصلمتوقع  أن  معقولة  أوورة  فردية  بصورة  ى  لع ة  مجمع  ثر 

 لمجمعة.انات المالية االبيدية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه القرارات االقتصا
 

ا بما  ن. كما قم التدقيقل أعمال  المهنية خال  طةيحةً وحافظنا على النيمها أحكاًما  فقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنقيق ون التدكجزء م

 يلي: 
 

 ا مخاطر  وتقييم  البيانات  لاء  ألخطاتحديد  في  الخالممادية  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  والية  وتنفيذ  طأ  وضع 

أينا. من إبداء ر  نان كبة لتقديم أساس يماسمنيق كافية والمخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدق  مالئمة لتلكاءات التدقيق الإجر

اكتشامخاطر عإن   الغش تفوق مخاطرخطأ مادي ناتج ع  فدم  ا شتاكعدم    ن  الناتج عن  قد اف ذلك  الغش  لخطأ؛ حيث إن 

 الداخلية.  اوز الرقابةو التضليل أو تجالمتعمد أ لحذفاأو يتضمن التواطؤ أو التزوير 
  

 الدا الرقابة  التدقيق ل  لةلصخلية ذات افهم أدوات  للالت  راءاتج إع  ضوبعملية  ليس لغرض إبداء   نظروف ولكدقيق المالئمة 

 المجموعة.  الداخلية لدى  قابة  رلا  تأدوالية الرأي حول فعا
 

 المستخ المحاسبية  السياسات  مالئمة  معقولتقييم  ومدى  ودمة  المحاسبية  التقديرات  الصلة  اإلفصاحات  ية  أعدتهاذات   التي 

 رة. داإلا
 

 تي حصلنا لاق  لتدقيأدلة ا  قيام، استناداً إلى لاحاسبي وارية المالستمرا  دأساس مبة ألام اإلداردخلتوصل إلى مدى مالئمة استا

ياً حول قدرة  ي يمكن أن يثير شًكا جوهرأو الظروف والذكان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث  يد ما إذا  حدبتعليها،  

ا أن نييجب عل  كد مادي،عدم تأ د  جوإلى و  توصلي حالة الفوأساس مبدأ االستمرارية.    لها علىأعماالمجموعة على متابعة  

مراقبي  نشير تقرير  ذات  إلى  تاابالحس  في  البي  اإلفصاحات  في  رأينا  الصلة  تعديل  أو  المجمعة  المالية  عدم  انات  حالة  في 

الرغم  على  الحسابات.    ا حتى تاريخ تقرير مراقبيا عليهنحصل  التي  ائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيقئمة اإلفصاحات. تستند نتمال

 على أساس مبدأ االستمرارية. ا لهة عن متابعة أعماعوجمف المفي توق الظروف المستقبلية وأألحداث تتسبب ا لك، قدذ من
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 قلينالحسابات المستتقرير مراقبي 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة( يتي ش.م.ك.ع.ل الكولتمويبيت ا
 

 )تتمة( الية المجمعة لما تاق البيانتقرير حول تدقي
 

 )تتمة(  عةمجالية المبي الحسابات عن تدقيق البيانات الميات مراقمسؤول
 

   م ما إذا كانت صاحات وتقييفيها بما في ذلك اإلفنات المتضمنة  االشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيالعرض  تقييم

 ادل. رض العيحقق العب الصلة بأسلواث ذات دحسية واألاسمعامالت األالن معة تعبر عة المجالبيانات المالي
 

 إلبداء رأي    كات أو األنشطة التجارية داخل المجموعةت المالية للشراسبة حول المعلوما نمكافية و  الحصول على أدلة تدقيق

احو المالية  البيانات  ونحل  التوجيهات  لمجمعة.  إبداء  عن  مسؤولون  عملواإلشرن  على  وتنفا   يةاف  للمجمذيلتدقيق  ة عوها 

 قيق. ي التدعن رأ قطف ل المسؤوليةونتحم
 

لهامة  ائج التدقيق اتنطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونر من بينها الحوكمة حول عدة أمولا ولين عن  إننا نتواصل مع المسؤ

 التدقيق.  أثناء أعمالا دهي يتم تحديية الت وهرية في أدوات الرقابة الداخلأوجه قصور جبما في ذلك أي 
 

أي يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا   ية ذات الصلة فيماقات األخالكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبعن الحو  ًضا المسؤوليننزود 

وا العالقات  األبكافة  األخرى  أمور  المحتمل  أنها من  معقولة  نرى بصورة  استقالليتنالتي  على  تؤثر  اإل  ن  إلى  جراءات  باإلضافة 

  متى كان ذلك مناسباً.  المطبقة،  ات الصلةأو التدابير ذهديدات تلللحد من ا المتخذة
 

األكثر أهمية في تدقيق البيانات ي تشكل األمور  سؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التإبالغ المالتي يتم  األمور    لومن خال

المجمعة  الما أتعتبر ه  ة، ولذلكالحالي  للفترةلية  التدقيق  ي  الحساباير مراقتقري  ف  رهذه األموعن    نا نفصحنإرئيسية.  لا مور  ت  بي 

إلى أن أمرا ما  ، عندما نتوصل  ي عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً إلفصاح العلنأو اللوائح اانون  قلع ام يمنالخاص بنا ما ل

 اسبمكال  اح تتجاوزإلفصى هذا ال عالمترتبة    تائج العكسيةالنعقول أن  ع بشكل مفي تقريرنا ألنه من المتوقيجب عدم اإلفصاح عنه  

 له.  العامة
 

 

 

 

 
 





 ابعة تله اتاركوش ع..ك..مش يتيل الكومويبيت الت
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 المجمع    بيان الدخل

 2021ديسمبر   31لسنة المنتهية في ل
 كويتي ألف دينار   

 2020 2021 إيضاحات  

    اإليرادات 

 892,883 871,483   تمويل رادات يإ

 (278,661) (285,782)   دعينمولل تكاليف تمويل وتوزيعات
.  

───────── ───────── 

 614,222 585,701  في إيرادات التمويلاص
    

 (6,410)   16,359  3   استثمارر( )خسائإيرادات 

 73,138  72,191   موالت إيرادات أتعاب وع

 69,994  88,571   جنبيةألا مالتصافي ربح الع

 44,652  48,189  4 إيرادات أخرى  
.  

───────── ───────── 

 795,596 811,011  شغيلات التإيراد إجمالي
  

───────── ───────── 

      مصروفات التشغيل

 (172,286) (183,976)   تكاليف موظفين  

 (81,155) (82,181)    وإداريةعمومية مصروفات 

 (42,596) (41,783)   اء طفاستهالك وا
  

───────── ───────── 

 (296,037) (307,940)  ل غيشروفات التصإجمالي م
  

───────── ───────── 

 499,559 503,071  ض القيمةت وانخفاالمخصصا قبل صافي ايرادات التشغيل

 (284,067) (135,369) 5 المخصصات وانخفاض القيمة
  

───────── ───────── 

 215,492 367,702  ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحةالقبل  التشغيلح رب
    

 (30,662) (56,469) 6 الضرائب 

 (608) (1,096) 23 مقترحةس اإلدارة العضاء مجلمكافأة أ
  

───────── ───────── 

 184,222 310,137  ربح السنة
  

═════════ ═════════ 

    : ص بـالخا

 148,399 243,414    بنكالي مساهم  

 35,823 66,723  الحصص غير المسيطرة   
  

───────── ───────── 

  310,137 184,222 
  

═════════ ═════════ 

 فلس   17.74 فلس  28.59 7 مساهمي البنك والمخففة الخاصة ب ةربحية السهم األساسي
  ═════════ ═════════ 

 

 



 ابعة تله اتاركوش ع..ك..مش يتيل الكومويبيت الت
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  المجمعالشامل  دخللابيان 

 2021ديسمبر   31لسنة المنتهية في ل

  ألف دينار كويتي   
  2021 2020 
    

 184,222 310,137  ربح السنة
  

───────── ───────── 

    فترات الحقة: الدخل المجمع فيبيان إلى  تصنيفهاتم إعادة بنود لن ي

يرادات الشاملة  إلا بالقيمة العادلة من خاللسهم في أ تتثماراسا إعادة التقييم من  (خسائرأرباح )

 (1,989) 13,206  رىاألخ
  ───────── ───────── 

    الدخل المجمع: ى بيانقاً إلا الحفهينة تصعادإد يتم تم أو قد ي بنو

    رجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: دموك صك في استثمارات

 589 (6,893)  القيمة العادلة خالل السنة  يف غيرالت صافي

 21,420 (18,845)  بيان الدخل المجمع  صافي المحول إلى
  ───────── ───────── 

يرادات ل اإلصكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خال في من استثماراتاألرباح ( ئراسخ)الي صاف

 22,009 (25,738)  األخرى الشاملة 
    

 (346) (537)  كةترمش شاريع لشركات زميلة ومملة األخرى شاال الخسائرحصة في  

 (69,438) (205,274)     أجنبيةات من ترجمة عمليفروق تحويل عمالت أجنبية 
  ───────── ───────── 

 (49,764) (218,343)   للسنةالشاملة األخرى   الخسائر 
  

───────── ───────── 

 134,458 91,794  شاملة المالي اإليرادات جإ
  ═════════ ═════════ 

    

    الخاصة بـ: 

 123,363 99,642  مساهمي البنك    

  11,095  (7,848)  مسيطرة غير ال  الحصص  
  ═════════ ═════════ 

  91,794 134,458 
  ═════════ ═════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ة لتابعا تهاوشرك .ع..كتي ش.موي كلامويل الت بيت
 

 

 ة. عجمملالمالية ت اانامن هذه البيزءاً تشكل ج 36إلى  1من  ةاإليضاحات المرفق إن
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  علمجمبيان التغيرات في حقوق الملكية ا

 2021ديسمبر   31ية في هتنلملسنة ال
 ألف دينار كويتي    

 الخاصة بمساهمي البنك 

  وكصك
مستدامة  
 1الشريحة 

 الحصص  
 سيطرة غير الم

 الي إجم 
 حقوق الملكية 

 
 رأس
 المال 

 عالوة 
 أسهم ار إصد

 حة نم  أسهم
ترح قم

 ا إصداره 
 أسهم  
 خزينة

احتياطيات  
 ( 21)إيضاح 

لي  جما اإل
 الفرعي 

أرباح نقدية 
 ا قترح توزيعهم

لي  جما اإل
    الفرعي  

            

 2,101,398 165,357     -  1,936,041   76,093 1,859,948 323,199 (27,739)  76,741 720,333  767,414  2021ناير ي 1في  كماالرصيد 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 310,137  66,723     -  243,414     -  243,414  243,414     -     -     -     -  ة نسربح ال

 (218,343)  (74,571)     -  (143,772)     -  (143,772)  (143,772)     -     -     -     -  ى رة أخشامل خسائر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 91,794  (7,848)     -   99,642     -  99,642  99,642     -     -     -     -  الشاملة الخسائر( ) اإليرادات اليإجم

    -     -     -     -     -     -     -     -  (76,741)     -  76,741  (23)إيضاح  ةسهم منحإصدار أ

 (20,508)     -   (20,508)     -  (20,508)  (20,508)     -     -     -     -  ة اكز

)إيضاح  ة مدفوعة توزيعات أرباح نقدي
23)  -     -     -     -     -     -     (76,093)  (76,093)  -     -     (76,093) 

              (:23يضاح أرباح )إ اتتوزيع

    -     -     -     -     -     -  (84,416)     -  84,416     -     -    هااردصإ قترحهم منحة مسأ

    -     -     -     -  100,442  (100,442)  (100,442)     -     -     -     -   أرباح نقدية مقترح توزيعها

مة الشريحة وك مستداإصدار صك
  225,788     -  225,788     -     -     -     -     -     -     -     -  ( 25)إيضاح 1

تكاليف معاملة إصدار صكوك مستدامة 
 ( 535)    -     -  ( 535)    -  ( 535) ( 535)    -     -     -     -  1الشريحة 

تعديل تحويل عمالت أجنبية لصكوك 
 1,087 ( 1,087)    -  ( 1,087) ( 1,087)    -     -     -     -  1مستدامة الشريحة 

 -     -    

مة وك مستداصك  على أرباح سداد
 (4,084)     -     -  (4,084)     -  (4,084)  (4,084)     -     -     -     -  1 الشريحة

موعة في تعديالت شركات  المجحصة 
 (2,366)     -     -  (2,366)     -  (2,366)  (2,366)     -     -     -     -  زميلة

 (6,172)  (6,765)     -   593     -   593   593     -     -     -     -  ة طريسم حصص غيرة ازيح

في الحصص  رى ألخا صافي التغيرات
 (2,040)  (2,040)    -     -     -     -     -     -     -     -     -    غير المسيطرة

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

 2,307,182  148,704  226,875  1,931,603  100,442  1,831,161  209,996  (27,739)  84,416  720,333  844,155  2021ديسمبر  31في ا مكالرصيد 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 التابعة ته اركوش ع.ك.ش.م.  ويتيكال يلوت التم بي
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 )تتمة( المجمع الملكية  قوقي حف اتلتغيرن اايب

  2021بر  ديسم 31لسنة المنتهية في ل
 ي تيألف دينار كو 

 البنك  بمساهميالخاصة  

صكوك 
مستدامة  
 1الشريحة 

 ص  حص ال
 ة غير المسيطر

 الي مجإ
 حقوق الملكية 

 

 سأر
 المال 

 عالوة
 هم أس رادصإ

 منحة   أسهم
مقترح 

 ارها دصإ
 م أسه
 نة خزي

 اطياتتياح
 (21اح يض)إ

  ليماجاإل
 الفرعي

ية  نقداح أرب
 هامقترح توزيع

اإلجمالي  
 الفرعي 

 

  
            
            
            

 2,243,375 182,983     -  2,060,392  137,980  1,922,412  470,908  (36,243)  69,765  720,333  697,649  2020ناير ي 1ما في يد كالرص
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 184,222 35,823     -  148,399       -  148,399 148,399    -     -     -     -  سنة ربح ال

 (49,764) (24,728)     -  (25,036)     -  (25,036)  (25,036)     -     -     -     -  خرى لة أشام خسائر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 134,458 11,095     -  123,363    -  123,363 123,363    -     -     -     -  الشاملة   لي اإليراداتماإج

     -    -     -     -     -     -     -     -  (69,765)     -   69,765  إصدار أسهم منحة

 (19,943)    -     -  (19,943)     -  (19,943)  (19,943)     -     -     -     -  زكاة 

 4    -     -  4     -  4  4     -     -     -     -  ( 24 المدفوعات باألسهم )إيضاح

 (137,980)    -     -  (137,980)  (137,980)     -     -     -     -     -     -    أرباح نقدية مدفوعةعات توزي

            : (23اح يض)إ حتوزيعات أربا

     -    -     -     -     -     - (76,741)    -  76,741    -     -  صدارها إ رحمقتمنحة أسهم 

     -    -     -     -  76,093 (76,093) (76,093)    -     -     -     -  عهاتوزي مقترحية نقدأرباح 

عات في التوزي  ة المجموعةصح
كة  لشر  1على صكوك الشريحة 

    -  زميلة
 

 -    
 

 -    
 

 -    (1,398) 
 

(1,398) 
 

 -    
 

(1,398) 
 

-    
 

-    
 

(1,398) 

 11,633    -     -  11,633     -  11,633  3,129  8,504     -     -     -  ةزينالخم سهصافي الحركة في أ

 ويل ني التم مدي  منل  ديالتعخسارة  
 (95,631)    -     -  (95,631)     -  (95,631)  (95,631)     -     -     -     -  ( 21)إيضاح 

 1,029 795     -  234     -  234  234     -     -     -     -  بعةزئي لشركة تاربح من بيع ج

صص غير الح ىعة إلمبالغ مدفو
ال  رأسمسترداد المسيطرة من ا

 ة تابعة ركش
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -     -    
 

 (14,960) 
 

(14,960) 

 (16,296) (11,663)     -  (4,633)     -  (4,633)  (4,633)     -     -     -     -  حصص غير مسيطرة   حيازة

 (1,975) (1,975)    -     -     -     -     -     -     -     -     -   عةبيع شركة تاب 

في   رات األخرىصافي التغي
 (918) (918)     -     -     -     -     -     -     -     -     -  ة يطرص غير المسالحص

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

مبر ديس 31يد كما في رصال
2020  767,414  720,333 76,741  (27,739) 323,199 1,859,948 76,093    1,936,041  -     165,357 2,101,398 

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

 



 

 عة تابته الاكروش .عش.م.ك. كويتييت التمويل الب
 

 

 . ةعمالمجلية االمت نايالبه اهذمن  اً جزء لكتش 36 إلى  1إليضاحات المرفقة من اإن 
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 المجمع ةـيلنقدالتدفقات ا انبي

 2021  برديسم 31 فيلسنة المنتهية ل
 يتي ألف دينار كو  

 
 2020 2021 ات ضاحيإ

    ل  التشغي طة أنش

 184,222 310,137  نةح السب ر
    افي التدفقات النقدية: بص ربحال بقةات لمطتعديال

 42,596 41,783    وإطفاء  هالكاست  
 284,067 135,369 5 لقيمة المخصصات وانخفاض ا 
 (2,459) (2,621) 3 إيرادات توزيعات أرباح  
 6,119 (15,388) 3   اتارثمست ا  تصفية/بيع خسارة  /(ربح) 
 (12,619) (14,022) 3 رات عقاريةاع استثمبي  ربح 
 7,063 3,357 3   ميلة ومشاريع مشتركةاستثمار في شركات ز نتائج في صةح 

  

────── ────── 
  458,615 508,989 

    : ت ومطلوبات التشغيلموجودا  يفات يرالتغ

    لتشغيل: ات اص في موجودالزيادة( النق)

 (915,093) (594,207)   كمن البنو وأرصدة مستحقةل تموي  ينودم
 (478,505) 6,826  كوك في صاستثمار 

 4,637 6,091  عقارات للمتاجرة 
 (186,436) 73,591  موجودات أخرى 

 (64,532) (421,374)    ةكزي مرك بنونية لدى قانو عودائ 
    : لي مطلوبات التشغي ادة )النقص( في زال

 526,949 (359,361)  ات الماليةلبنوك والمؤسسلقة حت سة مأرصد
 1,764,690 549,566    دعينحسابات المو 
 ( 164,201) (245,542)  رى مطلوبات أخ

  

────── ────── 
 996,498 (525,795)   التشغيل  طة أنشمن  تجةناال)المستخدمة في( ة ي قدات الن صافي التدفق

  

────── ────── 

      رثما ستة االأنشط
 (3,463) (17,146)  ت، بالصافي  رامااستث 

 (574) (1,914)  ةثماري ت است رااقع شراء
 16,159 41,759  المحصل من بيع عقارات استثمارية 

 (34,443) (18,828)  شراء عقارات ومعدات 
 5,439 9,389  معدات ت واراقعيع ب  نصل مالمح

 (4,413) 39  ي لموسة، بالصافم موجودات غير
 101 2,931  ة ركومشاريع مشت  زميلة  شركات  استثمارات في استرداد/بيع من لصحمال

 2,733 -  كات تابعة ن بيع شرمالمحصل 
 17,270 6,689  س مال واسترداد رأ   باح مستلمةتوزيعات أر

  

────── ────── 
 (1,191) 22,919    أنشطة االستثمارفي( المستخدمة )  نم الناتجةة نقدي ال قاتفدت ال فيصا

  

────── ────── 
    ل موي التطة أنش

 - 225,788    1الشريحة صكوك ن م حصل المصافي 
 - (4,084)  1كوك مستدامة الشريحة اح على صسداد أرب 

 (137,980) (76,093)    دفوعةم يةتوزيعات أرباح نقد
 (4,860) (98,388)  صكوك  يدائن في   كةرالح

 (1,287) (7,738)  وعة مدف زكاة

 11,633 -  ة في أسهم خزينة كحرال في اص

 (14,960) -  تابعةشركة  مال س رأ  استرداد من المسيطرة حصص غيرالإلى  مدفوعةمبالغ 

 (16,296) -  سيطرة ير محيازة حصص غ

  

────── ────── 
 (163,750) 39,485   تمويل  أنشطة ال (ة في المستخدم)الناتجة من   قديةن التدفقات ال صافي

  

────── ────── 
    

 831,557 (463,391)    معادل قد القد والنالزيادة في الن)النقص( صافي  
 2,520,002 3,351,559   يرينا 1في ا كم قد المعادلالنقد والن 

  

────── ────── 
 3,351,559 2,888,168 8  ديسمبر 31في  النقد والنقد المعادل كما 

  

────── ────── 
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   موعةالمجل ات حومعلوم 1
  

في   البنك  ةدارقرار مجلس إ  ىلع  بناءاً   2021يسمبر  د  31ي  ية فللسنة المنته  جموعةمللعة  ة المجمالمالي  ياناتصدار البصريح بإالت  مت

 إصدارها. د مالية المجمعة بعهذه البيانات ال ليعدة في تيلصالحهمي البنك لها اية لمساالعموم جمعيةإن ال. 2022 يناير 10
  

كما مجموعة"(  معة "بالجتليها مار إ)يش  المجمعةتابعة  اله  كاتوشر  ("كالبن")  ع.ك.ويتي ش.م.لتمويل الكا  بيتن  عة مكون المجموتت

ف  هي إمبينة  مسا  وه  البنكإن  .  18.1ح  يضاي  عاشركة  فتأس  مةهمة  بتاريخ  ست  الكويت  كبن   ووه  1977  مارس  23ي  ك مسجل 

اإسالمي   بنك  الدى  رئيسيبصورقوم  وي ركزي.لملكويت  بتة  أطراف ب  ولحساسابه  حلسالمية  اإل  المصرفية   األنشطة  فةكايم  قد ة 

رسة ماة أخرى دون متجاري  وأنشطةاريع اإلنشائية لحسابه  مشالذ  نفيوت  واإلجارةمارات  يع االستث ء وبل وشراك تمويي ذلأخرى، بما ف

 يت. وك، المرقابرك، الالمبا هللاد عبهو شارع  للبنكل كز الرئيسي المسجرمان العنو إنا. الرب
 

 .كبنللية ابة الشرعتوى والرقالف ه هيئةتعتمد لما ية السمحة، طبقاً الماإلس شريعةلا ألحكاماً قألنشطة وفتتم جميع ا 
 

  اإلعداد   أساس 2.1
 

البيان إعداد  المتم  المجمعة  ات  لتعالية  الصمؤس  ليماتوفقاً  المالية  الخدمات  الكويتسات  بنك  عن  في    ادرة  الكويتالمركزي   .دولة 

ق المعايير الدولية للتقارير طبيالمركزي ت  بنك الكويتاألخرى الخاضعة لرقابة    الماليةمؤسسات  ك والذه التعليمات من البنوب هطلتت

 : لتاليةايالت ة الدولية في ضوء التعدلمحاسبالمالية الصادرة عن مجلس معايير ا
 

 وفقاً للمعيار بة  المحتس  يةمانئت توقعة للتسهيالت اال المن  ئتماخسائر االص  مخصقعة وفقاً لر االئتمان المتوأن يتم قياس خسائ

وفقاً لتعليمات  طلوبة  لية التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المات المااألدو  –  9  ير الماليةالدولي للتقار

 لة؛ و فصاحات ذات الصالناتج على اإل رأيهما أعلى؛ والتأثي مركزي،لويت ابنك الك
 

 خالل  فشي كوفيدة تعمالء نتيجدمة إلى الفترات تأجيل السداد المقتجة عن  ية الناالمالموجودات  ئر التعديل للخساب  ترافاالع

  461/2020أ/  /رب/ رب  2  زي رقمكالمر  طلبات تعميم بنك الكويتاً لمت، وفق2020ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  

 باح المرحلة بدالً من م ضمن األرفي التعمي  هائر التعديل المشار إليخساب  ترافأن يتم االع. يجب  2020يوليو    5المؤرخ في  

 يل من االعتراف بخسائر التعد  أن يتم. ومع ذلك، يجب  9طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  و الخسائر  األرباح أ

الماليالموجو الناتجة  دات  فتراة  أي  مقعن  أخرى  سداد  تأجيل  العت  إلى  وفمن  ض  مالءدمة  الخسائر  أو  ً األرباح  للمعيار قا  

المالية  الدولي للت المنتهية في  بكافة خسائاالعتراف    . يتم9قارير  المتكبدة بعد السنة  التعديل    في بيان  2020ديسمبر    31ر 

ة مقارن  2020  سائر التعديل في سنةبي مختلف لخيق عرض محاسة إلى تطبالسياس  ق هذهالمجمع. سوف يؤدي تطبي   الدخل

 .2021 نةبس
 

دولة بوالمطبقة  من قبل بنك الكويت المركزي    المطبقة  ليةالماللتقارير    المعايير الدولية"بـيلي    ه فيمار أعالالمذكويشار إلى اإلطار  

 . "يتالكو
 

ة العادلة يملقاب  رجةدمالمالية الالموجودات  ن قياس  ل ليتضمعدالم  ةمبدأ التكلفة التاريخي  سساأ  على  مجمعةلمالية الا  اتبياند الدايتم إع

دالت ومخزون المعادن الثمينة ومبادالت العمالت ومبا  لخسائرارباح أو  ألامن خالل  قيمة العادلة  مدرج بالمشترك الل الورأس الما

 السلع اآلجلة.  دوعقو جلةة اآليب مالت األجنلعيل اتحو  ودوعقلربح ا تمعدال
 

 يرد خالف ذلك. مل ويتي، ماار كإلى أقرب ألف دين يبقرلتاع ، ميينار الكويتلمالية المجمعة بالدات انياالب تم عرض
 

 ية ل ت المايانا الب   عرض 2.2
 

  يولة. لس ا   حسب ترتيبالمجموعة بعرض بيان المركز المالي المجمع ب   ومتق 
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   ية بس ا لمح ت اا سفي السيا   يراتالتغ 2.3
 

  موعةلمجبل امن ق  المطبقة التعديالتو يراتفسوالت  الجديدة المعايير
 

 ر يبوإلامعدل  حإصالمن  2المرحلة  

معيابتطبيق  البنك    قام "إصالح  الرمتطلبات  معدل  على  2حلة  المر  -بح  ر  تعديالت  للتقارير:  الدولي   ارومعي  9المالية    المعيار 

" 16ة  رير الماليتقالل  يالدولر  امعيوال   4للتقارير المالية    الدولي  والمعيار،    7  ر الماليةقاريتلل  ليوالمعيار الدو  39  الدولياسبة  المح

 . المبكر طبيقمع السماح بالت 2021يناير   1تبدأ في أو بعد ة التي رات السنوي( والتي تسري للفتمعدل اإليبورمن إصالح  2لة حر)الم
 

 الية اة مأدتقال  اند  عناإلعفاءات    تسري هذه  .ةإلضافيواإلفصاحات ا اإلعفاءاتمن    اعددً   اإليبور  معدل  من إصالح  2رحلة  ن المضمتت

اإليبورمن   المخاطر  معدل  خالي من  تغيي  يتعين.  إلى معدل  عإجراء  أسرات  تحلى  ااس  نتيجة إلصالح ديد  التعاقدية  النقدية  لتدفقات 

 يخال معدل إلى اإليبور دلمع من لاالنتقا يتمأن  على، متغيرلا لربحمعدل ارات في  كتغي تهمعامل تمي  ليعم برركم معدل الربحمعيار  

 . االقتصادية من النواحي مكافئعلى أساس   اة الماليةدلألر مخاطال من
 

 لربحمعدل ايار  ال مع استبدد  عن  لدى البنكعالقات التحوط    باستمرار  إعفاءات مؤقتة تسمح  دل اإليبورعم من إصالح    2المرحلة    تقدم

من الخالية    للمعدالت  نسبةبال.  وطالتح  ووثائقحوط  الت  تصنيفيل  من البنك تعد   فاءاتطلب اإلعتت.  من المخاطر  اليخعدل  مبالحالي  

دل المعبح  اإلعفاء من هذا المطلب بشرط أن يتوقع البنك بشكل معقول أن يص  منح  يتم ،    محدداً   ال تمثل معياراً التي    خاطر الجديدةمال

الا إعادة  .  ًراشه  24بشكل منفصل في غضون    دي للتحدقابالً    مخاطرلخالي من  يتم  أن  قبل   توقفتحوط  قات تالع  ةيأإدراج  ويجب 

د تطبيق ر المؤهلة لمحاسبة التحوط عنالمعايي  فاءستيوا  وراإليبمعدل  فقط بسبب إصالح    معدل اإليبورمن إصالح    2تطبيق المرحلة  

 . دائيبتاال يق التطبعند  ، اإليبور معدل  حمن إصال 2المرحلة 
 

ً حالي  إن المجموعة معدالت مرجعية بديلة   لتطبيق  باإلعدادوقامت  عة  مجمواصة بالالخ  غيل مشروع بشأن أنشطة االنتقالشتبصدد    ا

 ناتجة عن االنتقال. المخاطر ال والتخفيف من  بشكل منتظمم االنتقال دعل مساهمينلامع مختلف  العملوتواصل 
 

الت ع  عديالتإن  ااألخرى  المعايير  تسرل  ةلدوليلى  التي  المالية  السنلتقارير  المحاسبية  للفترات  الي  توية  اعتتي  مباراً بدأ  يناير   1ن   

 وعة.  لمالي للمجمداء ااأل المركز أو ت المحاسبية أوا أي تأثير مادي على السياساله يكنلم  2021
 

 لم تسر بعدة ولكن درصامعايير   2.4
 

 عة. موجملل  معةالمجلية  الما  ياناتإصدار الب   خحتى تاري  ها لم تسر بعدولكنة  صادرال   ةدللمعوا  جوهريةال  تافسيرعايير والتالم  يليما  يف

 .انهاعند سري لمعدلةات اتفسيرر والييعاوالم  يدةالجد يربيق هذه المعايزم المجموعة تطتعت
 

 عقود التأمين 17مالية دولي للتقارير الار الالمعي
د  يدي جر محاسبمعيا، وهو  عقود التأمين  17المالية    المعيار الدولي للتقارير  2017ايو  الدولية في م  ير المحاسبةمعايجلس  ر مأصد

ال شام التأمين  لعقود  ال  أن يسض واإلفصاح. ومالعتراف والقياس والعرذي يغطي  الدولي  يح  ري، ا  المعيار  المالية  ل   17للتقارير 

للتقاريم المعيار الدولي  المالحل  التأم  4ية  ر  المعيار الدولي ل. ي 2005سنة  الصادر في    ينعقود  المالية  نطبق  على كافة    17لتقارير 

الواع  أن )تأميعقود  الحياةأي  ن  على  وا  التأمين  العام  المباوالتأمين  التألتأمين  وإعادة  اشر  بغض  المنشآت    لنظرمين(  نوع  تي العن 

العقود   الضماتصدر هذه  انات واألوكذلك بما يخضع لبعض  المشات  لمالية ذ دوات  حدودة يرية. تسري استثناءات ملتقدااركة  مزايا 

ؤثر قد تأمين التي  ة مع مزايا التتجات المصرفيمحاسبية جديدة للمنمتطلبات    17لمالية  ر ااريللتقالدولي  يار  لنطاق التطبيق. يقدم المع 

 . 17للتقارير المالية لي ور الدأو المعيا 9ة مالير الللتقاريالدولي  ضمن نطاق المعيار  سيندرج األدوات أو بنودهامن  على تحديد أي
 

 بخالفالمبلغ المطلوب  على  عويض عن األحداث المؤمن عليها  تحد من قيمة الت  نها ولكمين  التأالتي تستوفي تعريف    التمويلود  قع

مع   مويلت لا  ال منحالمثعلى سبيل    -  التالتموي   الجهات المصدرة لهذهلدى  ينص عليه العقد:    الذيام حامل الوثيقة  ة التزلتسوي  ذلك

. سيتم االختيار 17رير المالية  أو المعيار الدولي للتقا  9المالية  رير  لتقاي للدولخيار تطبيق المعيار ا  -فاة  الو  حالةفي  إعفاء من السداد  

 ء.غير قابل لإللغاظة وسيكون ستوى المحفعلى م
 

مع ضرورة إدراج   2023ير  ينا  1بدأ في أو بعد  ي تتالعة  المجمالمالية  البيانات    فتراتعلى    17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  

الم باويسمة.  قارنالمبالغ  تقوم  ح  أن  شريطة  ولكن  المبكر  الدوليلتطبيق  المعيار  بتطبيق  أيضاً  والمعيار   9المالية  للتقارير    المنشأة 

حاليًا بصدد   موعةمجالإن    ل مرة.ألو  17  ةلماليرير الي للتقامعيار الدويق الها بتطب في أو قبل تاريخ قيام   15للتقارير المالية    الدولي

 .المجمعة المالية اهعلى بيانات 17للتقارير المالية ولي  الد يارالمع تقييم تأثير تطبيق 
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 )تتمة(  تسر بعد  م ل ة ولكن درصامعايير   2.4
 

للتقارير   الدولي  المالي  9المالية  المعيار  اإلغا  الةح  في"  %10سبة  "نتبار  خن اسوم ضمالر  –  ةاألدوات  ت المطلوبا عتراف بالء 
  ماليةال

الت من  السكجزء  المعايير    2020-2018ت  نواسلل  ويةنحسينات  إعداد  عملية  المالللتقاري لية  الدوعلى  أصدر  مجلسية،  ر معايي  ر 
من ضأة  لمنشاها  رجتدي  سوم التلرحول ا  اتل توضيحالتعدي  . يتضمن9لتقارير المالية  بة الدولي تعديالً على المعيار الدولي لمحاسال

 .األصلي   المالي  تزامااللل بصورة جوهرية عن شروط  المعد  أو  دي لجدي المالام اروط االلتزش  مدى اختالفه حول  ريتجيم الذي  التقي
 من غير  .لمبكربالتطبيق اسماح  مع ال  2022  يناير  1بعد    ي تبدأ في أوية التوالسن  المجمعةية  لت البيانات الماال على فتريسري التعدي

 . عةمومجعلى الي ماد  أثيرللتعديالت ت نقع أن يكووالمت
 

 8حاسبة الدولي ر المت على معيا تعديال - ةبياسمحالات ديرقتعريف الت
ت لتقديراا لـ "ا، حيث قدم تعريفً 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   2021  برايردولية في فأصدر مجلس معايير المحاسبة ال 

الالمحاس توضح  في  االختالف  تتعديالبية".  التغيرات  المحاسبيةا  بين  جهة  لتقديرات  في  رتغيلوا  من  المحااالسيات  سبية سات 
القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.  ألساليب   المنشآتام . كما أنها توضح كيفية استخدىمن جهة أخر  وتصحيح األخطاء 

االسن  المالية  البيانات  فتراتلسارية    التعديالتإن   بعد  تلوية  أو  في  تبدأ  الوتنطبق    2023يناير    1ي  في  التغيرات  ات ياسسعلى 
عن   اإلفصاحلمبكر طالما تم  ابالتطبيق    ترة. يُسمحتحدث في أو بعد بداية تلك الفقديرات المحاسبية التي  ت في التوالتغيرا  ةاسبيالمح

 . ةموعمجالجوهري على  الت تأثيرللتعدين يكون من المتوقع أ ليسهذه الحقيقة. 
 

ة للتقارير المعايير الدولي في إطار  2مارسة بيان المو 1ي لدولة ااسبحتعديالت على معيار الم –سبية حااإلفصاح عن السياسات الم
 المالية 

مجل معاييرأصدر  فبراير  لما  س  في  الدولية  الدولية    2021حاسبة  المحاسبة  معيار  على   ر إطافي    2سة  الممار  وبيان  1تعديالت 

المالية  ة  يلالدو  المعايير أحللتقارير  المعكاوضع  الجوهريةم  ي  لومات  إفيهدم  قوالتي  المنشآت على تطبيق وأمثل  تاداشرا  لمساعدة  ة 

إفصا على  الجوهرية  المعلومات  السياسأحكام  المحاسبحات  علىات  المنشآت  مساعدة  إلى  التعديالت  تهدف  إفصاحات   ية.  تقديم 

المحاالسياسا التت  نسبية  أكثر  تكون  المطر  نعفعاً  ي  متطلبات  استبدال  في  نشيق  سياآت  عن  الاساإلفصاح   ة طرتبالم  بيةحاسمتها 

سياسب"  الملحوظة" عن  اإلفصاح  وإضاف  ا تهامتطلبات  "الجوهرية"  اإلرشاداالمحاسبية  كيفية  حول  تطبيق ت  لمفهوم   ة  المنشآت 

القرارا في صنع  الجوهرية  بشأن  المعلومات  المحاسبية.  السياسا  إفصاحاتت  المحاسبتعدلاتسري  ت  معيار  على   1الدولي  ة  يالت 

الس التللفترات  أدأ  تب  ينوية  المبكر. نظراً ألم  2023يناير    1  دو بعفي  بالتطبيق  السماح  التعديالت على بيع  الممارسن  قدم ت  2ة  ان 

 هذهن مفعول  سريا  تاريخمحاسبية، فإن  ياسات المات السلى معلوإرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف المعلومات الجوهرية ع

 . ضرورياً س ليالتعديالت 
 

 .للبنكت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبية تعدياللر ايث يم تأيقد تبصد  عةالمجموإن  

 

 عس التجمي سا أ  2.5
 

االبي  تتضمن اللمالانات  المالا  كالً من  ةمجمعية  لللبيانات  ما في ذلك بعة ك اتال  ها اتكل سنة وشركديسمبر من    31ي  ما فة كمجموع ية 

أش  اريخت  أولتاريخ  ا ثالثة  عن  يزيد  ال  قبما  التداإعيتم    .رب سميد  31بل  هر  للشركات  المالية  البيانات  الزميلة د  والشركات   ابعة 

المشتارمشالو باستيع  سياركة  ت   ةلمماثسبية  امح  ساتخدام  لزمويتم  متى  المحاسالسيافق  تتولكي    ذلك،  عديلها،  تلك اسات  مع  بية 

 أو   الشركات بما في ذلك األرباح  ينب  ية مارهولجاعامالت  والميع استبعاد كافة األرصدة  لتجما  ند. يتم عبل المجموعةمن ق  ةمتخدمسال

 ة.المجموع مالت بينمعاعن الة تجناالغير المحققة  خسائرال
 

  ابعةتلا اتركالشأ. 
التابعة   الالشركات  كافة  للمجمولاات  شركهي  يكون  عليهتي  سيطرة  تس  ىلوعا.  عة  التحديد،  الشركة   ةعوجمالميطر  وجه  على 

 ما يلي:   عةموالمج ىدلن ويكندما قط عالمستثمر فيها ف
 

   المستثمر فيها(.  للشركة  ةالصلذات  نشطةاأل لتوجيه تخولها يالية التلحا وقحقالالمستثمر فيها )أي، السيطرة على الشركة 

 فيها رركة المستثمفي الش تهاركشامتغيرة من مالعائدات الفي  حقوقال أو التعرض . 

 ثير على عائداتها. أتيها للف رثمتكة المسالشرعلى استخدام سيطرتها على  درةقلا 
 

من د أو أكثر وع تغيرات في واحإلى وق فلظروق وائلحقاير امتى تش مر فيهاثكة المستشرالى على سيطرتها عة تقييم مدتعيد المجمو

 يع لتجما  نع  فة وتتوقتابعلى السيطرة على الشركة العة عمومجتحصل الالتابعة عندما    ةكرالشع  ثة. يبدأ تجميل السيطرة الثالعوام

مالها الرئيسية عأو  يةهرجوالعة  كات التابشرائمة القلمعرفة    18  حاضيإالشركة التابعة. راجع  عندما تفقد المجموعة سيطرتها على  

 .هافيعة كية المجمووحصة مل
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 ة()تتم   ع مي التج   أساس  2.5
 

 المسيطرة    لحصص غيرا .ب
ا ال  بعةاالتلشركات  حقوق ملكية اصة في  لحإن  إدراجها في  المجموعة يتب  خاصةغير  المجمع كحصص غير   المركز  انبيم  المالي 

 مع   ب التناسو بة ألقيمة العادلا باإمراة  تشالم  شركةلفي اطرة  ر المسيلحصص غيل، يتم قياس اماأعدمج    كل عمليةالنسبة لب  مسيطرة. 

 حتى لو   رةيطخسائر على الحصص غير المسالزيع  يتم تو  اة.رمشتشركة ال موجودات المحددة للالغ المحققة لصافي  المبالفي    ة لحصا

غي الحصص  ملكية  حصة  تتجاوز  الشر   المسيطرةر  كانت  الفي  معاملةبعتاكة  يتم  مع  المعام  ة.  غيالحصالت   ةسيطرالم  رص 

ممالكمعا  حقوقت  مالكي  للمجمل ال  ع  يتةموعكية  حصاسبة  المح  م.  في  التغير  الملا  ةعن  الشركة  في  ة السيطر  فقد  دونلتابعة  كية 

 ملة حقوق ملكية. عا كم
 

 ة الهامة  المحاسبي   ت اس السيا   خص مل   2.6
 

 والشهرة   ل دمج االعما 

ر ات غيوجودمال لكذ  فيا  )بمددة  المحالموجودات    تحقق  نوتتضم  .سبيةلمحااراء الش  م طريقةباستخداعمال  دمج األ عنة  يتم المحاسب

ال غير  والمطسمالملموسة  سابقًا(  )جلة  ذبما  لوبات  المطفي  الوبالك  باستثناء  ت  ولكن  إعابلومطلمحتملة  المستقبلية(   ةدات  الهيكلة 

دة حدلما  اتجودالموافي  العادلة لص  القيم  زة عنايالح  كلفةتئض لي فايتحقق أادلة. وا للقيمة العفقً و  تهاي تم حيازعمال التألالمحددة ل

إذا كانت تكلفةاحازتها كشهرة. وفي  تم حيلتي  ا أقالحياز  لة  المحادلالع  القيمة  ل منة  الموجودات  حيازتها، يتم   لتي تما ة  ددة لصافي 

 زة. ة الحياالمجمع في سن  خللدن ارة في بيايازة مباشحتسجيل الخصم على ال
 

اض أي انخفعة الشهرة لتحديد  جااض القيمة. تتم مر النخفكمة  امترر  ائخسة  أي  قًصاة ناهرة بالتكلفلشاس ا م قييت  دئي،المبتحقق  عقب ال

المدرجة ة  يمالقة انخفاض  ى احتماليلداث أو تغيرات في الظروف تشير إحأوقوع    ةال ح  بصورة أكثر تكراًرا في  أو  ويًامتها سني قيف

لغبالدف الزيتم تو  يمة،الق  ض نخفاار ارض اختباتر.  التي تيع  إلى كل  تاري  ل من اعماألج  دمي  ا فازتهم حيشهرة  الحيازة  دة من حوخ 

ما ض النظر ع غوقع أن تستفيد من دمج األعمال بتممن ال  يلتوامن وحدات إنتاج النقد    وعةمجم  موعة أوالمجلدى  النقد    وحدات إنتاج

هرة ع الشتوزي  يهاإلم  يتة  وحدكل    تمثلك الوحدات.  لى تلإ تراة  شمة اللشركل خرى  األ  مطلوباتت أو الخصيص الموجودا ت  تمن يإذا كا

ع التشغيل طبقًا للمعيار اطق  د عنييز   الدارة الداخلية والذي  اإل  غراضشهرة ألة الراقبعنده م  المجموعة والذي يتم  أقل مستوى ضمن

 التشغيل.  اتاعقط 8المالية للتقارير  الدولي
 

خل الوحدة، يتم ادجزء من العملية ب  تبعادم استوي   د(نقالج  نتاات إوحد  و مجموعة منقد )أناج التندة إى وحرة علع الشهتوزي  ا يتمدمعن

الشإد باالمرهرة  راج  الية  لعملتبطة  القيمة  في  اتابالدف  ةرجمدالمستبعدة  أو  الربح  تحديد  عند  للعملية  النلر  اخسارة  عن  د عاستباتجة 

 اج النقد.تنحتفظ به من وحدة إء المالجزودة بعستلما ليةللعمبية القيم النس أساس ىلة علا حه الي هذفعدة مستب شهرة القياس الالعملية. يتم 
 

بي الشرعند  اكع  يلتابات  افرالل  سج عة،  وصافي  البيع  سعر  بين  زاووجلمق  ذات  دً ئدات  المتراكمة  التحويل  فروق   يةوتغطلصلة  اا 

 ع.لمجمالدخل اي بيان لشهرة فدية وانقالالتدفقات 
 

 تركةالمش ريع  والمشا   ميلة الز   اتالشرك يف ار تثمسا

ً ملم  تأثيراً س عليها المجموعة  راي المنشأة التي تمزميلة هال  ةلشركإن ا درة على لقا  هو. إن التأثير الملموس  ةيطريس سولكن ل  وسا

الخاصلاكة في  المشار المستثللتشغيلية  ية والالمال  اسةيبالس  قرار  أيهف   مرشركة   كتلى  ة علشتركمسيطرة    ة أوسيطرن يمثل  ا دون 

 سياسات.ال
 

ة على الترتيب حقوق تركة مشع بسيطرتتمتلتي  طراف ابموجبه يكون لأللذي  اك والترتيب المشترمن    ي نوعهركة  تمشالع  المشاري

والمشترا  المشروعوجودات  م  فيصافي   هيتالمش  لسيطرةك.  عليه    اركتش  ركة  للسيتعمتفق  اة  طراقديًا  أحد  واعلى  لتي لترتيبات 

لتفاقً ية امأله ا  اتذ  طةل األنشقرارات حوال  ب طلتتدما  ط عنقفتحقق  ت السيطرالتي تت  ألطرافا جماعيًا  ارات عتبن االة. وتكوشارك 

 ات التابعة. ركطرة على الشلسيد التحدي ةضروريتلك ال ثلة لة مماركالسيطرة المشت أوي هرمة في تحديد التأثير الجودخمستال
 

ا تسجيل  فييتم  ش   الستثمار  زأي  أيمركة  مشلة  مبدئياً شترمع  روو  الويت  فةبالتكل  ك  عنه  اسحمم  حقوبة  بطريقة  الملكية   قالحقاً 

المجمل حصتسجي. ويتم  المحاسبية بعد  في  وعة  ة  أو خسائر ما  الشركاتازحيالأرباح  اوالمشميلة  لزا  ة من  ب كلمشتراريع  في   يان ة 

المجمع،ال تسجيما  ك  دخل  المجموع  ليتم  تغيراتحصة  ب  ة من  اما  اازة  يلحعد  دات يرااإلمن  د ضيتقاألخرى  الشاملة    داتايرإلفي 

 ستثمار. لال ر اتل القيمة المدرجة بالدفقابزة مد الحياا بعفيم متراكمةتعديل التغيرات ال مشاملة األخرى. ويتال
 

 ةيمق   خفاضى انلعضوعي  يل موهناك أي دل  ا إذا كانيمف  لغرض تحديد  عةلية مجم انات ماريخ كل بياعة تقديًرا في توالمجمي  تُجر

القانخ  مبلغجموعة  ملك، تحتسب اتوفر ذل  إذا ماالمشتركة. فاريع  المشولة  ميلزا  اتي الشركستثمار فاال القيمة باليمة  فاض  فرق بين 

عند   مجمع.ان الدخل البلغ في بيلما  ويتم تسجيل  تردرجة بالدفاالموقيمتها    كشروع المشتروالم  زميلةالردادها للشركة  ستا  كنالتي يم

القف السيلمومالر  تأثيد  أو  المس  اعلة  ركشتطرة  المشالزم  شركةلى  أو  اليلة  تمروع  المجموشترك،  ار االستثمجيل  وتس  بقياس  ةعقوم 

لزميلة أو للشركة ا   ترفالمدرجة بالدا  بين القيمة  فرقعاملة بالمر من هذه اللخسائأو ا  اح يتم احتساب األرب.  لةبقي وفقاً لقيمته العادلمتا

الملمشروا الملموتأثلا  قدند فرك عتشع  الير  الإجمالكة ورمشتالة  طرسيس أو  القيمة   ت من حصالوالمت  هبر المحتفظ  الستثمالعادلة  ي 

 .معيان الدخل المجب فير دراج األرباح او الخسائم إويت البيع.
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 ( )تتمة الهامة    المحاسبية   ملخص السياسات   2.6
 

 يةاألجنبت التحويل العم

البيان التعرض  بالمجمع  ماليةات  اينالدة  وهلكويار  العتي  الععمو  ةيسيلرئا  لةمو  للمجموعلة  تقوم  رض  شركة  ة.  المجموعكل  ة  في 

 ة.رئيسيلة الالعم كة باستخداملكل شرمالية للبيانات افي ا جةدرلملبنود اكما يتم قياس اا، ة لهالرئيسي لةمعد البتحدي
 

 ة ألرصدالت واامالمع
 .ةية بتاريخ المعامللرئيسة ا لعملل ائدلسا الصرف فقاً لسعراً وئيمبدية األجنبت عمالبالم تتمالت التي تقيد المعا

 

ن اريخ بيات  فيف السائد  ر الصراً لسع قلة الرئيسية وفعمالى  إل  نبيةة بالعمالت األجديالنقلوبات  طموال  وداتل الموجويتم إعادة تحوي

 .عمجمال دخلالن في بيااألجنبية الت عمال ويلمن تح رةلخسا ربح/اضمن صافي ال روقة الف افك يتم إدراج. ليالما المركز
 

النقديالب  تحول غير  مننود  تقاس  التي  الالتكلف  حيث  ة  بالعيخرياتة  باستخداماألملة  ة  في الفورف  صرالأسعار    جنبية  كما  تاريخ   ية 

للقيمس  دية التي تقاقنود غير التحول البن  .التحقق د حديريخ تائدة في تاالسف  الصرر  أسعا  مااستخدبية بالعمالت األجن عادلة بالة  وفقاً 

ايملقا تعادل لة  اة.  معاملة  الخألرباح  تم  الناتجةأو  إعا  سائر  تمن  يتفق  غيرالبنود    يلوحدة  بما  تحقق  النقدية  أو  ربألا  مع  الخسائر اح 

 . دة للبنالعادل يمة غير في القمن الت الناتجة
 

 موعةالمج اتشرك
سائد في تاريخ فقاً لسعر الصرف الويتي ولكا  ينارالد  ىلإ  جنبيةلتابعة األت اكاللشرت  طلوباملاات ووجودمليتم تحويل ا  التجميع،  دنع

ً   ات ركلشل لهذه ايل بيانات الدخحوتم تمعة ويجمال  ةماليانات الالبي رف ل الصأسعار تحويرف. تتحقق فروق  لصا  أسعارلمتوسط    وفقا

 ، يتحقق بند نبيةة أجعتابة ركن شء مأو جزازل عن كل لتنا ل أومارأس  داأو سدصفية عند بيع أو ت األخرى.ة مليرادات الشاإلضمن ا

 ع.جملما  ان الدخلفي بي األجنبية ةتابعشركة اللا كلق بتلمتعلا  رىاملة األخدات الشاإليرا
 

معاملة شه  يتم  حيازةرة  أية  من  ال  ناتجة  األجنبيتابعالشركة  تعديالتة  ة  للقيفقً و  وأي  علا  العادلة  القمة  اى   ترلدفابادرجة  مليمة 

 سعر الصرف الفوريا لوفقً   لهاحويت   ويتمجنبية  التابعة األ  للشركة  مطلوباتكموجودات و  يازةالح  نة متجناال  باتلمطلوموجودات والل

 لمجمعة.لمالية اانات ابيالخ في تاري
 

 تحقق اإليرادات

 :حقق اإليراداتة قبل تليتاالمحددة ال ققلتحبمعايير ا يجب الوفاء
  
في   رتثماواالس  ةلوكالواستثمارات ا  جودات المؤجرةوالموناع  ستصالوا  حةابلمرت اعمليايرادات من  اإل  ليتموال  اداتريثل إمت (1

الديدها باستخدام  حتتم  وي  كصكو االفعلي  الربح    إن طريقةفعلي.  الح  ربطريقة  التكحتسا هي طريقة  الب  ل مالي صمطفأة أللفة 

 . لةت الص اذفترة دى الالتمويل على ميرادات إ يعوتوز

العمالء.    لىبة االمطلو  تمادخم ال ل تقديلتزام األداء من خاللمجموعة باستيفاء اوم اا تقمعندت  ال عمو والتعاب  رادات األق إيحقتت (2

 تسجل إيرادات  ت معين.وقي  معينة أو ف   يةترة زمنمدى ف  اء علىاألدفي التزام  نت تستوإذا كا  جموعة مادد المتح،  قدداية العفي ب

ت  ال لعموتعاب واما تسجل االخدمة. ك قديم المدى فترة ت  على  عينةمية  منز  ترةى فلى مدالمقدمة ع  ماتخدن الم  كتسبةملعاب ااالت

   ذات الصلة.معاملة تمام النة عند إية معيمنز رةت في فتخدمات معامال  يمقدمن تناتجة لا

 ق.ستحقاعلى أساس اال تثماريةساالن العقارات م تأجيررادات التتحقق إي (3

 األرباح.  فعات هذه م داستال في حقالبت يث عندماعات األرباح يوز ات تادق إيرقحتت (4

 ر. التأجيد عقل بت وفقاً س القسط الثاساأ على تشغيليلار يجالتأن عقود تتحقق اإليرادات م (5

ند  ع  اراتعقاح البرحقق أة وتتقارات للمتاجرية والعار ثمات االستقارعلامن بيع  لربح  العقارية امن االستثمارات  ح  بااألر  تتضمن (6

 لعقد. شروط ا لوفاء بكافةما في ذلك ا مشتري بإلى ال تاائدلعوامة لهااطر اتحويل المخ
 

   تاجرةلمل  تارعقا

للمتاجرة    استق ً ئيمبدالعقارات  ً   ا ابالتكلفة، الحقا ا بعد  فإللتحقق  العقارامبدئي،  القيصاب  بالتكلفة أوج  للمتاجرة تدر  تن  الممكن في  مة 

 .  ار على حدةعق كلدد لتحأقل، و أيهمايقها تحق
 

 ةيارتثماس اتارقع

ا بالتكلفة  ةت االستثماريلعقاراتقاس  المعيلتكا  ذلك  بما في  مبدئياً  المبال.  املةف  التحقق  بعد  العقاريتي  دئحقاً  إدراج   تثمارية ات االسم 

 لقيمة.ا ناقصاً انخفاضالمستهلكة بالتكلفة 
 

س من المتوقع يمة من االستخدام ولفة دائبص  يثمارالستاار  العق  ما يتم سحبعندو  ها أيع يتم ب   امعند  ارية معقارات االستث تبعاد السا  يتم

 ية من التصرف فيه.  لتقبة مساقتصادي فعانأي مول على الحص
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 مة )تتمة(ية الها المحاسب ملخص السياسات    2.6
 

 ()تتمة تثماريةعقارات اس

ا تسجيل  صا  رقلفيتم  المتحصالت  بين  الفي  اللعقاتر  بالدفة  درجالمقيمة  لاوبيع  من  ب  اريثمستالار  الديفي  سنة  خلان  في   المجمع 

 .يرار عقاستثما كربح من بيع ادستبعاال
 

ت را قاثماري إلى عستعقار ا  ويل منخدام. للتحاك تغير في االستنهيكون    ارية فقط عندماثمستالت إلى أو من العقارات االتحويتتم ال

 عداتالمر وأصبح العقاإذا  خدام.غيير في االستخ التاريتي ر ففاتلدبامدرجة لقيمة الهي ا قةالحال حاسبةملدرة لالمق ت فإن التكلفةومعدا

بالممااستثقارات  ع  فئة  ضمن المجموعة  تقوم  وفة  سبحارية  العقار  لللهذا  للعقيسقاً  المتبعة  والمعدااسة  ات حتى  ار  في لتتاريخ  غيير 

 ام.خدستاال
 

المجدمعن تبدأ  إعموعة  ا  ب وجواري ماستثمر  عقاير  ة تطودافي  تيته،  يعب  غرضد  االستثمارالعقويل  حم  إلى  ار  للمتاجرة   عقاراتي 

   دفاتر.لاب ةجلمدرلقيمة ابا
 

أساس  حي على  االستهالك  مدىط  قسالتسب  على  المقد  را األعم  الثابت  بيناإلنتاجية  لها  في  25-20  رة  األرض    ماسنة  ر غي عدا 

 دد.مح ي غيرجار إنتها عمة التي يقدر لالمشغول
  

  إلنشاءعقارات قيد ا
في القيمة. ض  فانخج بالتكلفة ناقصاً أي ادرة وتتثماريسات  اركعقاستقبلي  وير لالستخدام المطقيد اإلنشاء أو التعقارات  لاصنيف  يتم ت

 صل. نشاء األبإ علقة مباشرةً متوعة والالمجم تي تتكبدهاهي المصروفات ال فيالتكالن إ
 

 ينةمثن الدالمعامخزون 

 .لبيعة حتى اتكلفادلة ناقصاً الرج بالقيمة العويد لذهبامن  يةئيسة روربصثمينة المعادن ال ونز خمن كوتي
 

 ة  يلمالوات اداأل

 تاريخ التحقق  
الات والمطلو وجودلما  ققيتم تح في تامبات  المتالية مبدئياً  الفاً في األحكاعة طرمومجال تصبح    الذي  يختارالي  جرة، أاريخ   ةاقديعتم 

 الل ات خالموجود  يملسلب تلتي تتطة الموجودات المالييات أو مبيعات اشتر أي م  ية؛دياعتاال  قةرية بالطالمتاجر  يتضمنا  وهذة.  لألدا

ً مو ع ديدهإطار زمني يتم تح  اق. السائد في األسو فرأو العوفقاً للنظم  ما
 

 ةالمالي اتدولأل المبدئيس القياعند نيف التص
تصنيف ااألد  يعتمد  التحال  عندالية  ملوات  علمقق  ا  يةاقدلتعا  هاى شروط بدئي  اونموذج  فيألعمال  األ  لمستخدم  وتإدارة  قاس دوات. 

ً ية مبدلاالم  دواتاأل  لخال العادلة من  ة  بالقيم  لمسجلة المالية ا  مالية والمطلوباتلاجودات  في حالة المو  ءناتثاسفقاً لقيمتها العادلة بو  ئيا

قق لتحد االمالية عندوات  ة لأل القيمة العادلختلف  ا تمندوع  لغ.مبالن هذا  معاملة ميف الالتك  طاعإو اقت  إضافةيتم    ح أو الخسائر،األربا

 أدناه. و مبينكما ه  تناءوم األول من االقيلفي ار أرباح أو خسائ عنة سب، تقوم المجموعة بالمحالةمعامسعر ال نع يئلمبدا
 

 ء  قتنام األول من االفي اليور ائأرباح أو خس
عتمد يم يتقي  لوبأس  ىلإ  ندستدلة يالقيمة العااحتساب  ، وكان  المبدئي  حققالت  دعن  ةدللعاة ايملقة عن ااملة لألدا لمعا  سعرلف  ا يختمدعن

ال المدخالت  على  ال  ظةحوملفقط  معامالت  تقفي  المجسوق،  بإدراوم  بيموعة  الفرق  المعاملج  العة  ن سعر  إيرف  لةادوالقيمة  ادات ي 

ر عس ن  بيق  رالف  يكونلملحوظة،  غير اخالت  لها بعض المد  التي  اذجملنى اإل لةادمة العيها القيتند فتستي ال  حاالتلاتلك    ر. فياالستثما

 لكم التحقق لتعدأو عندما يتم  ت ملحوظة  صبح المدخالعندما تلخسائر  ي األرباح أو اف  قطف  قيمة العادلة مؤجال ويدرجوال  املةلمعا

 داة.ألا
 

 ةليلمات اطلوبا ملات واموجودفئات قياس ال
المجمو بتصتقوم  مكافف  نيعة  الهداتووجة  الى  ماليا  استنادا  االعمال  ة  التعاقدية والشات،  جودلموا  رةداإلتخدم  المسنموذج  روط 

 فئات التالية:الن بيللموجودات 
 

 المطفأة ةجة بالتكلفمالية المدردات الالموجو 

 ألخرى  لة اامالش ات إليراد اخالل ة من لقيمة العادل مدرجة باالة الماليودات وجالم 

 ائررباح أو الخسل األمن خالقيمة العادلة بالدرجة مة اليمالالت جوداموال 
 

التزامات  االم  لوباتمطال  ساقي  متي بخالف  الما  ت الويالتملية  وفقلوالضمانات  للتية  وفالمطفأ   كلفةاً  أو  العادلللققا  ة  خالل ة  يمة  من 

 عادلة. يمة اليق تصنيف القد تطبعن وأ تقةمش اتدو صورة أوتكون في جرة تاالمرض بها لغ حتفاظم اال ائر عندما يتأو الخس احرباأل
 

 
 



 لتابعة ا تهاوشرك ع.ش.م.ك. ل الكويتيلتمويا تيب
 

 لمجمعة ة االيلبيانات المول ايضاحات حإ

 2021ديسمبر  31 يف اكم
 

 

19 

 

 

 مة( )تت مة  اه ية الب سحا م ل ات االسياس   ملخص  2.6
 

 ة( تم)تاألدوات المالية 
 

   مالالعاتقييم نموذج 

الولمجم  ارتهافضل كيفية إد لنحو األا   لىالذي يعكس عى  د المستوها عنموذج أعمالتحدد المجموعة ن ق لية لتحقيالمات  وداموجعات 

و لتعاقدية من الموجودات أادية  النق  تاقدفتليل اتحصعلى  تصر  جموعة يقدف المكان ه  بذلك ما إذا   ويقصدل.  اعماألمن  ض  رااألغ

ين هدفمن ال  يبيق أية تطلة عدم إمكان. وفي حااتودن بيع الموجم  ة الناتجةنقديلتدفقات الة التعاقدية واقديالنات  قل كال من التدفصيتح

لبيع" وتقاس ل "اأعماذج  نمو  نزء ملية كجالموجودات المصنيف ايتم ت   ض المتاجرة(،ألغراية  لماال  داتجومواظ بالتم االحتفأن ي)ك

للقيمة   األردل عاالوفقا  من خالل  تالخأو  اح  بة  يتم  ال  نموذجسائر.  المجموأعم  قييم  ك  عة ال  أساس  حأدل  على  على  على اة  ولكن  دة 

 : لمثظة لحوم مللى عواويستند إ جمعةلمظ احافمن الم أعلى مستوى
 

 ارة دموظفي اإلها إلى  عنر  ج األعمال ورفع التقاريوذن نمبها ضم  ظتفحمة الالمالي  جوداتاألعمال والموم أداء نموذج  تقيي  كيفية  

 ا للمنشأة.عليال

 ة ارإدكيفية  باألخص  و  ال(،عماأل ذج  من نموضبها    محتفظت المالية الالموجودا)ول  موذج األعمان  ى أداءتؤثر علر التي  خاطالم

 .خاطرماللك ت

 افيكي مديري  مكافأة  سبيلة  )على  أ ا  ألعمال  تسلمثال  للموجودا ا   إلى   مكافأةلاد  نتن  العادلة  التدفقامدال  تلقيمة  أو  ية  نقدال  تارة 

 ا(. تم تحصيله التعاقدية التي

 عةالمجموفي تقييم همة لمل اواممن الع  تعتبرتوقع المبيعات الموتوقيت  مةقيول التكرار عدكما أن م. 
 

المتوقعة  ناسيج األعمال إلى النموذييم  ق د تتنيس حاالت   يوارينلسيناريو األسوأ" أو "س"اوذج  وضع نم  ندو  ةعقولبصورة م ريوهات 

 تغيرن ، لوعةللمجم ةألصليعات اتلف عن التوقطريقة تخ ب ئيلتحقق المبدا نقدية بعد ت اليل التدفقار. في حالة تسجتباالعي افضغط" ال

تص  المجموعة ال  ماليةال  تداوجوالمف  نيمن  ضممحتفظ  المتبقية  األعبها  نموذج  ولمن  هتدرس  كنهاال،  اج  تقييم لمعلذه  عند  ومات 

 مؤخراً.  راةمشتال  وية المستحدثة أاللما الموجودات
 

 (فقط دائالعغ وبللمأصل ا  حقق مدفوعاتت ارختب)ا فقطئد اوالع لمبلغدفوعات أصل اة تمثل مدياقلنقدية التعا تدفقاتكانت الما إذا يم تقي 
النقدية التعاقدية أوقالتدفحصيل اتلت  ادموجوفاظ بالحتعمال مرتبطا باالا يكون نموذج األدمعن التدفقات النقيصحت  ت  دية عاقالتية  دل 

التدف  ذابتقييم ما إ  ةمجموعال  ومتقوالبيع،   الماالنقدية  ت  قاكانت   قق تحر  با)"اخت  فقط  والربحلغ  مبال  أصل فوعات  دمثل ملية تلألدوات 

 فقط"(. عائدواللغ األساسي لمبعات اومدف

 

العادلة لألصلغ"  المب"أصل    فريُع  بار،ا االختألغراض هذ التحقق  ماالل  بالقيمة   لى عمر األص تغير على مدوقد ي  لمبدئيالي عند 

 لخصم(.  سط/القء اطفاغ أو إبل الم ألصل تيمثل مدفوعاحالة أن  يف  بيل المثال،س المالي )على
 

الع ترتيب  للرهمية  أكثر  ألا  صرناإن  أي  في  تتمثل بصو  يلتمو بح  نموذأساسي  الارم  يفجية  رة  لألموال ومخاطر لا  قيمةعاة  زمنية 

عملة المثل  صلة  لا لعوامل ذات  وتراعي ا  ،مابتطبيق أحك  عة، تقوم المجموفقطالعائد  صل المبلغ ووعات أقق مدفحان. والختبار تتمئاال

 هذا األصل.ربح عن لامعدل تحقق  ةي وفترصل المالا األبهرج لمدا
 

ر لتعاقدية غيقدية اات النقتدفلتقلب في الا   أور  نكشاف للمخاطكثر من االألعرض  ح بالتمست  ي تة اللتعاقديفإن الشروط ا نقيض،  على ال

وفي مثل   .فقط  قائملا  المبلغلعائد عن  غ وابلالمصل  وعات أدففي ممثل  تتية تعاقدية  تدفقات نقد  حسي ال تتيساأ  تمويلبترتيب    المرتبطة

  ل األرباح أو الخسائر.خالمن   العادلة مةيقبال المالي أن يتم قياس األصل هذه الحاالت، ينبغي
 

 اية من بد راعتبايف انصم إعادة التودات. وتت جومدارة تلك البإالمرتبط   عمالاأل نموذج د تغيرقط عنصنيف فدة التاقوم المجموعة بإعت

 . السنةل خال أي منها يقع ولم نادرة تون مثل هذه التغيرا. من المتوقع أن تكلتغييرل ة يلتاللى اوألالية ايانات المالب رةفت
 

 ة: يفئات التالبدئي إلى القق المد التحنة عاتها الماليودوجم تصنف المجموعة
 

 أة تكلفة المطفالالمدرجة ب  نديأدوات ال 

  ال ل  ان الدخئر إلى بيأو الخسا  ج األرباحعادة إدرارى مع إخاأللة  شامالت  يراداالل اإلمن خلة  ادالعمة  بالقي  رجةلمددين اأدوات 

 حققالت عند عدم معجمال

 إلى   أو الخسائر  احاألرب  إدراجة  عادمع عدم إى  املة األخرإليرادات الشالل امن خ  لةبالقيمة العاد  جةدرلمأدوات حقوق الملكية ا

 ق حقالتدم عند ع عالمجملدخل بيان ا

  اح أو الخسائرمن خالل األربادلة ة العقيملباجة مدرالة الماليالموجودات 
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 )تتمة( ة ليمااألدوات ال
 

 لمطفأة:بالتكلفة ا رجة لمددين االأدوات 
من خالل   العادلة  ةالقيمدرج بكمصنيفه  وال يتم ت  يينالالتين  الشرط  ئه كال ستيفا ة في حالة افة المطفأكللتمالي وفقا لالقياس األصل  م  يت

 الخسائر:  واألرباح أ
 

 قدية؛ ولنقدية التعاقات االتدفل لموجودات لتحصيباظ فاج أعمال" الغرض منه االحتنموذمن "ض لصألا بفاظ حتم االأن يت 

 فقطد ئاعواللغ المب لصات ألمدفوعتحقق تبار خاالمالي  صلأل ة لالتعاقديط الشرو تستوفي أن. 
 

ومديني   صكوك  في  اراتستثماال  ضبع و  وك نبال  من  تحقةواألرصدة المسلية  ابنوك والمؤسسات الملدى ال  ةداألرصنقد والف  تصنييتم  

 مطفأة.فة الالتكلب درجةدوات دين مكأل ويالتم
 

فاض انخ  ئرخسال بعدلمفعلي ا العائد ال  عدلم  يقةطر  تخدامسافأة بالمط  فقا للتكلفةالمطفأة وة  لفمقاسة بالتكالالدين    أدوات  ا قياسالحقيتم  

إيرادات  إن وجدت. وت  لقيمة،ا العوحت  رئوخساوارباح  الربح  سجل  ال بيي  ف  القيمة  ألجنبية وانخفاضا  مالتيل  المجمان  كما   ع.دخل 

 . معمجان الدخل البيستبعاد في االخسائر عند أي أرباح او تسجل 
 

 ىخراالة شامل الاإليرادات ل  خالمن لة العاد لقيمةارجة بن المدالدي أدوات
 يين:التالن طيشريفاء الخرى في حالة استأللة االشام تاادرياإل  من خاللعادلة قا للقيمة الن المالية وفة الديأدا قياس يتم

 

  و  ؛ ليةلمادات اوجالمو وبيع ة التعاقديةات النقديفقتديل كل من الحصإلى ت ال يهدفنموذج أعم حتفاظ باإلداة ضمنم االيتأن 

 فقطالعائد ت ألصل المبلغ ووعامدفبار تحقق اختلي ماصل الأل دية لعاقلتا الشروط تستوفي أن. 
 

ً ال  يتم باقيا  حقا المدرجة  الدين  أدوات  خالة  يملقس  من  األخادات  اإليرل  العادلة  للالشاملة  وفقا  العادلة  قيرى   ح بااألرإدراج    معمة 

منوالخسائر   فالتغي  الناتجة  االقيم  يرات  اإليرادة ضدللعاة  الشمن  األلماات  تسجي  .خرىة  االيتم  إيرادات  وخسائر وأح  اربل  رباح 

العمالتحوي ال  اة وخسايبجن ألت  بيان  ئتمانالئر  في  اتسالمجمع. ويتم    خللد ا  المتوقعة  القيمةلتغيرجيل  في  ا  ات  تعتبر لتالعادلة  ي ال 

مة العادلة كجزء ي القيف  ةمتراكالم  تراتغيال  عرضها ضمن  يتما  ينمى باألخر  لشاملةدات اإليراضمن ا  فعالة  تغطيةة  ءاً من عالقجز

كمة خسائر المتراأو الرباح  ألإعادة تصنيف ا  تمي  ل،صل. وعند استبعاد األصاألف  نيتصعادة  أو إ  دبعا استيتم  حقوق الملكية حتى    من

 ع. مجمال الدخل نى بياية إلحقوق الملك األخرى منة مليرادات الشاإلسابقا ضمن اة المسجل
 

خسا تعمل  االئتمانال  ألع توقلما  ئر  بال  دواتة  المقاسة  خال الدين  من  العادلة  القيمة   ى خراأل  املةالش  تاإليرادا  لقيمة  تخفيض  على 

والتي تظل مقاسة وفقاً للقيمة العادلة. بدال من ذلك، يتم تسجيل مبلغ   المجمع  الي لموجودات المالية في بيان المركز المهذه االدفترية ل

قيمة ض  فانخا  كمبلغرى  خالشاملة األ  طفأة ضمن اإليراداتوفقاً للتكلفة الم  وجوداتلماقياس  ينشأ في حالة  الذي قد    للمخصصمكافئ  

إدراج مخصص   مع  إدرا  بلمقامتراكم  ويعاد  الخسائر.  أو  األرباح  الخسائر  ضمن  اإلالمتراكمة  ج  الشاملة المسجلة ضمن  يرادات 

 الموجودات.ب إلغاء االعتراف ئر عنداألخرى إلى األرباح أو الخسا
 

 ى خرألا لةالشامات داقيمة العادلة من خالل اإليرلل مدرجة وفقاالة ملكيال حقوق تأدوا
قد تنع المبدئي،  التحقق   حقوق ملكية   لغاء كأدواتغير قابل لإل  ونحى  هم علسألرات في ااالستثما   عضتصنيف بالمجموعة  ختار  د 

للقيمةو خلعا  فقاً  من  الاديراإل   اللادلة  عنألا  شاملةات  تخرى  الحقو   عريفت في  وتسدما  لمع كيملق  طبقا  المحاسة  الدوليار   32ي  بة 

 لى حدة.  عة داكل أ اسسهذا التصنيف على أ ل مث لمتاجرة. يتم تحديدالحتفاظ بها لغرض ايتم اوال  رضلعلية: ااالم تاألدوا
 

االستثمارام  يت قياس  بت  الحقا  األسهم  العادلقي الفي  ممة  اإليراا  اللن خة  األماشلدات  بلة  في ا  جلوتس  دلة.العا  يمةقل اخرى   لتغيرات 

 لقيمة ا  يات المتراكمة فغيرتلالة األخرى وعرضها في  بية ضمن اإليرادات الشامجناألت  العميل التحو  دالعادلة بما في ذلك بن  ةالقيم

من  العا كجزء  الملكية دلة  ا  حقوق  العادلةلق)احتياطي  تحويل  .(يمة  الخسائلوااح  رباأل  ويتم  المكارمتر  ً باسحققة  مة  ا  قا  ادات إليرفي 

ت األرباح من عاإيرادات توزي  كما تسجلالمجمع.  في بيان الدخل    قهاحقت  تموال ي  دتبعاساالاح المرحلة عند  ى إلى األربشاملة األخرلا

اً د رداتساواضح  بشكٍل    ل ثملم ت  مع مامجال  دخلال  ى في بيانخرألت الشاملة اداالل اإليراخالعادلة من    سهم بالقيمةألا  فيارات  ثمتاالس

تجزء  ل وفي هذه  االستثمار  فةكلمن  فالح.  تحققها  يتم  املشاالت  يرادااإل  يالة  االستثمة  األسهمألخرى. وال تخضع  في  ة بالقيم  ارات 

  اض القيمة.فلى تقييم انخملة األخرى إ الشا راداتيإلن خالل االعادلة م
 

 رئ االخس باح أورألاخالل ة من دللعاة اقيمبالمدرجة ة ليموجودات ما
أو إصدارها بصورة   و الخسائر إذا تم شرائهاح اباراألل  ن خال ة ملد ة كمدرجة بالقيمة العات الماليالموجودايف  نصتبعة  لمجموم اوتق

لة  في حا ،  ارةمد  لية أدوات ما  ظةحفجزءاً من م  كلو عندما تشأطة المتاجرة  من خالل أنش  لجاألصيرة  ق  حأربا  ة لغرض تحقيقسيرئي

المتاجرة في رض  لغا  بهظ  لمحتفت اادجيل وقياس الموجوتس  ألجل. ويتماح قصيرة اربألقق التح  حديث  نمط  دولى وجدليل ع  رفاتو

ء بل لإللغا قار  على نحو غي  امي إلى القيئالتحقق المبدلمجموعة عند  اأ  لجقد ت  ك،لفة إلى ذادلة. إضالعلقيمة االمالي وفقا ل   بيان المركز

خرى األ  لةاملشا  راداتاإلي  العادلة من خالل  يمةفأة أو القتكلفة المطللا  وفق  قياست الاطلبمت   ستوفيي ال يذ لا  لماليصل ااأليف  تصنب

العادلة مكأصل مالي مدرج بال أو  األن خالل  قيمة  من أي ة  صورة ملحوظبتبعد أو يحد  ن شأنه أن يسمك  ذلكان    ذاإالخسائر  رباح 

 شأ. بية قد تناسمحفروق 
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 مة( ت ت مة ) اه ية الالمحاسب ت  لسياسا لخص ام  2.6
 

 ة( لية )تتمماالت واداأل
 

 )تتمة(  رباح أو الخسائراأل لخالن م عادلةال ةمموجودات مالية مدرجة بالقي
وت ثبد  لعقد أو عنا  وططبقا لشرمع  جملن الدخل األرباح في بيااح وتوزيعات اربألات اراديالقيمة العادلة وإي  يتم تسجيل التغيرات ف

 ت.لمدفوعاا ماستالق في لحا
 

 .فعالة تغطية ةقالع فية طيتغ تاة كأدولمشتقات غير المصنفهم واواألس  صكوكالض ف بعنيا التصذضمن هتي
 

 يلي: ماك اليةالمموجودات اليف وقياس ة بتحديد تصنقامت المجموع
 

 عادل نقد والنقد الملا .1

 يية، والنقد فالمال  مؤسساتلاوبنوك  لدة ال  رصدةالوا  ،يةكزمرالوك  البنى  لداألرصدة  و  قدل من النادمعلا  د والنقديتكون النق

ا الودائع  وتحويل  ثالالخة  قحلمستالطريق  تارشأ  ةثل  من  النهر  يدرج  العقد.  المعادل  يخ  والنقد  المطتكبالقد  ة سطبوا  فأةلفة 

 ي. بح الفعلمعدل الر
 

 البنوكن م ة المستحقةرصداأل .2

حة البضاعة مع بمعامالت مرا وتمثل مجموعةلا ن قبلداثها ماستحم يت ةليمات داجوومهي  ك نوالب حقة منالمست رصدةألا إن

 لي.  علفا الربح دلة باستخدام معة المطفأ بالتكلف المبالغذه . وتدرج هةنيا متاالئ ةدجولافعة البنوك مرت 
 

 ويل مدينو التم  .3

مدف  غير مشتقة مالية  هي موجودات   قابثات  عاوذات  أو  للتحديدبتة  نسو  فية  رعسم  غير  هيو  لة  ورة  وتتكون بص،  شطق 

من  يسئر واالمديني  ية  اسالمرابحة  والموجودات  والوكالة  تدؤجرملتصناع  المطفأة  نديم  جرة.  بالتكلفة  التمويل  دام باستخو 

 علي.  لفمعدل الربح ا
 

 ابحة مرلا
ً  فةبالتكل لعالس يعبب  يتعلق اتفاق هي مرابحةلا  يذال عربالس مشتريلا طاربإخ عائ بلا ميقو ثيح عليه، متفق ربح هامش اهيلإ مضافا

 . تقوم المجموعة باستحداثه مالي لأص  هي بحةمرالا سيتحقق. إن الذي الربح مبلغ  كوكذل ملةلمعابه ا مسوف تت
 

 االستصناع  
قد لعا  عوضمونتج  لما  أو اقتناء  عقد بتصنيعالك  المعلى طلب  اول بناء  د المقول، حيث يتعهمقالك عقد ومان  ع بيبي  ع هو عقدنااالستص

ً وفق العقلى مالإ  هوبيع  لمواصفات،ل  ا أو لبا  كلذكان    سواء  دد وبطريقة سداد متفق عليهمامحد مقابل سعر  ك  أو باألقساط  دفع مقدماً 

 قبل. مستدد في المحالدفع إلى موعد  تأجيلب
 

 الوكالة 

اتفاقيوكال ا  يمقدبت  المجموعةبموجبها    ة تقومالة هي  إلى  مبلغ من  ابموج   ليكولمال  ا هذ   مارستثبا  وكيللاقوم هذا  وي،  الة وك  يةاقتفب 

م حكاوأ  شروط   منهمال أو اإلخالل بأي  المبلغ في حالة التعثر أو اإل  دةاعإبعميل  ال  مزوط محددة مقابل أتعاب. ويلتلشراً  لمبلغ وفقا

 ة. الوكال
 

 جاريون ون تمدين
المستحقة، مبالغ  رج بالتدو مويل  خالف الت  العمي أة فبعتاال  اتلشركباي  بشكل أساس  ك المتعلقةتلي  ة هة المدينرصدة التجارياألإن  

 فة المطفأة.  لتكلاب وتدرجعة قوسائر االئتمان المت عد خلصافي ببا
 

   صكوكاستثمارات في  .4

الصكو تصنيف  للك  يتم  القيموفقاً  من خالدلعاة  اإليراة  األخرىاملالش دات  ل  الخ  ةادل الع  قيمةوال  ة  أو  األرباح   ئرسامن خالل 

 . اللهوراق المالية من خألهذه اإدارة  مذي يتال العمألا وذجنم إلى ناداستا فأةلمطفة اتكلوال
 

 رات ثماتسالا .5

ً وفق في األسهم    رج االستثماإدرا  . يتميقدنالصفي ا  ارواالستثمم  في األسه  اراالستثممن  مالية للمجموعة  ستثمارات الالا  نوكتت   ا

ى نموذج األعمال  إل  اداتناس  خرى ملة األت الشادااراإليالل  لة من خادمة العقيال  وأر  خسائالو  ل األرباح أمن خال  لةادلعة اقيملل

و خالل األرباح أ  نعادلة مالة  قيما للوفق  اديقصنر في التثمااالسإدراج  . كما يتم    المالية من خالله  اقروألهذه ارة  ادالذي يتم إ

 الخسائر.
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 ( مة الهامة )تت المحاسبية  ت  سا سيا ملخص ال  2.6
 

 ة( تملية )تمات الدوااأل
 

 الخسائر األرباح أون خالل م عادلةقيمة القًا للرج وفمد كترمش مال رأس .6

ة خالل شريحمباشر من    ريغشر أو  بشكل مباا  ع المشتركة المحتفظ بهالستثمارات في المشاريبعض ا  نع  ةبسحاالم  يتم  ال

المشتررأس   بالمال  الملكيح  قةطريخدام  استك  اخت قوق  حيث  هقي  البنك  ارة،  ااس  بالثمستالذه  اقيمارات  خ  دلةالعة  الل  من 

ات  استثمار :28يار المحاسبة الدولي  باستخدام اإلعفاء الوارد بمع  ،9  ةيالمال  ريراقالدولي للتوفقاً للمعيار    سائرو الخباح أراأل

 .ع مشتركةمشارييلة وزم اتركفي ش
 

إدراج ر الالمأس  يتم  العادل  ركمشتال  بالقيمة  الاح  ربألال  خال  منة  المدرج  ب  ائرخسأو  الكلمرا  يانفي  وفقًاالمجم  ماليز   مة للقي  ع 

 ع. جمالدخل المققة في بيان سائر( غير محعادلة كأرباح )خلا ةميقفي الات ريصافي التغ تسجيلالعادلة مع 
 

 ية اللمت الوباالمط
  ة كما يلي: ليماال باتهاطلوس مد تصنيف وقياجموعة بتحديالم قامت

 

 كوك. دائنو صو ئعداابات الووحس وكنبلا ىلا المستحق .1

 ة.مطفأللفة اكاس بالت قت
 

 ون  ون التجاريائنالد .2

رئي  نةائلدا  جاريةالت  ةاألرصدتتعلق   بالشركات غبصورة  للما  يرسية  التابعة  المطلوة. وتسجوعجملمصرفية  بالمل    لغ بابات 

   صدر.لم توعة او مجمال إلىاتير صدرت بها فواعة سواء ضبل المستقبل مقاب ها في عدفالتي سيتم 
 

 تحقة  فات مسرومص .3

المجموعة او    ىإلسواء صدرت بها فواتير    مةتلمسدمات الخال  لل مقابفي المستقبفعها  ي سيتم دبالغ التللم  لوباتطتسجل الم

 لم تصدر.  
 

 المالية  انات ضمال .4

. يتم  ةقبولت محواالالت وفا وك  دماعت ابات امن خط  تتكونات مالية  ناضممنح المجموعة  عي، تبيلطال اياق األعمفي إطار س

ً مب الضمقي  دئيا ااد  باكالتزمالية  لنات  الام  ويتلقيمة  تعديعادلة،  تكااقم  هلم  بالف  ليبل  مباشرة  المتعلقة  الضمان.  داإصمعاملة  ر 

للت قيالمبدئيق  حقالحقا  يتم  التزا،  بموجالم  اس  للمبلغ  ل ضمانكب  مجموعة  مبدئيملا  وفقاً  اسجل  ناقصاً  ااً  م راكلمتإلطفاء 

 أعلى. كزي أيهما ت المرك الكويقبل بن ة منبلمطلوامخصصات لا و أ عالمجم خلدن البيا في جلمدرا
 

وخطابات  ويالتتمالت  زاماالتإن   المسحوبة  التزاماتاالع  غير  هي  مدتها  الخ  موعةمجالعلى    جبي  تماد  وط شرب  تمويلتقديم  ل 

الىمحدد مسبقا  المتيملعا  ة  الطريقة  بنفس  لعقول.  ابعة  في    قياستم  يي،  لالماان  لضمد  عقد  جووحالة  مخصص  مود  رض عاحد 

 . يزكمرلاويت لكا يمات بنكاما بتعلالتز خاطر،للم
 

 لماليةبات االموجودات المالية والمطلو ققتحم عد
 ما:ثلة( عندت مالية مماعة موجوداوممجلي أو جزء من الما صلأليه جزء من اعلق ما ينطب  مالي )أوألصل الا ققال يتم تح 

 

 أو  صل،ألادية من قنات الالتدفق ماستالفي  حقوقتهي النت 

 من األة  دينقفقات الدالت  استالمالحقوق في  حويل  جموعة بتتقوم الم ً بالكامل  مستلمة  الة  التدفقات النقديبدفع    صل أو تتحمل التزاما

مزايا وال  طرلمخاة افل كاحويبت  وعةوم المجمما )أ( أن تق دفع"؛ وإلاو  ترتيب "القبضموجب  بر  آخطرف    دي إلىمار  دون تأخي

أول  لهامةا ل)  ألصل  ابتحوي  تقوم   مب(  أو  الم  الحتفاظل  وبكافة  الهايامزلاخاطر  السيطرة علىألل  ةما  فقدت  ولكنها  هذا    صل 

 ألصل. ا
 

 إلى  قييمبت  قوما تدفع فإنهيب القبض والل في ترتوخلدمن أصل أو ا   لنقديةا  اتستالم التدفقاي  الحقوق فبتحويل    لمجموعةا  ومعندما تق

 صل أو لم تفقد السيطرةة لألاملها  لمزايااور  طابالمخ  و االحتفاظيل أتقم بتحو  . وإذا لميةكالملا  ر ومزايطاظ بمخنت تحتفكامدى    أي

يتم تلك الحالة،  صل. في  ألاا  مجموعة في هذكة الرشام  تمراردار اسمقب  ل المحولجيل األصة في تسوعجمألصل، تستمر المعلى ا

 ً  ي تلا  تزاماتلواال  الحقوقعلى أساس    ي الصلةتزام ذواالل  لمحولاصل  األم قياس  تيوعة.  ل المجمن قبم  صلة  ذي   م لتزال اسجي تأيضا

 تحتفظ بها المجموعة. 
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 تمة( هامة )ت الة  لسياسات المحاسبي لخص ام  2.6
 

 ة( لية )تتموات الماداأل
 

 تتمة() لماليةوالمطلوبات ا ةيلوجودات الماتحقق الم مدع
ى قص ألحد اال  أو  لص ألية لفاتر األصلة بالدالمدرج  بالقيمةحول  مال  صلألن على ااكل ضمتأخذ شتي  ة السيطرر التمراسا  ياسقم  يت

 . هما أقلجموعة سداده أييتعين على الم للمقابل الذي
 

الماء من اعفإلندما يتم اي عمالالام  تزلاالحقق  يتم ت  ال إلغاؤوبات  بالمطل  طبرتاللتزام  انتأو  بدال عند است قه.تحقاة اسحيصال  هاءه أو 
جوهري، يتم   ي الحالي بشكلاللتزام المالا  وطشرعديل  بتو  أ  ،بيرل كبشكمختلفة  بشروط    الممولر من نفس  آخب  ليحالامالي  ال  تزاملا
أالا  عاملة هذم التعديتبديل  تو  األق  حقل كعدم  الوتحقق    لي صلاللتزام  الق  ، ويدرجديجدلاللتزام  في  المدالفرق  ذات اتر  لدفبا  رجةيمة 

     جمع.مخل الان الدبي ة فيالصل 
 

 حكام ألاو طوب الشرهري أو بسبل الجوالتعدي ق نتيجةلتحق ادم ع
حدود أن في    كامحاأللشروط وول اح  وضاد التفاعندما يعلتمويل  ا  نيالمالي مثل أرصدة مدي  المجموعة على عدم تحقق األصل  ملتع

جوهذه  ه  ولتتح بصورة  إلى  األرصدة  مع  يلتمورية  اإدر  جديد  تحق كع  لفرقاج  لألدم  ارق  أو  ح  ائرلخسباح  عدمفي  تسجيل   دود 
 ل. لفع با ةمي القياالنخفاض فخسارة 

 

 أخرى:  واملة ععدن ة من بيتاليالل ة العوامالمجموع ، تراعيهاققة مديني التمويل أو تح تقييم إمكانية عدم تحقق أرصد دنع
 

 التمويل ملة عر تغي 
 مهساأل دى خصائصانطباق إح 
  ل مقابف الالطرتغير 
 ئد أصل المبلغ والعاق مدفوعات  حقت  ارتبير اخمعاي   تستوفيم تعد  لة لالحا ك  ة في تلن األدا، فإلعديالتمثل هذا    وقوع  حالة  يف

 .فقط
 

في   لتغييرالى  ا إواستناد  إلى عدم التحقق.يؤدي    ال  هذا التعديلفإن  ة،  ريوهبصورة ج  لفةختم  ات نقديةإلى تدفقلتعديل  ا  ذاإذا لم يؤد ه
وفقا  والمخصنقدية  لا  فقاتالتد تسجلاألصلي  الفعلي  لربحادل  لمعمة  التاسخ  وأأرباح  المجموعة    ،  ت  يلعدئر  عدم  حدود  سجيل في 

 ل.ة بالفع نخفاض في القيمخسارة اال
 

 المقاصة
 ا يكون ندمقط عمع فالمجالي  المكز  لمر ي بيان ادرج صافي المبلغ فوي   ةيالمطلوبات الموال  ليةماالوجودات  المين  ة باء مقاصيتم إجر

ق الموجودات بالغ على أساس الصافي أو تحقيلما  ية هذهوست  ةعالمجموققة وتنوي  غ المحالمبال  بمقاصة  ونًانقا  لزموعة حق ممللمج
 د. آن واح يفت والمطلوبا

 

 ةالتغطي بةاستقة ومحة المشالماليوات األد
  : ةتغطيفة كعمليات  المصن رغيالمشتقات  .1

ادالامب  واتأد  تسجل ومعماللت  معبادت  وا دالت  الت  تعقوألرباح  اآلاألجنب   العمالتويل  حد  وعقود  ية    ة لجآلاالسلع  جلة 
ا"اتود)"األ المركز  بيان  فـي  مبدئياً  بالتكلفـ(  المجمع  ت )مة  لمالي  التضمنة  القا وتمعاملة(  كاليف  بقس  اتهيمحقاً  لة. لعادا 

ا اميلقتتضمن  األدو ة  لهذه  األربلعادلة  لرنت  حققةالم  غير  سائرالخأو  اح  ات  األيجة  بسعبط  ادوات  أباس  قلسور  سعار  تخدام 
  لموجودات ضمن ا  (ةقحقالموجبة )أرباح غير م   ج األدوات ذات القيمة السوقيةدرت  داخلية.  يرعس ماذج تسائدة أو ن سوق الال

ب تاألخرى،  األينما  الذا   اتدودرج  السوقيت  محقساللاة  قيمة  غير  )خسائر  ضمن  بة  أوبامطلقة(  بخرى  ت  كز المريان  في 
 لمجمعإلى بيان الدخل ا  ت مباشرةً واداألذه  ة لهعادل لقيمة ات في اليراعن التغ  ناتجةسائر  خ  ح اواأربأي  . تؤخذ  عمالمج  المالي

 . ركإيرادات استثما
 

  :تغطيةكعمليات  ةفت المصنالمشتقا .2
 كما يلي:التغطية ت يالمع ، تصنفطيةتغالسبة امحض ألغرا

 

 فايرللتغ لتعرض  ا  نمطية  التغ  م يت  حيث  ادلةالع  القيمة  ةطيتغ   عمليات القيمةت  لموج  ي  مطالعادلة  أو  أو    قةقحمات  لوبودات 
 محقق. م غيرتام زاالت

   التي  لتا  تغطيةعمليات النقدية  ل  تغطية  فرتودفقات  فللتعرض  النقالي  لتباين  إماة  ديتدفقات  إ  الذي  معينة  خاطرة  م  لىأن ينسب 
بم أترتبط  أت محقبالوطمو  وجودات  بمقة  أو   بصورةتملة  ة محعاملو  األ الع   طرمخا  كبيرة  التجنبية ضممالت  تام غين  ر  زام 

 . محقق
 ية. ي االستثمار في عمليات اجنبافص يةتغط يات عمل 

 

ية التغطبة  المجموعة تطبيق محاس  فدتهالتي  ة  غطيالتعالقة    يقتوثبتصنيف و يبشكل رسمة  وعالمجم  ، تقومةطيتغعند بداية عالقة  
  .ةطيتغالإجراء  تيجيةاستراطر ولمخارة ا إدا وهدفها علي
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 ( ة م مة )تت اسبية الهاالمح السياسات  ملخص   2.6
 

 تمة( ية )تاللما األدوات

 تتمة( ) يةالتغطالمشتقة ومحاسبة األدوات المالية 
   )تتمة( ةتغطيليات كعم صنفةات المالمشتق .2

ستيفاء قييم اموعة بت ام المجية قييف كا و منهة غطيتالتم لتي يطر المخاعة اوطبي عاملة ملا أو التغطية وبندالتغطية  داة يد أدحت  التوثيق مليش

فيالتغطية  ية  الفعت  لمتطلباة  يطغالتقة  عال )بما  عدمه  تحليل مصاد  من  فعالذلك  تتغطية  لا  يةر  نسبوكيفية  تتأالتغطيةة  حديد   هل(. 

 : اليةالت فعاليةلات لبا كافة متطعندما تستوفي التغطية   بةلمحاسة غطيالتقة الع
 

  التغطيةة وأداتغطية لاد ن بنبيادية" صة اقت"عالقهناك 

 العالقة االقتصاديةت القيمة" الناتجة من تغيراى علن ير مهيم"تأث ئتمانخاطر االلم ليس   

 اثا ممالتغطية  قة  تبطة بعالمرالطية  تغالنسبة  ن  وكت لتلك  اوالذي  التغطية  ية بند  عنولناتجة من  لة  ه من  ةبالتغطيعة  وجملمتقوم 

ً  مجموعةالها مخدتست التيطية غالتة ر أداياً وقدلعف  .  ةالتغطيمن بند  يةللتغط فعليا
 

 لتالي:ى النحو العتغطية لاحاسبة لمل  معايير التأه وفي كافةالتي تستالتغطية عن عمليات  ةسبحاالمتتم 
 

 : عادلةمة الالقي تغطيةت عمليا
ة لقيمعديل ا الى ت  المغطي  ئر للبندخسالا  أوح  األربا  يدين تؤفي ح  مع،جالم  لدخلان افي بية  غطيالتر ألداة  جل األرباح أو الخسائست

ً متى كان ذلك مناس - المغطى ندلبل الدفاترة بجرمدال  المجمع.ل دخالوتسجل في بيان   -با
 

 :ت النقديةدفقاالت تغطية عمليات
غير أي جزء  حققتم ا يتمع بينمجمرى الاألخ املةالش اداتإليران ابي ضمنية التغطاة رباح أو الخسائر ألدألان  ء الفعال ميتحقق الجز

أو ة التغطيــ داة راكمــة ألئر المتســالخألربــاح او االنقديــة باالتــدفقات  تغطيــةتياطي يل احعدت  تمجمع. ويمال  لن الدخرةً في بيامباش  فعال

 أقل.أيهما  التغطيةلبند  ةلادالقيمة الع اكمة فيترلمالتغير ا
 

 .معمجالالدخل  انبي علىية التغطاملة ثر مععندما تؤالمجمع  دخللا بيانرى إلى خأاملة دات شإيرالة كلمسجلغ االمبال حويتم  يت
 

، تبقــى أي ةيــ طتغالمحاســبة  اييربمعــ  اءوفــ مؤهلــة للعــد ت لمستها أو  أو ممار  إلغاؤهاو  أ  أو يتم بيعهاالتغطية    عندما تنتهي صالحية أداة

ة لمت الشــان اإليــرادان بيــاالوقــت ضــمفــي ذلــك    جمــعمالخرى  ملة األاشات اليراديان اإلب  ا فيقً ابس  لةمسجمة  راكخسائر متأرباح أو  

ع حــدوث ن المتوقــ مــ  عدلم يمع. وإذا لدخل المجافي بيان وقعة متالة التغطيلنهائي لمعاملة تسجيلها عند التسجيل اويتم  ع  جملمألخرى اا

إلــى بيــان شــرةً مجمــع مباألخــرى الة الامالشــ  يراداتإلابيان ة في لمسجلة اراكمتالمئر الخسو اح أل األرباوقعة، يتم تحوية المتلمعاالم

 .عجممللدخل اا
  

 ي االستثمار: افص يةتغط
عمليات   في    يةتغطإن  االستثمار  أجنبيليعمصافي  فية  بما  وال  تغطيةذلك    ة  نقدي  المحات  تيبند  كمت  عنها  صاف   ءجزسبة  ي من 

التي ة  تغطيلاأداة  لناتجة عن  الخسائر ا  أو  األرباح  سجلت.  قديةالنفقات  دالت  ةتغطي  لياتلعم  اثلةة ممبطريق  اهعنة  بم المحاسستثمار يتاال

 بيان الدخل الفعال في  ر  ق بالجزء غيعلتتو خسائر  أرباح أ  تسجل أيا  نميرادات شاملة أخرى بيإكالتغطية  جزء الفعال من  بالق  علتت

العجمع. عملا االقييل  و م تحيت  ية،جنبملية األ ند استبعاد  أاكمة  مترلمة  الدخلإلي    الملكية  في حقوق  جلةسم  سائر اح أو خبرألي   بيان 

  .عالمجم
 

ال المرحلة  بتطبيق  بنك يقوم  اإليبورإصالح  من    1  إعفاءات  التحوط    معدل  تالتعلى عالقات  اإليبور بإصالح    ةاشر مب  تأثري   معدل 

معدل الح  إصى  وط إذا أدالقة التحر عتأثت.  اطرخاٍل من المخ  الي بسعر بديللحا  لربحمعدل اخالل الفترة التي تسبق استبدال معيار  

التدفقات/وقيت ول تحو  نقعدم تيت  الحا   ورإلى ظه  اإليبور للبند  النقدية المستند  أو مبلغ  المعيار  التأو أد  ط لهالمتحوة إلى  حوط. اة 

 اإليبور وذلك  معدل  إصالح  ةنتيج  ة المتحوط لهاالتدفقات النقدي  إليه  معدل اإليبور الذي تستند  تغيير  عدم  افتراض  اإلعفاءات تتطلب  

 .الأم  ربشكل كبي ةلحتمتوقعة ممال ملةما إذا كانت المعا ديدض تحغرل
 

البيتعين    أنه  إصالح معدل اإليبور  من  1المرحلة    تتطلب التحوطفيما يتعل  ،نكعلى    ،بإصالح معدل اإليبور  رالتي تتأث  ق بعالقات 

لى عالوة ع.  بلمستقالية التحوط المتوقع في العفى  مد  تقييم  ذلك لغرضو  يبوراإلدل  مع  إصالح  جةتين  معدل الربحير  تغ  عدم  افتراض

البنك  ،لكذ يتعين على  تقعثر  بأ  التحوط  فاعلية  تقييم  نتائج   أصبحت  إذا  التحوط  ةعالق  فوق  ال  يتراوح من   ضمن  رجعي ال  نطاق 

     . و معتاده ا كم ئراالخس األرباح أو منض فاعلية تحوط ةأي جيلتس ه يجبأنمن  بالرغم %125إلى % 80
 

صالح معدل إ   حالة عدم التيقن الناتجة من  بحتص  عندما  ذلك  ويشمل   .روطالش  بعض  اءفياست  يتم  عندما  اإلعفاءات  تطبيق  وقفيتم  

ق  يبوراإل يتعلق    ائمةغير  النقدية  ومبلغ  بتوقيت  فيما  المعيا  التدفقات  إلى  حالة    ك ذلو  ، له  وطالمتح  للبند  رالمستندة  قة عال  قفتوفي 

  .النقدي دفقالت  احتياطي تحوط المبالغ ضمن عنج تم اإلفرا أو لتحوطا
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 مة( امة )تت ية اله لمحاسب ياسات الس ا  ملخص  2.6
 

 ليةدات المامة الموجوانخفاض قي

دية النق  رية غيئتماناال   تيالهوالتس  نوكلبن اة محقستالم  واألرصدة  قعة لمديني التمويلن المتومائت ة بتسجيل خسائر االلمجموعتقوم ا

بن كفاال  في صورة بنكية مقبولة وتسهيواالحو  تنديةسد ماعتماوخطابات    ت ضمانوخطابا ية  كت  نقدية وتمانائ  التت  نقدية غية  ير 

ً لإللغاء( )يشار اليها مة  بلوغير قا  ة )قابلةغير مسحوب ادلة من عال  مةة بالقيقاسلما  وككصل اهيالت تمويلية"( واالستثمار في  بــ "تس  عا

 . المطفأة كلفةوالت  ألخرىت الشاملة اايرادل اإلخال
 

لدىإن األرصد بالكامل و استرد  ويمكن  رخاطالم  ركزي تعتبر منخفضةالم  يتالكو  كبن  ة  قبالتالي  ادها  االئتمان   ياس خسائرفلم يتم 

 . عةتوقالمن ماال تخضع لخسائر االئت  أسهمات في ستثماراالن المتوقعة لها. إ
 

بنك ات  شادالتزاما بإر  9المالية  ير  رقاي للتللدويار اوفقا للمع متوقعة  ان الئتمر االل خسائمويلية مقابالت  تتسهيالقيمة الض  افنخايسجل  

  .ت المركزيي ون بنك الكلمطلوبة مصات امخصال ركزي أوالكويت الم
 

 وقعةالمت مانئتالخسائر ا

ارتفئتالا  ذا كانت مخاطرإ  ماية  لما  اتانفترة بي  كل  ةايم في نهتقيي  إجراء  نتمكنها موعة سياسة  مجمالوضعت   قد  عت بصورة مان 

   ة المالية.تبقي لألداعمر المالر تعثر والذي يطرأ على مداي مخاطر الة التغير فيق مراقبن طرع بدئيقق المحتال ذة منوهريج
 

االائخسالحتساب   المتوقعئتمر  الت  ة،ان  بتقييمقوم  االتعثمخاطر    مجموعة  األداة  أ علرلتي تطر  الممدار عم  لىة عيالمالى  ع. قتورها 

إل استناد  ةقعو تالم  تمانويتم تقدير خسائر االئ اا  العجزية لكافة حالحالمة  لقيى  العمر    االت  الممتالالنقدي على مدار   تبقي لألصل وقع 

أ بينالمالي؛  الفرق  اللتا   ي  التعدفقات  المسيداقنقدية  المجة  إلى  بممتحقة  اوعة  ووجب   المجموعة ع  توقتي  الت  النقدية  فقاتدالتلعقد 

 .تمويللل يلالفعربح لمخصومة وفقا لمعدل الوا ،هاالماست
 

هو   طبقة كمالما  خفاض القيمةمنهجية ان  ستنادا إلىتوقعة الما  لقياس خسائر االئتمان  ن ثالث مراحلريقة مكونة م موعة طلمجق اتطب

 : هادنمبين أ
 

 اً هرش رشر اثني عمدا ىعل متوقعةان الاالئتم : خسائر1المرحلة 

المالية التي  للموجودات  ثني عشر شهراً مدار الى  ة عتوقعمان المتئال اائر  ل خسمبلغ يعادسائر وفقاً لالخ   اتلمجموعة مخصصس اتقي

ئتمان اطر اذات مخ  كانكشافاتالمحددة    رطامخللتعرض لل  مبدئي أوالق  ن منذ التحقطر االئتماهري في مخاتفاع جورال  ال تتعرض

 جمعة. الية الملمت ااانلبيي تاريخ اة فضفمنخ
 

 ائتماني ض نخفاأي ان دو –ألداة ا مرع مدارعلى  : خسائر االئتمان 2ة لحمرلا

تشهد تي ال  لاة  دات المالية للموجوداألمدار عمر ا  متوقعة علىالئتمان الخسائر ا ئ  افجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يكالم  تقيس 

 ض االئتماني. خفانالتتعرض لدون أن  كنول يدئلمبالتحقق ا منذ نر االئتما مخاط رية فيهزيادة جو
 

 االئتماني  عرض لالنخفاضمع الت –داة مر األار عمدعلى  ئتمان الا رسائخ :3ة المرحل

ة المحدد   تعرض للضماناتبلغ الم  صم ض أي بعد خعرفي التصان  % م 100سبة  نبلغ يكافئ  الخسائر بممخصصات  ة  وعتقيس المجم 

 . يكزلمرويت االك بنك  تلتعليماا وفق
 

التمويلاب من تاريخ انتهاء   شهر  12فترة    بعد  1لمرحلة  الى ا  2ة  رحلالم  ماني منت ئال اهيل  التسقسط، ينتقل  هالكي والمستالا  ستثناء 

ة ل حالى المر  3حلة  المرن  م  ل الموجودات الماليةيوحت. إن  2لة  ضمن المرح  يةالموجودات المالتصنيف  ي أدت الى  روف التلظا  كافة

 ركزي.  الم يتة بنك الكوموافق خضع لي 1لة المرح او 2
 

للموج لي  يةلاالم  وداتبالنسبة  لدالتي  ألمجى اس  لها حول  ي توقعات معقموعة  القائمولة  المبلغ  أو جليك  استرداد  يتماً  تخفيض   زئياً، 

طوب عن غ المشبلالم  ادا زحالة إذي  وف  .لزئي( لألصقق )جعدم تح  تبر هذا األمري. ويعل المتر لألصل اة بالدفارجمدل القيمة المجم

يتم مالخ  صصمخ المتراكمة،  العاملسائر  كالبدا  يف ق  رفة  الافة  إضية  يإلى  والتي  المد  قابل مجملتم تطبيقها ممخصص  ة رجالقيمة 

 ن.ئر االئتماخسا وفاتصرم حقة إلىت ال ي استردادار. وتؤخذ أبالدفات
 

 ذيل ال  يوالتمزام  الجزء المتوقع من الت  ديرقبتمجموعة  تقوم ال  ة،حوبس لمار  لتمويل غيات اماللتزاعة  لمتوقتمان ائعند تقدير خسائر اال

نقدية في دفقات اللتا  المتوقع في  الية للعجزالقيمة الحعة إلى  وقمتعندئذ تستند خسائر االئتمان الع. ومتوقمدار العمر ال  به علىم سحسيت

 . التمويلسحب  ةالح
 

ن اة ع دل األلى حامإ  هاداع سدمتوقة للمدفوعات الالحالي  يمةقالاستنادا إلى    اتانلضملة  وقعالمتتمان  االئ  ائرياس خسة بق عوالمجم  تقوم

 طر.  اف للمخاكشنالمرتبط باالبالمخاطر وبح المعدل عدل الربمي ي يتكبدها. ويتم خصم العجز النقدلتا خسائر االئتمان
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 تتمة( ة ) هام ة الاسبي المح سات  ملخص السيا  2.6
 

 (ة)تتم قعةتولمن ااتمئر االخسائ

حتملة على كافة أحداث التعثر الممن    تجلتي تنئتمان المتوقعة االا  ئرسافهي خ  اةد ر األار عموقعة على مدن المتتمااالئلخسائر    ةسببالن

المدا لالمتوقعمر  ر  المالية. وتع  المتوقعة على مألداة  ا  جزء منشهراً    راثني عشر  داعتبر خسائر االئتمان  ة ع قتولمالئتمان اخسائر 

والتاد ألا  عمر  مدار  ىعل متنت   ية  أحداج  الن  التعثر  خالمحتملث  االتف  لة  تاريخشع  نيثرة  بعد  شهراً  المجمعة. ال  تناالبيا  ر  مالية 

اكل من خسائتحتسب   األدعة  المتوقمان  الئتر  مدعلى مدار عمر  المتوقعة على  االئتمان  لى إما ع  شهراً   رشالثني عا  اراة وخسائر 

 . لماليةت ادواألاسية لساألة محفظة العي ب طبسحع جمفردي أو مأساس 
 

 مةفي القي اضفخاالنمراحل حديد ت
ة األدوات  محفظاو    اةدكانت األ  إذاحديد ما  يمة. ولتلقا  انخفاض  ئرساجودات المعرضة لخراقبة كافة المووعة باستمرار بمالمجموم  قت

ارتفاع جوهري في   ودوج  ىدمم  ة بتقيي لمجموعقوم ا تاة،  دعمر األمدى  ى  لعشهر او    12دة  يمة لمقل خسائر انخفاض اتخضع ل  فسو

االئتمان   يم خسائر وعة وتقيجملمريخية لتاالإجراء تحليل يستند الى الخبرة  و  جعدئي، ومؤشرات الترامبالحقق  نذ التم   انمتاالئ مخاطر  

ي ف  ي روهتدهور جيوجد    عندما  تمانئاطر اال لمخ  رضعت ارتفاع ال  رهااعتبا  يفتأخذ المجموعة  بلية.  قتمس معلومات الي ذلك الف  ماب

مقارنةتص العميل  نلةامالمعتحداث  ساد  نعنيف  بالتص  نيف  الهيكلة  وإعادة  مالية    جةتي،  صعوبات  من   رهاغيو  للعمالء لمواجهة 

 . حة أدناهوف الموضظرال
 

  ل/يمعلا  ثل انتقالية ملمالا  وداتجان للموئتماال ري مخاطري فجوهفاع ال ترانوية لقياس االعية ثونة  تطبيق طريق وعة بمجمالم  كما تقو

سبيل ى  علأدناه )ة  ضحيضا في اعتبارها أن االحداث الموز أن تأخذ المجموعة أيجو  صيد.الر  يقلعت  وابة،  المراقالى قائمة  لتسهيل  ا

    ثر.ف التعالفي مخاطر االئتمان بخ يهررتفاع الجوات على االشرمؤكالحصر(  ثال وليسالم
 

 التصنيف االئتمافي تخ  ةلاح  في  2لمرحلة  ا  ة ضمنيلمالاالموجودات    فةاك  تصنيف للتض  بالتجدرل  يل سهني  صنيف  لتل  نسبةين 

 ماري تثسواحدة بالنسبة للتنصيف غير اال جةدراالستثماري، و

 3مرحلة للتأهل لالنضمام ما لم ت  2 من المرحلةدولتها ضج ادالية المعوجودات المف كافة المنيتص . 

 قريب،لاتمل في المستقبل محال رثعلتر او اى التعثال يرش يذي لا للعميللي اخدلالتصنيف ا   

 مجموعة، اجل من اليل عبتمو العميل بةلامط 

 ن،او موظفية امدائنة عت هاالتزامات متأخرة الى ج للعميل ونيك 

  لميالعانخفاض تصنيف  ، 

 ه، عمن خالل بي يلومالتسترداد م اان يت عقالضمان األساسي المتو ةيمفي قمادي  انخفاض 

 ركز المالي للعميلمال دهورين او تي سيئرء الارة عم، او خسالعميلمن  ادردتسالا في معدلمادي  خفاضنا ، 

 عنه،   زلناعة بالتمومجمخالفة االتفاقية دون أن تقوم ال 

 ية،  صفتلاحماية او ال الس اوفاإلملتزم( بطلب وعة الم جلمنية تابعة جهة قانو ي أ يتقدم الملتزم )او نأ 

  مالية، لصعوباتعلق بمواجهته تت   قحقائت او اعئ شا ةجنتيسي رئيملتزم في السوق الالب ةقلعمت ق الدين الوراو أا مألسهاتعليق   

 ئنة أخرىجهات دا بلق عميل منالد اتخاذ تدابير قانونية ض  ، 

 قاق،تحساريخ االي تة فتمويليلاداد المستحقات على س ليعمدم قدرة اللى عضح عوال وجود دلي   
 

ة. ذات الصل   ط المطلقةة من الضوابموعجمفي  ان  مئت الا  رطمخا  ري فيهديد االرتفاع الجوتحي  ف  ةم خدية المستالنوعايير  عالم  لتتمث

الموجود ا  تياللمالية  ا  اتوتعتبر كافة  لهيتأخر  لمدة  لسداد  ً ومي   30ا  ارت  ا ام  فيفاع جوهري  ذات  الخاطر  المحتالئتمان منذ  ي بدئ قق 

 .ناتمئر االي مخاطالرتفاع الجوهري فا لىإ ىرخايير األر المعم تشيللو  ىحت 2لة لمرحا ىلوتنتقل إ
 

التحقق   نياً عندمائتالمنخفضة ا  المالية  لموجوداتا  لكني في تمائت تحدثة ذات االنخفاض االة أو المسة المشترا ودات الماليموجلاثل  تتم 

 . 3لة حرنقلها إلى الم ي ويتمئدمبال
 

الدليتي ال  قيمة  ضنخفااعي على  موضوال  لضمن   90عن    تزيدمدة  ل  احربألا  وأبلغ  صل المسداد أي مبالغ ألخر  تأ  ة يلماالموجودات 

كانت وماً  ي التدفقاتهناك ص  أو  في  معلومة  بملنا  عوبات  است  فيا  قدية  الطر  دامة خطةذلك  أالف  أعمال  المقابل،  تراجع  ف ي نتصو 

مخالفاالئ أو  الوااأل  الشروط  ةتماني  اة  درصلية  أوفي  المالية    شأتن  امدعناألداء  تحسين  على    هقدرت   لعقد  تراالصعوبة  قأو  ة ميجع 

.لا اضمان  بإجر.  لخ..  المجموعة  مت  اءتقوم  دليل  وجد  إذا  ما  لتحديد  اوعوضقييم  على  القيمةفانخي  المالكل    ض   ةليالموجودات 

 ي.  دأساس فر على ة يرتعتبر جوه ال د التيوناو مجمع بالنسبة للب  يدفرس على أسا الجوهرية
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 هامة )تتمة( ية السب حا م ل ا  ات ملخص السياس  2.6
 

 (تتمة)عة توق مال نماتئاال خسائر

 ن المتوقعةقياس خسائر االئتما
المتو االئتمان  التقة  قعخسائر  المرجحراديهي  باالحت ت  لخسائة  واالر  ماالت  بالقيئتمان  ال  لحاليةا   مةتقاس  أوجه  النقجعلكافة  دي ز 

بمع المالألد  الفعلي  لربحا  لدمخصومة  الالية.  ة  التدفق  دي نقال  زعجيمثل  بين  النالفرق  إلتسلما  قديةات  الحقة  للعقد مومجى  طبقا  عة 

المجموعةقادفوالت تتوقع  التي  النقدية  العناصتمتش المها.  ستا  ت  الرئيسل  خسر  لقياس  التعثر ماالت  تح الالمتوقعة    االئتمانر  ائية 

 ر.ثالتع  في حالةاطر مخلان التعثر وة مالناتج روالخسائ
 

 ين خالل الفترة  في وقت معتعثر فقط  . قد يقع المعين  منيق زانط  لخال  سدادفي ال  احتمال التعثردير  تقي  ه  رثتعاحتماالت ال  نإ

ماالت  احتقياس    ةقم المجموعة طريتستخد  .ةفظجه في المحرار إدرا تماسالي سابقا وألصل المستبعاد اا  دمحالة ع  في،  المقدرة

التعثحتمال  يةنالزم  الدوراتالل  خ  رثالتع لتحدTTC PD)  حدد م  قتو  يفر  الية  كل  (  خساحتسا  ضربغ  فتصنييد  ر ائب 

المتوقع التعثرمثل  ة. ياالئتمان  المويلية ملتا  تسهيالتلل%  1الحد األدنى الحتمال   (، الستثماريةة )غير انيما مخاطر االئترتفعة 

للتسهيالت0.75نسبة  و المية  التمويل  %  التثمارس)اال  ئتمانيةاال  طراخمنخفضة  المصنفة ومحكال  ىإلممنوحة  ية(  والبنوك    ة 

وكخ  من  ةماريكاستث  خارجية،صنت  االتالل  ائتماني  الماإلب  يف  التمويل  معامالت  الى  باللقتعضافة  الكية االسته  التويتمة 

   .ن(ات االئتماعاد بطاقتباسالسكنية )مع و
 

 حالة في  المخاطر  تتتم التعثر    إن  في  المحت مخاطال  رقديثل  مومر  و  جهتهاال  تعثعند  االعتستلما  يفر  قوع  في  اخذا  بار قبل 

لمواعيد  واء في اوالربح سغ  بلأصل المد  دا المالية المجمعة، بما في ذلك ست  ناطر بعد تاريخ البياخالمفي اتوقعة  ملا  تاتغيرال

  ت ي كوبنك ال  تطلباتقا لمفة. وعالمجمو  بها  زمتلالت التي تسهيفي الت   عالنخفاض المتوقلك، واذ  فلعقد او خالبموجب ا  رةقرالم

ت  يال سه نقدية المستخدمة. بالنسبة للتال  غير% على التسهيالت  100ة  بنسبئتمان  الا  ليتحو  معامل  زي، تطبق المجموعةركلما

يمسالغير   تطبيقتخدمة،  تحوي  تم  باالل  معامل  مئتمان  على  بنكبلتطناءا  المركز  ات  م  يالكويت  الم  عدلبشأن  ي  لاالرفع 

 . 2014توبر كأ  21 والصادرة في
 

 ا ادويتم احتسابها استن  في وقت معين.ر في السداد  وقوع تعثالة  في حة  تجنالار  ئاالخستقدير  جة من التعثر هي  ناتال  رئاخسإن ال

ضمان.   أي  قك عند تحقلذ  يفبما    اهاستالم   تمويلالع جهة  ق وتتوتلك التي  لمستحقة  ا  يةدية التعاقدقات النقين التدفب  رقالى الف

الهعرض    ويتم التعلما  من  ةسبكن  خسائر عادةذه  في حالة  المؤكزي  المرويت  الك  بنك  ددح  قدثر.  خاطر  بالكفاالت  هلة قائمة 

 .من التعثرتجة الناائر خساللتحديد  قطبالموالحد األدنى من التخفيض 
 

ذلك،    فةإضا تالى  على  بنكمي علبناء  المركز  ات  ال  يالكويت  للخاحد  فإن  من  ئراسألدنى  المثالتع  الناتجة  الر  على   تيال تسهطبق 

 توالي.  % على ال75و% 50يمثل  مانبض ةلوكفالم غير  نويةوالثا يلية ذات األولويةمولتا
 

التي   القصوى  الفترة  خسائر  ديتحخاللها  م  يتإن  الفتر  االئتماند  الماالتعاقدية  ة  تمثل  في  ب  ليلألصل  االما  بطاقات  مان تئذلك 

الدوهلتسوا لة  رايالت  ما  قانللمجم  يكن  ماألخرى  بعاتداس  يف   ونيوعة حق  مبكر  وقت  في  الاستثنائها  رجة دالمية  لامالت  ادجوومء 

ا ح2لمستوى  ضمن  الم؛  تأخذ  اليث  اعتبارها  في  لا  حدجموعة  لجميع  االستحقاة  مدألدنى  اق  لمدمولتالتسهيالت   سنوات   7ة  يلية 

 ءا علىلكويت المركزي بناا  نكب  ا هيمتنظلتي يقوم بخصي اشن الاهيالت اإلسك وتس  االئتمان  تاقاكي وبطالتثناء التمويل االستهسا)ب

ي ال جم% من ا50من  ئية اقل  عة النهادفالوتكون    د،دياقدية غير قابلة للتماستحقاق تع  تمويلية مدةسهيالت الللت  يكون  مل  ما  (تباوالر

المقيمة ا بالنحومنلتسهيل  للتمويل اال.  الشخصياإلسك  يالت هالئتمان وتس ا  تاجهة وبطاق  من  تهالكيسسبة  بة لرقاخضع  ت  تيوال  ان 

 سنة   15و  اتنوس  5مدة  ل  اقلمدة االستحقمجموعة الحد األدنى  ، تحدد ال2المرحلة    نمب ضراتلا  لىإ  اً ادنتي اسالمركزبنك الكويتي  

 والي.  على الت
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 ( محاسبية الهامة )تتمة ل ات  ياسا خص الس مل  2.6
 

 ة )تتمة(قعوتئتمان الماال خسائر

 ة يلقبالمست  معلوماتبالة ناستعاال
بالمعتع تس المجموعة  االئ  الح  فيا  يمهيقتي  ف  ةيبلق تالمسلومات  ين  مخاطر  قد  كانت  لألدوات  ملحوظتمان  بشكل   التحقق  نذم  زادت 

وقيلما خسائربدئي  ا  اس  لها.تولماالئتمان  قامت    قعة  بجمالوقد  تاموعة  تحليل  وتويرإجراء  المتغ  صلتخي   االقتصادية  اتريإلى 

مدى التفاوت  لكلي لتحديدباالقتصاد ات ترتبط العديء تارجإ تميو. ةع متوقمان التمان وخسائر االئتئاال رطامخلى لتي تؤثر عسية ايالرئ

د ال ق يتالكلي وال  صادلالقت  ةيلظروف المستقبلؤيدة لملواالمقبولة    التوقعاتس  عكالتعديالت تة. وهذه  القتصادي ا  اتيناريوهلسبامقارنة  

ال عملياليها  إ وصل  تيتم  المتوقائخس  باسحتت اخالل  االئتمان  األر  الكلق االمل  اوعل  تمشتو  .ةساسيعة  على سبيل  تصاد  المثال ال ي 

اإلجماليا الناتج  ومعلما  لحصر  الصادرة  والمعدال  البطالة  تدالحلي  الما  منت  وأسعلبنك  اللنفط،  ا  ارركزي،  أسعار  ع ل س ومؤشر 

ً وت معار األسهسر أومؤش زيد ستقبلية تمال مات ولعلم با ةانعتاالسي. إن ورة االقتصاد الكللدع قوتمالي وتوجه الحالمن ال  لكل تطلب تقييما

درجة ال  من  اتاألحكام  ينبغي  التي  مذهخامطلوبة  حول  خسائت  دىا  االئتمأثر  المتوقعةر  فالب  ان  العوتغيرات  هذه  طة المرتب   لامي 

ا وتكلباالقتصاد  منتظبتم  لي.  المنهم  ةمصورة  التياالفت ويات  جراجعة  الظرأيى  عل  لتمتش  راضات  توقعات حول  االة  ة يدقتصاوف 

 ة.  يلبتقمسلا
 

 معاد التفاوض عليهاة مديني التمويل الصدأر
الت حاالت  ا  ر،عثفي  إلى  جم لمتسعى  هيوعة  إلمقدا  ت التمويال  كلةإعادة  العمالءمة  حياالخ ب  لى  قد  ف  الضمان.  ذلتيزة  م ضمن   د ك 

ن دون عمالء ولكلى اإل  ةحومنالم  تاليلتموعديل اعادة التفاوض أو تإ  لةحا  يوف.   مويل جديدةروط تشعلى    اد واالتفاقسدلاترتيبات  

روط التمويل. عديل شت   بلاحتسابه ق  ي كما تمصلألئد الفعلي ايقة العاواسطة طرب   مةفي القيض  فاقها، يتم قياس أي انخم إلغاء تحقأن يت

اإلتتو باستمرارداولى  أرصدة  مر  رة  أعالتمو  دينيماجعة  التي  لضبشض  وافتاليد  يل  وجدت،  إن  االأنها،  ر اييعملا  فةاكب  مالتزمان 

 . ةالة على حدأساس كل ح لىع حققلتا  دمقرارات ع تحديد يتم. المستقبلية داد الدفعاتحتمالية ساو
 

 مع ي المجلاة في بيان المركز المعقتوئتمان المص خسائر االخصم عرض
 ت المالية جوداللمو  راتدفلاب  ةجلمدرقيمة ااقتطاع من مجمل الك  عةق وتمالان  ائر االئتمة بخسطمرتبلت الخسائر اصاصخيتم عرض م

ة من خالل اإليرادات لدعاللقيمة ال  مقاسة وفقاالن  دوات الديي حالة أطفأة. وف لما  للتكلفة  قاً ت المالية المدرجة وفبة للموجوداوذلك بالنس

تسجلاألشاملة  لا لموعة  مجلا  خرى،  المتوقاالئت  سائرخمخصص  تالن  ايب  فيعة  مان  ويتم  المجمع  مدخل  ن ضم  لابقمبلغ  سجيل 

 ع.جملمالمركز المالي ا ناي في بياللمل الألصر اتالمدرجة بالدف ي تخفيض في القيمةاملة األخرى دون أ الشات دراياإل
  

 مركزي  ال الكويت كن وفقاً لتعليمات بنامتئئر االت خسامخصصا

 ن مديني التمويل أبش  ركزيويت المك ال  ك ت بنتعليماني التمويل طبقا لديم  نامتئر االصات لخسائب مخصااحتس  موعةلى المجع  نييتع 

لتعاقدي المقرر ا  ادتاريخ السد دفوعات في  لما  تم استالمدما ال يلسداد عنا  رةل كمتأخويتمخصصات. ويتم تصنيف مديني الب الموحسا

أ التزيعندما    ولها  التمويل كنيتص  متي و  اً.عتمدة مسبقة المرلمقرالحدود  عن ا  هيلستد قيمة  ة مقيالة  فضنخمود  ادالس  متأخرة ف مديني 

مته يقن  للتسهيل ع  ة بالدفاتررجمدا تزيد القيمة المديوماً وعن  90ن  يد عتزة  لغ األساسي لمدرباح أو قسط المبالتأخر في سداد األند  ع

ا الممكن  إدارة. وردادهاتسالمقدرة  اقبة مرامو  تتم  السداد  متأخ  لتمويلديني  القا  رة خأتمك  وتلرة  ك يمة معلسداد ومنخفضة  ت ال هيستاً 

 مخصصات.لالتحديد ك ذلعد ها بامخدوالتي يتم است ات األربع التاليةتصنيفها إلى الفئ يتمة ومتظ منر غي
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 امة )تتمة( ه لا   المحاسبية   ص السياسات لخ م  2.6
 

 )تتمة( مركزيليت اومات بنك الكليعتوفقاً لان ئتمئر االاسمخصصات خ
 

 المخصصات المحددة يرمعاي ل ا  ةالفئ 
   

 - يوماً   90إلى    31تتراوح من  ة لفترة  م نتظ ر مي غ  اقبة ر م ال   ة قائم 

 %20 يوماً   180إلى    91  ن تتراوح م ة  تر فتظمة ل من ر  غي  دون المستوى

 %50 يوماً  653-181  ن م منتظمة لفترة تتراوح    ر غي  هاي تحصيلمشكوك ف 

 %100 اً يوم  365اوز  تج ت  ترةفمة ل ظ غير منت ومةمعد 
 

اا  اععلى رأي اإلدارة حول أوض  ه بناءً رة أعالالفئات المذكودى  حمن إاني ضمتئا  ليتسه   بتصنيفقد تقوم المجموعة   ية اللملعميل 

 لية. غير الماو/أو 
 

 الت % للتسهي0.5سبة نة وب يالنقد هيالتتس لل %1بنسبة  دنىبحد أ ةم يتم احتساب مخصصات عا ،دةصصات المحدة إلى المخافضباإل

 خضع ال تي  لتنات المقيدة( اعد بعض فئات الضماعليمات )بالصافي بالتذه  ها  يهعلق  طبنتي  تليل االتمو  ية على كافة مدينيقدلنا  ريغ

 محدد.  صصتساب مخحال
 

 اتعدومعقارات 

التاريخيةادمعوال  اراتعقالتدرج   الم االناقصاً    ت بالتكلفة  القيمةافي    ضأي انخفام وراكتستهالك  خية اإلنفاق ريتاال  ةلفلتك. وتتضمن 

 .ودبن الة زابحي  شرةً لق مباالمتع
  

الالحقة    رجتد المدرجة  التكاليف  القيمة  لألصفي  ك  أول  بالدفاتر  مل  أصتدرج  ذمنفصل،  كان  ً تى  مناسبا يف  ،لك  عندما  من قط  كون 

البند بصورة موث لفتك  سا يق  مكند وعندما ي بالبن  تبطةرية المستقبلالم  ةاالقتصاديفع  المنا  ةعأن تنتقل إلى المجمو  لمحتالم ا. وق فيهة 

 . ادها فيهكبت تم التية لي الل السنة الماان الدخل المجمع خرى والصيانة في بيألخت ااحصالإلا فةاكج ردت
 

اإلنتاجية عمار  ى األدتها على ملفتك  عوذلك بتوزيبت  ط الثاسقب االستهالك بطريقة السحتوي  ة الحرةذات الملكيي  اضال تستهلك األر

 ي:ليا مك قية المتب  خصوما منها قيمتهام هال ةرقدالم
 

 سنة 20 حتى ي  انمب 

 سنوات  5-3 ات ومعدات أثاث وتركيب 

 ات نوس 3 سيارات 
 

ً ناسبمى كان ذلك تم ا هويتم تعديلات  للموجود تاجية وطرق االستهالكناإلواألعمار  م المتبقيةقية مراجعة السنة ماليهاية كل ن فييتم   . ا
 

البيع    اتراقعلام عدم تحقق  تي أو  ها. تدرج أمن استخداممستقبلية    ية ادتصاقع  افمن  عتوق  عدم   أو عند والمعدات عند  ي أرباح 

 يان( في بلصالمدرجة بالدفاتر لأل ةيمالبيع والق ي متحصالت اف الفرق بين صمحتسبة بألصل )الا ققعدم تح عنة خسائر ناتج

   ألصل.احقق تفي سنة عدم  معجالدخل الم
 

   يرعقود التأج

ة طرسيل حق النقي  إذا كان ذلك العقد، أي  عقد تأجير  أو يتضمن  مثلالعقد ي  كانذا  إا  م  يددحبت  رتأجيعقد الجموعة في بداية  الم  تقوم

 مقابل ما.  زمنية لقاءة فترل محدد لتخدام أص على اس
 

 مجموعة كمستأجر لا

طبت  وعةمجملاقامت   فاعت  ريقةطبيق  وقياس  التأجكافة  لدية  ر راف  قصيرةع  اءنثتسباير  عقود  التأجير   ير جأت  دووعق  األجل  قود 

خدام ستودات حق االجير وموجقود التأع  اتل مدفوعجيتسوبات عقود التأجير لالمجموعة مطلقيمة. وتسجل  ضة النخفت ماودوجلما

 . الموجودات ذات الصلة ماخدمثل حق استبما ي 
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 تمة( ت مة ) امحاسبية اله ال   ت ياسا خص الس مل  2.6
 

  (ةمتت)  عقود التأجير

 ام موجودات حق االستخد .1

دام(.  لالستخسي متاحاً ساألاألصل اح  صبد التأجير )أي تاريخ أن يداية عقتاريخ باالستخدام في  حق    وداتبموج  ةعوجمملارف  تعت

ً قوفاالستخدام  وجودات حق  م  وتقاس  اسقي  ةادإع  ا يعكس أيةلة بمدالمعواض القيمة  فخان  اكم وخسائر مترتهالك  سا للتكلفة ناقصاً أي  ا

التأل عقود  المركز  داتومع  اراتعق"   فئة    نمض  درج وت  جيرمطلوبات  بيان  في  تكلفة  المجمع  المالي"  تتضمن  حق ت  داموجو. 

التأجيرطلوبات  قيمة م  مداتخاالس واللما  عقود  المسجلة  المبيئبدتكاليف  المتكبدة  ة  العق  وعاتدفمواشرة  أالم  تأجيرود  في  بل قو  سددة 

ً ريخ اات دى مدة عقد ثابت على مس القسط الام على أساخدستالا حقت داوجمو  ك تهاليتم اس ود تأجير مستلمة.عقز فاوحي أ لبدء ناقصا

 ر.صقأا أيهم سنة،  25إلى   صلت فترةعلي ة  لألصل درجية المقتانعمار اإلألا أو التأجير
 

 ، ءراشلار ارسة خيالتكلفة تعكس مما  نتكا   وأ  يرأجتمدة عقد الهاية  نفي    ةوعإلى المجمر  جؤل المصاأل   كيةويل مل حتفي حالة أن يتم  

  . صلنتاجية المقدرة لذلك األعمار اإلدام األستهالك باستخاال بحتسايتم ا
 

 ة. وعمجى الملد  يةمالغير ال تقيمة الموجودا انخفاض ةاسوفقاً لسي ض القيمةفانخام أيضاً الاالستخد جودات حقموض تتعر
 

 ير أجالت عقود مطلوبات .2
يتم س  تيلمدفوعات عقد التأجير ال  الحالية للقيمة  قياسها وفقاً  تم  يلتي  قد وا علات  ابمطلوأجير بريخ بداية عقد التتاي  ف  ةعموتعترف المج

ا( هعت تة في طبيابثلعات المدفوك افي ذل  امعات الثابتة )بالمدفو  رجيت عقد التأن مدفوعاضمتتالتأجير. و  فترة عقدعلى مدى  ا  دهسدا

أان مسقصا  حوافز  المت  اتوعف دموة  حقتي  التأجير  اعقد  أحع  دتمعتلتي  غيرة  اللى  المعدالؤشرمد  أو  وكذلكات  من المبال  ت  التي  غ 

الا  ات جب ضمانموب  المتوقع سدادها ن ي مء والتارارسة لخيار الشر الممعسى  التأجير علعات عقد  فومد كما تشتمل    تخريدية.لقيمة 

كانت مدة عقد ذا  إالة  في ح  ريجتألا عقد  نهاء  دفوعات الغرامات إلومة  عوم جلما  لرسته من قبم ممات نه ي أن  معقولة م  رةوصؤكد بالم

ما، فيتم   و معدلأ  شرتمد على مؤتي ال تعالة  جير المتغيرعات التأالة مدفوح  فيلعقد. وا  اءمارسة المجموعة لخيار إنهتعكس م  التأجير

 .  وعاتد المدفادس يستدعالتي تدث أو الظروف الح هافي عقيي في الفترة الت زون(خالم جتاكبدها إلن ت   متلم ي )ما توفاا كمصرهلتسجي
 

إذا   ة التأجير في حة عقد الايبدالمتزايد في تاريخ    الربحدل  معة  المجموعم  خدلتأجير، تستحالية لمدفوعات عقد ا عند احتساب القيمة ال

فملا  الربحن معدل  كا الي عتضمن  للت  غير  تأجيرقد  فوركد بشيحدقابل  تال  مبللعا  ةيادب  يخري. وبعد  يتم زيادة  د قعبات  غ مطلوقد، 

ية ة الدفتريملقيعاد قياس الى ذلك،  إضافة إ   ة.ددير المسأجلتيضها مقابل مدفوعات عقد ايتم تخفبينما    الربح  ازدياد  عكستلكي  أجير  تلا

ها أو الثابتة في طبيعت   يرأجتلا  قدع  تفي مدفوعا  تغير  وير أجتأدة عقد الم  يفغيير  أو ت   ديليطرأ تع  جير في حالة أند التأقعت  لمطلوبا

 يتم شراء األصل ذي الصلة. ا كان سد ما إذإجراؤه لتحدي يتم الذيقييم تلافي  تغير
 

 مةفضة القينخم وعقود الموجودات جلاأل قصيرةر جيالتأ ودعق .3
ال للعة  وممجتطبق  االعتراف  قصيقعإعفاء  التة  بسبالن  األجلرة  ود  قصيأجلعقود  األير  الخاصةرة  أمك  .ابه  جل  إعفاء   نهاا  تطبق 

لاالع بالنسالة  فضنخم  داتوجوالم  عقودتراف  تقيمة  لعقود  الموجبة  منخفض  وداتأجير  تعتبر  والة  التي  مدم  يتقيمة.  فوعات تسجيل 

دى فترة على م  ثابتلساس القسط اأ  ىلفات عكمصرو  مةقية الضفالموجودات منخ  وعقود  لجألود قصيرة العقالة ا ح  في التأجير    عقود

  .ريجألتد اعق
 

 المجموعة كمؤجر 

 ة رمؤج جوداتوم .1
هذا  مي صالبنثل  ااد  في  االستثمار  ت جودلموفي  أو  تقارب  لفترات  المؤجرة  كبيغطات  جزًءا  األي  من  لتلعًرا  االقتصادية  ك مار 

 عن ل  يقو  أ  ادلتوقع أن يعن الممأو    لة بسعر يعادجرؤمات الموجودلا  اءار شرح المستأجرين خيير تمنجأإن عقود الت  موجودات.ال

 يار.يه ممارسة هذا الخم فيت يالذ الوقت ي ف تادموجوالقيمة العادلة لتلك ال
 

 ير.أجلتائم في عقود ار القافي االستثملغ تعادل صاباتدرج الموجودات المؤجرة بم 
 

 يلأجير تشغيد تعقو .2

التأج عقود  الييتم تصنيف  بتحويالمج  فيها  تقوم  ال  تير  والمزخالم  ةكافل  موعة  ا هاالايا  اطر  بملكيةلمتعمة  تأكعقو  األصل  لقة   ريجد 

  .في بيان الدخل المجمع "أخرى يراداتضمن "إ  يرإيرادات التأج جدرتُ  .غيليشت
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 محاسبية الهامة )تتمة( ال   سات ص السيا ملخ  2.6
 

   ةوسموجودات غير ملم

ة ديتصاالق افع االمن  تتدفقل أن  تمالمحويكون من    منهاوق  موث  ةره بصوتكلفت  ياسمكن قي   ماعندوس إال  ر الملمال يتم تحقق األصل غي

 عة.لى المجموإ صلرتبطة باألملة ابليستقملا
 

الموجودات   قياس  تم  غيريتم  التي  ب  الملموسة  منف حيازتها  غير شكل  الموجودات  تكلفة  تتمثل  بالتكلفة.  المبدئي  التحقق  عند  صل 

جودات غير ومال درجي تئدبلما حققالتبعد   يازة.تاريخ الح فيكما ا العادلة متهي قيال فمعج لأللية دمعم ها فييازت م حالتي ت لملموسةا

الملموسة   كمة، إنالمترا  يمةالقوخسائر انخفاض  ا أي إطفاء متراكم  كلفة ناقصموسة بالتملال وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير 

ً   التي يتم إنتاجها د ها تكب يف  تملتي يالسنة ا  الدخل المجمع فين  بيا  روفات فيالمص  نعكس، وتةللمرسمطوير االت  اليفء تكثنا، باستداخليا

 روفات.مصال

 

لموسة إلى قيمتها التخريدية على مدى أعمارها غير الموجودات  المفة  ابت لتخفيض تكلة طريقة القسط الثطفاء بواسطاحتساب اإل  متي

 لي: ة كما ياإلنتاجية المقدر
  

 ددة إلنتاجية غير محا ارهاتقييم بأن أعمم الت    ةسالميطة اإلوسالكة ا ة شررخص 

 سنوات 5 – 3    ج برام رويتطفة تكل    

   سنة  15    برامج حقوق ترخيص 

 ت  سنوا 7-3      حقوق أخرى 
 

 ة. ير محدداإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غاألعمار  يتم تحديد
 

فترة   عة اجر. يتم مديةقتصاجية االاتنها اإلدى أعمارم إطفاؤها على ميتددة  إلنتاجية المحار األعما  ة ذاتلملموسر ا يات غوجودإن الم

اإلطفوطر الملميقة  غير  لألصل  اإلاء  العمر  ذي  نها  المحدد  اجينتوس  األعمار في  في  التغيرات  إن  األقل.  على  مالية  سنة  كل  ية 

 يير ل تغمن خال  اهعناسبة  يتم المحتضمنة في األصل  لمية اادية المستقبلقتصع االفاالمن  ستهالكال  عمتوقط اللنمعة أو االمتوق  اإلنتاجية

 سبية.ت المحالتقديراي ات فاعتبارها تغيرا هو مالئم، حيث يتم ء، حسبما قة اإلطفاريط وفترة أ
 

ً فاض القيمة سنانخ  حديدت  لغرض  تبارهااخ  من يتولك  ددةير المحتاجية غال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلن  ويا

تقييم    كانذا  يا لتحديد ما إاجي غير المحدد سنوعمر اإلنتتقييم ال  عةاجر. يتم منقدج الدة إنتاحوى  مستو  ي أو علىما على أساس فردإ

ى أساس م علد يتدإلى محمحدد  غير ي مننتاجاإل ي تقييم العمر إلنتاجي كغير محدد ما زال مؤيداً وإن لم يكن ذلك فإن التغير فالعمر ا

 ي. مستقبل
 

ر فاتالد المدرجة بقيمة  متحصالت البيع وال  بين صافي  وس بالفرقلمم  رأصل غي  حققدم تجة من ع تا لنائر اأو الخس  تم قياس األرباحي

انخفلألصل وتدر المجمع عند عدم تحقق األصل. يتم عكس خسارة  الدخل  المسجلةج في بيان  القيمة   ن هناك إذا كاقط  فقاً  ساب  اض 

 قيمة.انخفاض الخسارة من ر أخ م إدراجن تلألصل منذ أ هاداستردالممكن  ة لتحديد المبلغدممستخاالفتراضات الفي  تغير
 

 يةمالال الموجودات غير انخفاض قيمة

ما إذا  فيمته.  خفضت قان  اال من أصناك أي مؤشر على أتجري المجموعة تقييًما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان ه

اده لمبلغ الممكن استردبتقدير ا  المجموعة  ومتق  نوي لألصل،القيمة الس  ضاخفار انراء اختبأو عند ضرورة إجر  لمؤشوفر مثل هذا ات

ً غ  مبلال  لألصل.  إن  أثناء   متهي أو قبيع   التكاليف حتى الالممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا

ً   األصل   يكنلم  ا  م  فردي س  لكل أصل على أساه  حديدا أعلى ويتم تأيهمدام  خاالست نحو كبير تقلة على  واردة مس  يةقدن لتدفقات  منتجا

اده كجزء من وحدة جودات أو مجموعات الموجودات األخرى، وعندئذ يتم تقييم المبلغ الممكن استردمو ال من تي يتم إنتاجهاعن تلك ال

سترداده، الممكن ا  لغمبللنقد( عن ادة إنتاج ا حو  أوما )  اتر ألصل ة المدرجة بالدفيمالق  ل. عندما تزيداألص يها  لنتمي إالتي يقد  نج الإنتا

 فضت قيمته ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده. نخد ا( قدة إنتاج النقديعتبر األصل )أو وح
 

القيمة أثناء اال التدعند تقييم  ت قييما م يعكس تاستخدام معدل خصب  اليةلى قيمتها الحرة إلمقداقبلية  المست  ديةقالن  فقاتستخدام، تخصم 

الحاليةلا ال  سوق  االمرتبطة باألصل )أوالمخاطر  لألموال    يةمنزللقيمة  إنتاج  التكاليف ع  د(.لنقو وحدة  العادلة ناقصاً  القيمة  ند تحديد 

تق نموذج  استخدام  يتم  البيع،  هذه حتى  إن  مناسب.  يتم  محاسبيال  ت ملياالع  ييم  بأييدتة  التقيها  أمضاعفات  الو  يم  األسهم  معلنة أسعار 

 المتاحة.ة األخرى مة العادلقيال أو مؤشرات تداولة علناملا شركاتلل
 

وحدات إنتاج القيمة إلى موازنات مفصلة وحسابات للتنبؤ والمعدة بشكل منفصل لكل وحدة من  ض  خفاان  مجموعة في حسابتستند ال

يتم  ة والتموعجالم  لدى  النقد الفرديالم  وزيعتي  إلوجودات  اليهة  فترة  تنبؤ بصورةلا  اتوحسابموازنات  ا. وتغطي هذه  س خم   عامة 

وب للسنوات.  يتم  النسبة  األطول،  نمو  فترات  معدل  اطويحساب  السنة ألل  بعد  المستقبلية  النقدية  بالتدفقات  للتنبؤ  تطبيقه  ويتم  جل 

 الخامسة. 
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 ( )تتمة   الهامة ية  ب محاست ال ملخص السياسا  2.6
 

 المالية )تتمة( يرات غاض قيمة الموجودخفان

باستثناء  ادجوللمو  بالنسبة يتت  تقييم  جرإ  مالشهرة،  كل اء  لتحد  بتاريخ  مالية  كان  بيانات  إذا  ما  أهنايد  خسائر ي  ك  أن  على  مؤشر 

لم تعد موجودة أو قد انخف  ممكندير المبلغ البتق  موعةجوم المشر، تقلمؤاهذا  مثل  ضت. فإذا ما توفر  انخفاض القيمة المسجلة سابقاً 

أسا لألصل  إترداده  عدقلنانتاج  و وحدة  يتم  ا. ال  ا  اضخفنكس خسارة  ساالقيمة  هلمسجلة  كان  إذا  إال  االبقًا  في  تغير   ات راضفتناك 

 يمكن   حيث الحدود بس مكالع  وهذانخفاض في القيمة.  المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ آخر إدراج لخسارة اال

القيمةأن   بالدفاتر لألج درالم  تتجاوز  أو  سان  كالمم  صل مبلغهة  المترداده  بالصاالتي كان  بالدفاتر  ة  رج دالقيمة  بعد ليتم تحديدها  في 

 . علمجمخل االعكس في بيان الدلم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يسجل هذا ا إذ ك،االستهال
 

 ض قيمتها.  تر قد تنخفافلدارجة بيمة المد روف إلى أن القظالشير وياً وعندما ت ة سن لشهراختبار يتم ا
 

ل وحدة إنتاج للنقد )أو مجموعة من وحدات إنتاج النقد( التي تتعلق لكده  ردابلغ الممكن استالشهرة بتقييم المخفاض قيمة  م تحديد انتي

البها الشه ي ة انخفاض ف راخس  إدراجتر، يتم  المدرجة بالدفا  هاقيمتالنقد أقل من  تاج  ة إندده لوحاسترداكن  مالم  مبلغرة. عندما يكون 

 ات مستقبلية.تري فا فرة ال يتم عكسهلقيمة متعلقة بالشهانخفاض ا خسائر من أين إالقيمة. 
 

 الضرائب

)الضريب للضريبة  الخاضع  الربح  على  الدخل  ارالفتفي    ( كمصروفالحاليةة  تدرج ضريبة  تتة  فيلتي  األهحقق  للوائحرباا  وفقا   ح 

لة ابالقتة  ن الفروق المؤقالضريبية المؤجلة ع  لموجوداتتتحقق ا    ة. وعمفيها المج  التي تعمل  ةيعن مان ال في البلد ة المعمول بها  يالالم

اح ألرباتوفر    بح فيهيص  يالذ  الحدر المستخدمة، إلى  للخصم، وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غي

للضريبا محلخاضعة  ماًل تمة  لالستفادة  اال  تلك  تا  اتدعتمان  مطلوبالضريبية.  المؤلضا  تدرج  للفروريبة  الخاضعة جلة  المؤقتة  ق 

 ية. يخ البيانات المالومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين المطبقة بتارت وداموجللضريبة. تقاس 
 

ايقو بم  بنسبةالم  زكاة  احتسابلبنك  رأ  %2.577  ساهمين   العلى صافي  المال  وفق  تموي  المالية  السنةإتمام    عندامل  عس  ا سدادها 

الفتوى ولتوجيهات   الشرعيإدارة  لالرقابة  المسدد  ومقاصةك  بنال  دىة  المسددة 1بنسبة    المبلغ  بالزكاة  الخاص  الربح  % من  صافي 

 االختياري. طي حتيااة على  االه الزكيل هذمتم تح اة. ويزكال نونقا لقازارة المالية وفلو
 

 ةلعادمة القياس القي

القي العادتعرف  ابأة  ل مة  السعر  اسنها  يمكن  أ لذي  بيع  لتتالمه من  سداده  أو  في زالتال  حويصل  المشاركين  بين  منظمة  معاملة  في  م 

 اريخ. الت ليها في ذلكوصول إحق ال جموعةون للميكتي ال فائدة ألكثراب السوق االسوق في تاريخ القياس، في وجود أو غي
 

سوق   فية  نعلالمتخدام األسعار  ة ألداة ما باسقيمة العادلعة بقياس المومجل، تقوم اق نشطةفي سو  وضةمعرالر  ت األسعامتى توفر

 نشطة لتلك األداة.
 

 .ستمرعلى أساس م لتسعيرمات او م معللتقدي فيكا حجمكرار وعدل تاللتزام بمتعتبر السوق نشطة عندما تتم المعامالت لألصل أو ا
 

ة ل لصت ات المعروضة ذااستخدام للمدخالتحقق أقصى    ساليب تقييمأ  عةودم المجم، تستخنشطة  قسو  في  نةأسعار معل  عند عدم توفر

التقييم المختارة كافة  وت القليل استخدام المدخالت غير المعروضة. تتضمن أساليب  ند علسوق  ن في اكوشارالماعيها  تي ير العوامل 

 معاملة.عير التس
 

وسعتود  عن شراء  سعر  لألصفر  طلب  أو  ر  يزتلاالل  الذي  قياسهام  العادلةلقبا  تم  المجيمة  تقوم  الم،  بقياس  بأسعار موعة  وجودات 

 مطلوبات بأسعار الطلب.الو ءراالش

 

التحويالت قد حدثت بين   إلىنيف )االتص  متقيي  إعادة  يقطر  عن  الهرميمستويات الجدول  تحدد المجموعة ما إذا كانت   أقل   ستناداً 

 ية مجمعة.  ترة بيانات مالنهاية كل ف دلة ككل( فيعاال س القيمةي على قيارهوالجأثير الت ذي التمستوى من المدخ
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ال خص  مل  2.6
 

 ادلة )تتمة(قياس القيمة الع
 

  رئخساأو الل األرباح العادلة من خال قيمةألخرى أو الاملة ات الشايراد الل اإلخ من دلةة العالقيمية مدرجة باموجودات مال
جوع إلى أسعار آخر أوامر شراء معروضة في لربا  عادلةحديد القيمة الة منظمة، يتم تأسواق مالي  لمتداولة فيات ارلالستثمابالنسبة  

 عة.المجم يةمالال بياناتخ العمال بتاريسوق األوراق المالية عند إقفال األ
  

الت ع إلى معامقول للقيمة العادلة وذلك بالرجوعتقدير م  يتم إجراء  ، ةعلنقية ما أسعار سوالتي ال توجد لهموجودات المالية  بة للبالنس

أو ة  تريلدفقيمة ا ت الأو مضاعفاة  القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير أو مضاعفات الربحي  أوثة  ة حديتجارية بحت

ار مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة مة لالستثة المتوقعيدقالنفقات   إلى التدل ما أو استناداً علقة بقطاع أعماتة الملربحياعفات  مضا

شرللبن لها  التي  وسود  وكذلكم  ماتوط  السيولة  معوقات  باالعتبار  العادلة  القيمة  تقديرات  تأخذ  مماثلة.  لت  خاطر  أي   حديدالتقييم 

 .القيمةي ض فخفاان
 

 جلة آلالسلع ا بية وعقودنجاأل عمالتد تحويل الت األرباح وعقوت ومبادالت معدالالعمال دالت امب
األرباح وعقود تحويل العمالت األجنبية وعقود السلع اآلجلة استناداً إلى ت دال ت معالعمالت ومباداليتم تحديد القيمة العادلة لمبادالت 

 رى.  اف أخر/ أط مقابل رفط نا مل عليهلحصويتم ا  ييماتتق
 

 ألخرىلوبات المالية االموجودات والمط
والمطلداوجلمولسبة  بالن المت  استاوبات  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  األخرى،  التدلية  إلى  وتقدير قدالنفقات  ناداً  المتوقعة  المستقبلية  ية 

 ائنين.تزام لتسوية الد لداد اأو س تري بحاس تجاأسلى ي عبل نقدبمقاالموجودات  اإلدارة للمبلغ الذي يمكن لقائه مبادلة هذه
 

 ريةثمات االستالعقارا
 ة ذات صلة في سوق العقارات. برم خين لهين عقارات مسجلرية يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مقيمااالستثم للعقاراتة بسالنب
 

 المستحق من/ إلى عمالء عن أعمال عقود 

ال التكاليف  د غيرن عقوعاقدة  عة متعابت تركامالء شلى عن/ إمستحق ميمثل  المواد  مكتملة  لعمالة وا  شرةالمبا، والتي تشتمل على 

المتع  وزيع مالئم للمصروفات غير المباشرة زائداً تمباشرة وال ى الحد الذي يمكن عنده تقدير الربح بدرجة معقولة إلها  لقة باألرباح 

ً العقود وناقص امعة حتى إتموقو متكبدة أمت  ائر خسوأية  طارئةي مطلوبات من التأكد ناقصاً مخصص أل قة أي مبالغ مستلمة أو مستح ا

 . إنجاز ريواتكف

 

 باألسهم  تلمدفوعاا

)معامالت يتم   لألسهمث يقوم الموظفون بتقديم الخدمات كمقابل  حيين  لمؤهلالبعض الموظفين  تطبق المجموعة برنامج شراء أسهم  

 . هم(ستسويتها باأل
 

تحدي التاماللمعا  تكلفة  ديتم  يتت  با م  ي  اتسويتها  خالل  من  منحقلألسهم  تاريخ  في  العادلة  ت  هم.األس  يمة  اوتسجل  ن م ض  لتكلفةلك 

إلى ز باإلضافة  الموظفين  مزايا  فيمصروفات  مقابلة  )االحتلكالمحقوق    يادة  الوفاء ية  ويتم  الخدمة  تقديم  فترة  مدار  على  ياطيات( 

هم في سباأليتها  ة للمعامالت التي يتم تسولجالمتراكمة المس  المصروفات  إنق(.  ستحقااال  ترة)فمكناً  مء متى كان ذلك  بالتزامات األدا

اق وأفضل تقدير للمجموعة عن عدد ة االستحقتره في عندهالحد الذي تنت  ات مالية مجمعة حتى تاريخ االستحقاق تعكس نايخ كل ب تاري

ن الدخل المجمع الحركة اينة المسجلة في برصدة الدائألأو اروفات  لمصل امثاية. تهتحقاقها في النأدوات حقوق الملكية التي سيتم اس

 . السنةخالل  ةلالمسج  اكمةالمتر تاروفالمص في
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 ة( م بية الهامة )تت ملخص السياسات المحاس 2.6
 

 التمويلة لفكت

والمؤسسات   للبنوك  المستحقة  بالمبالغ  مباشرةً  التمويل  تكلفة  وحساباتتعلق  التة  كاف  إدراج  يتمن.  عيالمود  تالمالية  مويل تكاليف 

  الفترة التي تتكبد فيها.ي كمصروفات ف
 

 أخرى طيات اواحتيصات مخص

يكو  لجتس عندما  األخرى  واالحتياطيات  المجموعةالمخصصات  على  ح   ن  في الالتزام  وقع  لحدث  نتيجة  استداللي(  أو  )قانوني  ي 

ظهور   المحتمل  من  ويكون  تدفق  الماضي،  إلى  للمنضمنلمتا  لموارداحاجة  إاالافع  ة  المجموعقتصادية  خارج  سداد  لى  أجل  من  ة 

ويك تقدإلمكبا  ونااللتزام  مبان  االلير  يتم  زتلغ  منها.  بأيالمصروفا  تسجيلام بصورة موثوق  المتعلقة  في    ت  الدخل بيمخصص  ان 

 المجمع بالصافي بعد أي استرداد. 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

يف لاإن التكدة الخدمة.  ف ومموظلليستند عادةً إلى أخر راتب    اق هذه المكافأة. إن استحقهاوظفي دمة لمالخية  افأة نهاكقدم المجموعة مت

 رة الخدمة.  تفعلى مدى  مصروفات مستحقةالمتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها ك
 

يساهم   والذي،  الكويتيين  ن  وظفيرى للمألخة االجتماعياقاعد والمزايا  لتالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية معاشات ا  جبرنام  غطيي

العمل  يهف وأصحاب  شأس  لىع  الموظفون  مثنسبة  ب  هرياس  المجموعة  ا  نابتة  تحميل حصة  يتم  هذا في  همات  مساال  منلرواتب. 

ً مساهمات محددة    برنامجو  وه،    رنامجبال السنة في    المجمعدخل  ل ظفين في بيان امزايا المو  -  19معيار المحاسبة الدولي رقم  ل  وفقا

 تعلق بهات التي

 

 أسهم الخزينة

  عند بيع  .لقة بها مباشرةمقابل الشراء بما في ذلك التكاليف المتعب  نة وتدرجا كأسهم خزيسهمهأل  عةالمحاسبة عن حيازة المجمو م  يت

ل أية ميتحم  ة(. يتزينخطي أسهم الا الملكية )احتي  سهم الخزينة، يتم إضافة األرباح إلى حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوقأ

ة يزيد على هذه األسهم، كما أن إصدار أسهم منح ةيرباح نقديتم توزيع أال  ئن.داالحساب في حدود الرصيد الس ر متكبدة على نفخسائ

 أسهم الخزينة. ة نسبياً ويخفض متوسط التكلفة للسهم الواحد دون أن تؤثر على إجمالي تكلفة ينسهم الخزأمن عدد 
 

   نةاألما صفةبموجودات 

 أو االستثمار نيابةً عن عمالء. ال تعامل  تبموجودا  ها االحتفاظج عنينتي  خدمات الوكالة األخرى التو   ة خدمات األمانةدم المجموعتق

الم بها  حالموجودات  إدربصتفظ  يتم  ال  وبالتالي  المجموعة،  موجودات  أنها من  على  الوكالة  أو  األمانة  بيان  فة  لمركز ااجها ضمن 

 انات المالية المجمعة.بيشكل منفصل في الفصح عنها بم هيو لمجمع.ي الالما

 

  جوهريةال محكاألا

ية بخالف تلك التي تتضمن تقديرات والتي لها  لاحكام التر األالمحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدا تق السياساإطار تطبيفي 

 ة:جمعملية الالما البيانات  بالغ المسجلة فيالتأثير األكثر جوهرية على الم
 

 موجودات الماليةالف تصني
إذا    اوتقييم مالله  عمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خألم نموذج اإلى تقيي  لية استناداالماات  ودعة تصنيف الموجموتحدد المج

 .لغ القائمقط على أصل المبكانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح ف
 

 عة كمؤجرالمجمو –تشغيلي الر التأجيد عقو تزاماتال
المجموعة عقبرأ العقارارية لمحفظلعقارات تجاجير  تأ  ودمت  المجموع  تة  الخاصة بها. وتوصلت  إة، اساالستثمارية  تقييم   ى لتناداً 

العقود ال تشكل جزءاً جوه الترتيبات، ومنها أن مدة هذه  العمر اشروط وأحكام  التجللعقاالقتصادي  رياً من  أنهإ  ري، ار  تفظ تحا  لى 

 قود تأجير تشغيلي.عكن العقود لمحاسبة عقارات وتم االع هذهة الجوهرية لملكيا طر والمزايبكافة المخا
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 )تتمة(   ة م بية الهالمحاسملخص السياسات ا 2.6
 

 )تتمة(الجوهرية  األحكام
 

 تصنيف العقارات 
قار  ع ه كعقار للمتاجرة أوجب تصنيفي ا كانما إذ لحو ارذ قرخار اتأو قيد التطوي حيازة عقار مطوريتعين على اإلدارة عند 

 معدات. و ممتلكات و ري أثماستا
 

بيعه ضمن سياق األعمال الطبيعي أو حال تم  سية بغرضسافة أه بصالعقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازت فقوم المجموعة بتصنيت

 . اعادة تطويره بغرض بيعه
 

امات أو الستخدالرأسمالية مته قي اعارتف أوإيرادات من تأجيره  ه لتحقيقزتم حياإذا ت يمارتث ر اسقار كعة بتصنيف العقاتقوم المجموع

 ددة.حممستقبلية غير 
 

 ازته الستخدامها الخاص.ذا تم حيإ عداتت ومتصنف المجموعة العقار كممتلكا 
 

 ( جركمستأ المجموعة) التجديد ياراتختحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على 

كان من المؤكد   اذمديد عقد التأجير إها خيار تفترات يغطي   ى أيإل  فةاإلضاب  لة لإللغاءة غير قابأجير كمدعقد التة مدة  عجمولمدد اتح

   ه بصورة معقولة.ترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارستأو أي ف ته مارستم مبصورة معقولة أنه سي
 

تقييم ما إذا حكام في  لمجموعة باألين استعوتفية.  ضا ت لفترات إالموجودا  ار تأجيرجير، خيد التأوعق  عضجب بموة، بلدى المجموع

عي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة أنها تراي  د. أتجديالمؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار ال  نكان م

وف يقع هري في الظرر جوتغيو  حدث أ ك  ذا كان هناالتأجير إمدة عقد  تقييم    مجموعةلد اعير، تجيالتأد تاريخ بداية  ار التجديد. وبعخي

 تجديد )مثل التغير في استراتيجية األعمال(.خيار ال ة(مارسدم مممارسة )أو ع فيقدرتها  ويؤثر علىة عون نطاق سيطرة المجم ضم
 

 (19-وفيد)كجائحة فيروس كورونا   

االحكام  يتم   األاتخاذ  فمع  اي  خذ  حاالعتبار  التي  تحدث  لتأثيرات  قد  أو  كوائح ج  نتيجة  للبنكدثت  )كوفيدة  بنا19-رونا  على (،  ًء 

الم طبيعة  االعتبار  هذا  يشمل  المعروفة.  واالمعلومات  والمناطق لخنتجات  والموظفين  التوريد  وسلسلة  والعمالء  المقدمة  دمات 

نات لبياى اعلا أن هناك أي تأثير جوهري  ة، ال يبدو حاليً ضاحات محددإيفي    تناوله. بخالف ما تم  البنكفيها    يعملالجغرافية التي  

 بشكل سلبي كما في تاريخ البيانات المالية   ةوعجمالمعلى    م تيقن كبير فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تؤثرأو أي عد  المالية

 (. 19-ا )كوفيدكورون فيروس ئحةجة لجاأو الحقًا نتي ةجمعالم
 

 ت المالية  دلة لألدواعاة الالقيم
ا  الماإن  العادلة لألدوات  تليلقيمة  المستمثل  ة  أالسعر  لبيع  السوق األلم  التزام في معاملة منتظمة في  لنقل  المدفوع  أو   صلي )أو صل 

الا سعر  )أي  الحالية  السوق  لظروف  وفقا  القياس  تاريخ  في  مالئمة(  األكثر  النظر  لسوق  بغض  البيع(  كان  إذا  ملعما   حوظا سعر 

مباشر ب مقدرا  صورة  أو  حباستة  في  أخر.  تقييم  أسلوب  عالخدام  إة  تحديدم  القيمة  مكانية  والمطلوبات د  المالية  للموجودات  العادلة 

ن استخدام تقييم التي تتضمالمن األسواق النشطة، فيتم تحديدها باستخدام العديد من أساليب  ركز المالي  لمي بيان االمالية المسجلة ف

التقنماذ المدخت   ييم.ج  النالت  تحقق  هذه  مإلى  الملحوظة  األسواق  من  ذأم  تىماذج  فيكن  ولكن  عدم  لك،  يجب   حالة  ذلك،  إمكانية 

مخاطر   ألحكام والتقديرات اعتبارات السيولة ومدخالت النماذج المتعلقة بالبنود مثلا  ة. تتضمناستخدام تقديرات لتحديد القيمة العادل

لتفاصيل حول مزيد من اطالع على اللال . اتلبمة التمويل، والترابط والتقوتعديالت قي ة(، اف المقابلطرواأل منشأة بال)المتعلقة   االئتمان

   .36ح إيضا الرجوع إلىتحديد القيمة العادلة، يرجى 
 

 دم التأكد من التقديرات  ع

مجمعة والتي انات المالية التاريخ البيي  كد ف ألتم اخرى لعدسية األصادر الرئيوالم  المستقبلبة المتعلقة  فيما يلي االفتراضات الرئيسي

لمالية ا  في السنةدرجة بالدفاتر للموجودات والمطلوبات  على القيمة الموهري  ي تعديل جبأن تتسبب فرية  جوهر  مخاط  ىتنطوي عل

 التالية:  
 

 دةية غير محدإنتاجت أعمار االملموسة ذ انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير
ر محددة ية غيمار إنتاجموسة ذات أعالملير  غ  وداتجوإذا كانت الشهرة والمبتحديد ما    ألقلعلى ا  سنويس  أسا  ىعلعة  المجمو  تقوم

انخ القيمةقد  تقدير  ذلك  ويتطلب  قيمتها.  ا  فضت  عند  الأثناء  القيمة  تقدير  أن  كما  النقد.  إنتاج  لوحدات  يستخدام  طلب من تاالستخدام 

المجموا تقدير  االنقدي  لتدفقاتعة  االمتوقعة    يةتقبلسلمة  إنتاج  وحدة  معمن  اختيار  وكذلك  امناسال  صمالخ  لدلنقد  الحتساب  لقيمة ب 

 النقدية. لتلك التدفقات الية الح
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 ة )تتمة( ام سبية اله لمحا ملخص السياسات ا 2.6
 

 )تتمة( عدم التأكد من التقديرات 

 شاريع المشتركةوالم ات الزميلةانخفاض قيمة االستثمار في الشرك
اجمالم  تحتسب مبلغ  با  نخفاضوعة  القيمةفلالقيمة  بين  يمكن    رق  بالالة  والقيم  دها اترداسالتي  دليل  مدرجة  أي  هناك  كان  إذا  دفاتر 

القيمة الممكن استردادها يتطلبشركات المحاصة  لشركات الزميلة أوا  تثمار فيض قيمة االسافموضوعي على انخ من   . إن تقدير 

 م. ييمناسبة للتقر المدخالت الايتوقعة واختة المالمستقبلي يةلنقدفقات ا راء تقدير للتدالمجموعة إج
 

 ستثمارية والعقارات للمتاجرةعقارات االالة فاض قيمانخ
جد مؤشر على أن والعقارات للمتاجرة لتحديد ما إذا كان يو  ات االستثماريةة بالدفاتر للعقاررجيمة المدبمراجعة الق  ةتقوم المجموع

الموجودات   لقد تعرهذه  القيمة  نخفاضائر من اال خسضت  أق  ذا كانت قمتها إ   في  المديمتقمن  ل  العادلة  إدارة   بالدفاتر.ة  رجها  تحدد 

وا المناسبة  األساليب  المطلملالمجموعة  لقيادخالت  باس  وبة  العادلة  البياناالقيمة  ذلك ستخدام  كان  ومتى  السوق،  في  المعروضة  ت 

  قييم.إلجراء التة جيد ي سمعةوعة بمقيمين ذو، تستعين المجممناسباً 
 

 ماليةمة األدوات اليقانخفاض 

قي لكافة  قيالانخفاض  ئر  اخس  اسإن  األحكام  مة  إصدار  يتطلب  المالية  األدوات  يخوفئات  فيما  بتقصوصا  وتوقيت ديتعلق  مبلغ  ر 

 مت ئتمان. ويئر االحوظ في خساملد الالزديالقيمة وتقييم ا ر االنخفاض في االمستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائدفقات النقدية  الت

 المخصصات.  نمتؤدي أي تغييرات فيها إلى مستويات مختلفة  ي يمكن انلتواعوامل  عدة اللخ لتقديرات مناستقاء هذه ا
 

المتويات احتساب خسائر  ملتتمثل ع للمجموعة في مدخالت نماذج معقدة تتضمناالئتمان  أ  قعة  افتراضات  ساسية عدة 

والتي ة ما يلي  قعتومان المئتالر اائصر نماذج خسا. وتتضمن عناهن ات فيما بيلعالقمتغيرات واالالت  ار مدخحول اختي

 تعتبر كأحكام وتقديرات محاسبية:
 

  دية رلفالتصنيف ا عن السداد لدرجات  تماالت التعثرحالذي يخصص اداخلي للمجموعة والئتماني نموذج التصنيف اال 

 ة المالي  وداتلموجت اصاصئتمان بحيث ينبغي قياس مخ ظ في مخاطر االوحزدياد الملاليم اق بتقي موعة فيما يتعلمعايير المج

 . س خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداةعلى أسا

 مجمعة. رةبصومتوقعة مان الخسائر االئت  ية عند تقييمللماا لموجوداتتصنيف ا 

 ر المدخالت.لفة واختياختالم الصيغ كلقعة بما في ذاالئتمان المتو ائرتطوير نماذج خس 

 سداد  المدخالت االقتصادية وتأثيرها على احتمالية التعثر عن الد الكلي واالقتصاطة بمرتبال  اتهالسيناريو  د العالقات بينيتحد

 ند التعثر.ع اطراف للمخاالنكشعند التعثر وسبة الخسارة ناب تسواح

 السين المستقبليةاريتحديد  با  وهات  االي  الكلقتصاد  الالمتعلقة  االقت  حتماالت الستقاءوترجيح  الالالمدخالت   ماذجلن  مةزصادية 

 وقعةتمان المتئر االئخسا
 

 الضرورة. د عن تعديلهاسائر والفعلية بالخ ضوء الخبرة  ية فظمصورة منت سياسة المجموعة هي مراجعة النماذج الخاصة بها ب إن
 

 ركزيالكويت المك ت بن تعليما ماً بالتزا –ل مة مديني التمويخسائر انخفاض قي
إذا كان يجب تسجيل خسائر انخفاض القيمة في تحديد ما  رة منتظمة لبصو  ويل تممديني ال  أرصدة  وعة بمراجعةتقوم المجم 

ات  غ وتوقيت التدفقالمجمع. وبصفة خاصة، يتعين على اإلدارة إصدار أحكام جوهرية عند تقييم مبل  ئرأو الخسابيان األرباح  

 لوبة. ى المخصصات المطتحديد مستو د ة عنستقبلية المالنقدي
 

 د.ول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكفتراضات حضرورة إلى ابال راتديتستند مثل هذه التق
 

 مارات في األسهم غير المسعرة االستث م تقيي
 : اليةمل التأحد العوا إلى سعرة عادةً ر المي األسهم غيتقييم االستثمارات ف ندتسي
 

 شروط تجارية بحتة؛ ديثة في السوق بامالت حمع 

 حد كبير؛ ىثلة إلأخرى مما حالية ألداةة الادللعالقيمة ا 

 اعف الربحية؛ مض 

 ؛ أو روط وسمات مخاطر مماثلةش الت الحالية المطبقة للبنود ذاتبالمعد مةقعة مخصوالمتوة قديقات النالتدف 

 أخرى. تقييم نماذج 
 

 اً. وهريا جيري أسهم غير مسعرة يتطلب تقدم لالستثمارات فمل الخص عواوقدية ت النايد التدفقن تحدإ
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 ة )تتمة( لمحاسبية الهام ياسات املخص الس  2.6
 

 )تتمة(  عدم التأكد من التقديرات
 

 19-وفيد كب المتعلق دم التأكدع

الت من اتصادية وإيجاد حة االقطشنألال وااألعم  ليعالم إلى تعطالي جميع أنحاء  ( ف19  –د  في)كوكورونا    فيروسجائحة  تفشي    أدى

مجموعة باإلعالن المل فيها  السلطات المالية والنقدية في المناطق الجغرافية التي تع   ية. وقامتلعالمادية اقتصاال  ئةفي البين  التيقعدم  

في   ةات الحاليللتقلبحتملة  ملا  تأثيراره التالبنك في اعتباع  التنفيذ. ووض  ال قيدتز  التي  المجموعة وال  فيزية لعمالءدة تدابير تحع عن  

السوق   تحديدأسعار  للمالمسجلالغ  لمبا  عند  الة  البنكوجودات  لدى  المالية  وغير  تعتبر  مالية  تمثل    والتي  دارة لإلتقدير    لأفضأنها 

إلى   المااستناداً  تزةالحاليلحوظة  لمعلومات  ال  ولكن  تتقسواألال  .  كبيراق  بصورة  المباة  لب  تزال  الموال  ات لتقلب  ةسساحسجلة  لغ 

  . السوق
 

 تزايد الم ويلتمالتقدير معدل  –ود التأجير عق
ي للمجال  ومكن  التأجير  عقد  في  المتضمن  الربح  معدل  بسهولة  تحدد  أن  معدل  فإبالتالي  موعة  تستخدم  المتزايد    التمويلنها 

لالزمة  ال امواأل  ل للحصوه  عة سدادمجموالن على  معدل الذي يتعيالالمتزايد هو    التمويلمعدل   لقياس مطلوبات التأجير. إن

قللحصول على أصل   المر  ماثلة ميمذي  لتبط بلألصل  اقتصادية مماثلة على أن يتم االقتراض  مدة حق االستخدام في بيئة 

  م عند عد يتطلب تقديًرا  " سداده، والذي  البنكمعدل االقتراض المتزايد ما "يتعين على   لذلك يعكس مقابل ضمان مماثل.  لةمماث

 التأجير. عقد كامأحوط وتاج إلى تعديل لتعكس شر ا تح عندم ملحوظة أو أسعار توفر
 

ت الربح في السوق( عندما تكون متاحة دال)مثل مع  بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام مدخالت ملحوظة  البنك يقوم  

 .بالمنشأة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة
 

 مار ثاست ر(خسائ) /يرادات إ 3
   نار كويتييألف د 
 2021 2020 
   

 12,619  14,022 يةعقارات ارستثمربح من بيع ا

 8,915  8,476 ةرادات تأجير من عقارات استثماريإي

 2,459  2,621 ح رباأ توزيعات إيرادات

 (6,119)  15,388  استثمارات تصفية / بيع )خسارة( حرب

 (7,063)  (3,357) (14 وإيضاح 13يضاح مشتركة )إ  عومشاريلة زميفي شركات  ثماراستنتائج صة في ح

 (17,221)  (20,791) ى أخر
 ─────── ─────── 
 16,359 (6,410) 
 ═══════ ═══════ 

 

 ات أخرى يرادإ 4

  لف دينار كويتي أ   
 2021 2020 

   

  2,596  6,358  معدات وارات إيرادات بيع عق

  4,753  9,695  ءاتوانشارات اير عقطوة وترات للمتاجرعقاات إيراد

  10,687  16,011  اتارتشواست اإيرادات من صيانة وخدم

  6,548  5,338  يرد تأجإيرادات تأجير من عقو

  20,068  10,787  خرى إيرادات أ

 
─────── ─────── 

 
48,189 44,652 

 
═══════ ═══════ 
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   القيمةض انخفا والمخصصات     5

   ويتيك دينار ألف 
 2021 2020 
   

 28,378 (10,007) ( 11ح صكوك )إيضا فير ستثمالمتوقعة ال تمان اخسائر االئ)رد( 

 4,931 4,089 ى خرة األياللما جوداتللمو المتوقعةئر االئتمان خسا

 183,667 147,699 ( 10)إيضاح  ي تمويلمة مديننخفاض قيا

 (26,010) (22,716) يون مشطوبةد استرداد

 26,512 1,566 ( 15ضاح )إي رية رات استثماة عقامفاض قيانخ

 30,895 2,000 زميلة تكا تثمار في شراس ةض قيمانخفا

  - 337 دات ارات ومعقيمة عقانخفاض 

 1,311 (455)  (10ية )إيضاح نقدتسهيالت غير انخفاض  (در)

 581    - جرةللمتا انخفاض قيمة عقارات

 33,802 12,856 القيمة انخفاضو مخصصات أخرى

 ────── ────── 

 135,369 284,067 

 ══════ ══════ 
 

 الضرائب 6
 

   ار كويتيلف دينأ
  

2021 2020 
   

 1,365 1,907 علميلا قدمحصة مؤسسة الكويت للت

 2,577 4,514 الة الوطنية العم ضريبة دعم

 1,547 2,450 الزكاة 

 25,173 47,598 ةعلقة بشركات تاب ضرائب متع
 ────── ────── 
 56,469 30,662 
 ══════ ══════ 
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 مخففة الخاصة بمساهمي البنك ية والألساسم اهة السبحير 7
   

ربحية األساسيالس  تحتسب  السنة  خففةمالو  ةهم  ربح  بمساهميال  بتقسيم  سدبع   ،كلبنا  خاص  المستدامة ا  على    أرباح  اد د  لصكوك 

 موعة.فظ بها المجتحت التي خزينةلا أسهم بعد تعديل لسنة ائمة خالل القا العادية همساألدد ون لعسط الموزعلى المتو  ،1الشريحة 
 

 2020 2021  ة والمخففةية السهم األساسيربح
    

  كويتي(  ك )ألف دينارنة الخاص بمساهمي البن سالح رب
 

243,414 148,399 

 - (4,084)    1شريحة الصكوك المستدامة الناقصاً: سداد أرباح على 
  ───────── ───────── 

  1المستدامة الشريحة الصكوك  على  احبأر دادسبعد  كلبن ا خاص بمساهميالبح السنة ر

 148,399 239,330  ( )ألف دينار كويتي
  ═════════ ═════════ 

 8,365,025 8,370,182  هم(ف سأل) الخزينة سهم، بالصافي بعد أ خالل السنة ةائمالق لموزون لعدد األسهما وسطمتال
  ═════════ ═════════ 

 فلس 17.74 فلس 28.59  همي البنكبمساالخاصة فة فوالمخلسهم األساسية ربحية ا
  ═════════ ═════════ 
 

 ية السهم.  ربح لىع وهريج ففمخ  ليس له تأثيرم للموظفين األسهنامج مدفوعات رب إن
 

 (.22إيضاح )مصدرة ال منحةلاكس أسهم مقارنة لكي تعالسنة ة للمخففاساسية وألاالسهم  ربحيةراج تم إعادة إد
 

  يةالمالؤسسات موال  كى البنوة لد صدواألرقد نال    8
 

  ألف دينار كويتي 
 2021 2020 
   

 222,389 204,187 نقـد

 1,761,063 1,566,773 ركزية وك مندى بأرصدة ل

 507,349 554,132 يةارت جاحساب - يةلمؤسسات المالاك وصدة لدى البنوأر
 ───────── ───────── 

 2,490,801 2,325,092 يةلمالاؤسسات الموبنوك دى الل ةدوأرص نقـد

 1,681,874 1,805,566 تاريخ العقد نم هرأش 3خالل البنوك أرصدة مستحقة من 

 (821,116) (1,242,490) زيةركالبنوك المدي ة لقانونيودائع  صاً:ناق
 ───────── ───────── 

 3,351,559 2,888,168 دل معاقد والنقد اللنا
 ═════════ ═════════ 
 

 للمجموعة. في العمليات اليومية خدامتسلال لبنوك المركزية األرصدة التي ال تتوفرلدى ا القانونيةائع ودلتمثل ا
 

 وكلبنحقة من اة مستأرصد  9
  

  كويتي ألف دينار 
  2021 2020 

    

 1,351,362 1,527,454   نوك  بحقة من تة مسرصدأ

 2,013,215 1,822,231   زيةكوك مر بن ة منرصدة مستحقأ
  ───────── ───────── 

  3,349,685 3,364,577 
  ═════════ ═════════ 
 

 فاتر. لمدرجة في الدها اعن قيمت جوهريةلف بصورة تختال  وكالبن قة منمستحدة اللألرصالقيمة العادلة إن 
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 يلتمو دينوم 10
 

اين مدتكون  ي رئيسب  لتمويلو  مصورة  المؤجرةداوموجوالة  كالووالة  ابحالمر  رصدةأ  نية  وتدرج  اخرو  ومدينون  استصناعو  ت  ن 

 ا يلي:النخفاض في القيمة، كماد بعـبالصافي  األرصدة
 

 يتي ينار كوألف د  

  2021 2020 
    

    مدينو تمويل

 10,477,176 11,087,730  ت ووكاالت ابحامر

 2,138,729 2,210,437  رة ت مؤجوجودام

 88,407 84,566   نوآخرنون ومدي  عااستصن
  ──────── ──────── 

  13,382,733 12,704,312 
    

ً ناقص  (1,385,793) (1,375,988)  أرباح مؤجلة ومعلقة :ا
  ──────── ──────── 

 11,318,519 12,006,745  التمويل مدينيصافي 
    

 (570,983) (651,382)  نخفاض القيمةا صاً:قنا
  ──────── ──────── 

  11,355,363 10,747,536 
  ════════ ════════ 

 

 :المركزي هي كما يلي كويت مة وفقاً لتعليمات بنك اليلقا ي مخصص انخفاض ف  إن الحركة
 

 

دينار كويتي  ألف        

 

ع المجمو  عام  محدد  

 

2021 2020  2021 2020  2021 2020 
         

 349,372 406,140  123,773 164,843 داية السنة ما في بد كرصيال
 

570,983 473,145 
 183,667 147,699  63,148 103,248  120,519 44,451 ( 5اح )ايضنة المحمل خالل الس

 مةترجوطوبة بالغ المشالم

 (85,829) (67,300)  (6,380) (8,190)  (79,449) (59,110) الت األجنبيةالعم
 

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

 570,983 651,382  406,140 501,198  164,843 150,184 اية السنة ما في نهك دصيرال

 

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

النقدية  الت  لتسهيبا  علقمتوال  للسنة  المخصص  رد  لغيب دي  455غير  ألف    1,311  غبمبل  تحميل مخصص  :2020ي )ار كويتنألف 

: 2020)  تينار كوييألف د  14,684مبلغ  خصص المتاح للتسهيالت غير النقدية بلمد ان رصيأين  في ح  (5ر كويتي( )ايضاح  دينا

      (.20أخرى )إيضاح مطلوبات  مدرج ضمنيتي(  كو دينار ألف 16,138
 

 .ردفاتلفي االمدرجة عن قيمتها ة يجوهر  بصورةف لال تختل مديني التمويلة لقيمة العادلاإن 
 

 تأجير المستقبلية هو كما يلي:لعات امدفو يدينلم نىجمالي الحد األدإن إ
 

  يتي كو دينارألف   
  2021 2020 
    

 967,765 961,612  ة نة واحدخالل س

 372,922 433,815  خمس سنوات ة إلىسن

 798,042 815,010  سنوات  مسأكثر من خ
  ────── ────── 

  2,210,437 2,138,729 

  ══════ ══════ 
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 تمة(يل )توتم وينمد 10
 

 التسهيالت التمويلية غير المنتظمة 

 263,153:  2020ار كويتي )ألف دين  204,408  قدية غير المنتظمةلناويلية  ت التمهيالجمالي التسإغ  ، بل2021بر  يسمد  31ي  ف  كما

    والمعلقة(. رباح المؤجلةد األصافي بعل)با الضماناتو قيمةخفاض النقبل ا ي(،ينار كويتألف د
 

االئتمانمالي  إجاب  ساحتم  يت ً   المتوقعة  مخصص خسائر  ابن  ماتيللتع  وفقا المرك  اال خسا   ياسق  لب تتط  والتي  يكزلكويت  ان  ئتمئر 

ً   المتوقعة ً   لمحتسبةا  المتوقعة  لخسائر االئتمان  وفقا ً ا  9ية  ر الماليلتقاري لعيار الدولللم  طبقا  أو   ت المركزيوي الكمات بنك  عليبت  لتزاما

ً بقب طالمطلو المخصص  ت عليما تلقاً وفالمسجلة  انائر االئتمالي مخصص خسيبلغ إجم. برأك، أيهما ك الكويت المركزيات بنتعليمل ا

في   انار كويتي كميألف د  666,066خدمة  مستالمة وغير  ستخدلنقدية المر االنقدية وغيسهيالت التمويل  ويت المركزي بشأن تالكبنك  

د  587,121  :2020)  2021  بر سمدي  31 المتو   عند  تزيي  وه  ي(تكوير  انيألف  االئتمان  ال  قعةخسائر  ً   تمويللمديني  للمعيار   وفقا

    .ر كويتي( ألف دينا 227,587: 2020)يتي ألف دينار كو 367,231 مبلغب 9ية لمار اللي للتقاريولدا
 

 إلى معايير التصنيف  لىإداً استنا بلةالمقاالخسائر االئتمانية المتوقعة و ()التسهيالت النقدية يلوالتم لمديني ةدفتريليمة االق ليلتح

ً  9لية الممراحل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير ا  .  بتعليمات بنك الكويت المركزي التزاما
 

االق  ليلتح المبلتزاماتاالو  ةالمحتملللمطلوبات    دفتريةل يمة  أوالملتز  الغالمب  دول جالفي    روضة  المع  لغا، تمثل  مكفولة ال  م بها 

مراحل وفقاً للمعيار   إلىتصنيف  لا  معايير  إلىاستناداً  الخسائر االئتمانية المتوقعة المقابلة  و  (نقدية ال  يرغ  تتسهيال )ال  بضمان  

ً  9مالية الدولي للتقارير ال  .  يبتعليمات بنك الكويت المركز التزاما
 

 جموع  الم   3المرحلة   2لمرحلة ا  1ة المرحل  2021سمبر دي 31

 
 ألف  

 دينار كويتي
   ألف
 يتيوكار دين

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

     

 8,316,115 - 334,881 7,981,234   عالية  فئة

 2,682,557 177,793 1,258,991 1,245,773 اسية فئة قي

 1,008,073 204,408 150,592 653,073  يمةقمتأخرة السداد  أو منخفضة ال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 9,880,080 1,744,464 382,201 12,006,745 
 

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

 1,362,655 21,156 265,574 1,075,925 (26)إيضاح  طارئةلوبات ومط التزامات تمويل
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 298,835 147,230 120,110 31,495  متوقعة للتسهيالت االئتمانية ئر االئتمان المخصص خسا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

     2020سمبر يد 31
     

 8,007,833 - 607,903 7,399,930   عالية  فئة

 2,295,940 165,561 1,120,630 1,009,749 اسية فئة قي

 1,014,746 263,153 214,436 537,157  ة القيمةمنخفض أولسداد  اأخرة مت
 

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

 8,946,836 1,942,969 428,714 11,318,519 
 

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

 1,561,355 19,381 340,774 1,201,200 (26)إيضاح  طارئةومطلوبات   لتزامات تمويلا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 359,534 161,189 162,964 35,381   توقعة للتسهيالت االئتمانيةئتمان المالر اخسائ صمخص
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

 ة:المالي توجودائة المف  لقيمة حسبفضة اغير منخ لكنتأخرة والمية لتمويلا يالتسهتأعمار ال يللتح
 

 
  ار كويتي ألف دين

 المجموع يوماً  90 إلى 61 اً يوم 60ى لإ 31 يوماً  30ن م  أقل 
     

     2021سمبر يد 31

 803,665 83,124 67,468 653,073 مدينو تمويل 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

     2020بر  يسمد 31

 751,593 120,494 93,942 537,157 ل يتمو ينو  مد
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(ويل مو تينمد 10
 

 المحتسبة   نقدية(ر الغيالتسهيالت النقدية و)  بالتسهيالت االئتمانيةيتعلق    ماات في الخسائر االئتمانية المتوقعة فيفيما يلي تحليل التغير

ً  9رير المالية يار الدولي للتقاوفقاً للمع  لكويت المركزي: ايمات بنك ل بتعالتزاما
 

 المجموع    3 لةمرحلا  2المرحلة   1المرحلة  

 
 ألف  

 ويتيدينار ك
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 كويتي رنادي
     

 359,534 161,189 162,964 35,381   2021اير ين 1ي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما ف

 - 4,466 (8,899) 4,433 لمراحل ابين  التحويل يجةالتأثير نت 

 39,302 42,489 (254) (2,933)  لسنةل لمتوقعةاالئتمان ا ائرخس في ()النقص صافي الزيادة

 (33,155) (33,155) - - مبالغ مشطوبة

 (66,846) (27,759) (33,701) (5,386) تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 298,835 147,230 120,110 31,495 2021ديسمبر  31 في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 363,074 160,118 157,919 45,037   2020يناير  1في عة كما مخصص خسائر االئتمان المتوق 

 - 14,997 (17,649) 2,652 ين المراحل بالتحويل  التأثير نتيجة

 84,486 47,106 45,710 (8,330) لسنةل ر االئتمان المتوقعةئخسا يف ()النقص الزيادة صافي

 (45,271) (45,271) - - مشطوبة  غالبم

 (42,755) (15,761) (23,016) (3,978) تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 359,534 161,189 162,964 35,381 2020ديسمبر  31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ساسية الح

االئتمانخل  ةاألساسي  القتصاديةا  راتوالمتغي  المستقبلية  تللمعلوما  ةيمالاإلج  الحساسية  اسلقي لدى ل  لمتوقعةا  سائر  التمويل   مديني 

في  زيادة لىإدي ؤيوالذي  فاضاالنخ لسيناريو أعلى وزن تخصيص عن طريق ضغط اختبارات بإجراء ةتقوم المجموع ،لمجموعةا

 ر االئتمان ئخسا  ،  فإنذلك  من  رغمالوب  .2والمرحلة    1لمرحلة  ا  ضمن  لبنكا  دىل  ويللمديني التم  عةخصص خسائر االئتمان المتوقم

بعدالت  متوقعةال تحديدها  تم  الحساسيةهذ  تأثير  إجمالي    راجإد  ي  على  التعديالت   ب المحتس  المخصص  إجمالي  عن  أقل  تزال  ال  ه 

ال المتوقعةاالئتمخسائر  بنك    ةالمسجل  ن  لتعليمات  المركزوفقاً  ل   يتالوبال  يالكويت  يكون  ال  على  تأثيرها  لن   لمجمع ا  دخل بيان 

  . داتهذه الموجول يمة الدفتريةقال أو موعةللمج
 

 صلة لذات االحكومية  المنحةإيرادات أشهر و ةستلفترة  اإلسكان تمويل و ةاالستهالكي تالتموياليل من تأجيل عدسارة التخ

قالسنةالل  خ البنك  ،  كوي  فأل  65,293بمبلغ    تعديل  خسارةبتسجيل  ام  أ  اتجةن  تيدينار  تأجيل    ةاالستهالكي التمويالت  ط  قساعن 

زي رقم بنك الكويت المرك  التزاماً بتعميم    9ر المالية  الدولي للتقاري  اً للمعياروفق  تسابهااحوالتي تم  ،  ر هأش  ةستن لفترة  كااإلسويل  وتم

( لسنة 3)قم  ( من القانون ر2)ادة  المأحكام    ذنفيشأن ت ب  2021أبريل    18المؤرخ في    476/2021  رت/  /رس أ  /رس  /أ  بر  /رب/  2

 بالكامل. التمويالت  أقساط    لناتجة عن تأجيلالتعديل ا  خسارة  كويت الل حكومة دولة  تتحمالقانون،    ذاوبموجب ه.  "(ن)"القانو  2021

البنك قام  ل  بهذه  باالعتراف  وبالتالي،  وفقاً  الدولياإليرادات  المحاسبة  الالمحاسبة  "   20  معيار  و  منحعن  صاحات عن اإلفالحكومية 

في   خرىلموجودات األبند ا  ضمن  المستحقة  ةميالمنحة الحكو  دراجقد تم إل.  ديارة التعل خسبومقاصتها مقا  حكومية"الات  المساعد

 المجمعبيان المركز المالي 
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 صكوك  استثمار في 11

كويتي  ارنف ديلأ     

  2021 2020 
    

 2,191,508 2,307,963  لشاملة األخرى رادات اإليال  من خال  عادلةلقيمة الة باجمدر 
 257,297 127,650  ةأالمطف كلفةتلبارجة مد 
 293,295 299,309  األرباح أو الخسائرالل  من خ دلةاة العلقيماب مدرجة 
  ───────── ───────── 

  2,734,922 2,742,100 
  ═════════ ═════════ 
 

الييب التن  الجدول  وائتماال  رةجداالي  لمانية  للتعرض  األقصى  الداخلية االت  اتصنيفنظام    ىلإستناداً  ااالئتمان  ر  اطخلحد  ئتمان 

 . (أو الخسائرالل األرباح من خ العادلة الصكوك المدرجة بالقيمة باستبعاد) نةاية السهلة نحيف مروتصنعة للمجمو
 

  ألف دينار كويتي     
 وع م لمجا 3ة المرحل  2مرحلة ال 1 المرحلة 2021

  منفصلة  ة منفصل  ة منفصل  

     

 2,042,583 - 649,726 1,392,857 ئة عالية ف

 431,173 - - 431,173 فئة قياسية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,473,756 - 649,726 1,824,030   الدفاترمة المدرجة بلي القيإجما
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (38,143) - (17,124) (21,019)  عةالمتوق  ر االئتمانئخسامخصص 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 2,435,613 - 632,602 1,803,011 لمدرجة بالدفاترالقيمة ا
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  ي تر كوياف دينلأ    
 المجموع  3حلة رلما 2المرحلة  1لة رحالم 2020

  فصلة من لة منفص ة فصلمن 

     

 2,030,313     - 883,080 1,147,233 ية لفئة عا

 466,642     -   - 466,642 ية اسقية فئ
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,496,955     - 883,080 1,613,875   بالدفاتر إجمالي القيمة المدرجة
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (48,150)     - (37,541) (10,609)  قعةمان المتوسائر االئتخصص مخ
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 2,448,805     - 845,539 1,603,266 مة المدرجة بالدفاترلقيا
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

يليف فيا  يما  المدرجمالإج  لحركة  القيمة  ابالدفاتر وخس  ة ي  اتالئائر  الص لمتوقمان  ذات  فيما  عة  الب  علقيتلة   ي فعة  مجمواستثمارات 

 :(و الخسائرأالل األرباح من خ عادلةوك المدرجة بالقيمة الالصك دعااستبب)ك وكص
 

  نار كويتي ألف دي    
 جموع الم  3ة ل رحالم 2رحلة الم 1المرحلة  

2021     

  رتالمدرجة بالدفا يمةالقإجمالي 

 2,496,955 - 883,080 1,613,875 2021ناير ي 1كما في 

 (23,199) - (233,354) 210,155 السنة ي الحركة خالل افص

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,473,756 - 649,726 1,824,030 2021ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 تتمة() استثمار في صكوك 11
 

  ي نار كويتيف دأل    2021
 المجموع  3لة مرحال 2 لةالمرح 1ة المرحل  
     

 عةوق تن المئتماالا ئرصص خساخم

 48,150 - 37,541 10,609 2021ناير ي 1كما في 

 (10,007) - (20,417) 10,410 (5إيضاح )ادة القياس خالل السنة إع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 38,143 - 17,124 21,019 2021ديسمبر  31 في
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  كويتي ر يناد ألف     
 مجموع ال 3حلة المر 2المرحلة  1 حلةالمر 

2020     

 مة المدرجة بالدفاتر إجمالي القي

 2,096,685     -     - 2,096,685 2020يناير  1 كما في

 400,270     - 883,080 (482,810) ة صافي الحركة خالل السن
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,496,955     - 883,080 1,613,875 2020 برمديس 31في 

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

  تي ألف دينار كوي    2020
 المجموع  3رحلة الم 2لمرحلة ا 1حلة المر 
     

 عةق متوان الر االئتمص خسائمخص

 19,772     -     - 19,772 2020يناير  1كما في 

 28,378     - 37,541 (9,163) (5 ح)إيضاسنة ال اللياس خالق دةإعا
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 48,150     - 37,541 10,609 2020بر ديسم 31في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 استثمارات  12

يتي ألف دينار كو     
  2021 2020 

    

 176,279 202,585  اديقنوصهم أس

 16,068 16,169  ائرخسلاألرباح أو ال  مة العادلة من خالبالقي درجرك متال مشس مرأ
  ────────── ────────── 

  218,754 192,347 
  ══════════ ══════════ 
    

 77,016 96,713  اح أو الخسائر ل األربال خ من عادلةمة الرجة بالقيمد

 99,263 105,872  خرى ملة األالشا اتيراداإل لمن خال  عادلةليمة امدرجة بالق

 16,068 16,169  أو الخسائراألرباح الل  العادلة من خ مشترك مدرج بالقيمة مالرأس 
  ────────── ────────── 
  218,754 192,347 

  ══════════ ══════════ 
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 لة يتثمارات في شركات زماس 13
 

 يلي:هي كما  ةوعرئيسية للمجملة اكات الزميلإن الشر
 
 

 في  النسبة
 لكية % ق الم قوح

 بلـد 
 سجيل الت

 ـاط النشـ 
 ي الرئيس 

 تاريخ تقرير
 البيانات المالية  

 

2021 2020    

      

 18 18 ي شارقة اإلسالمصرف الم
 ات  ماراإل
 ة حدتلم اربية عال

 ات خدم
 2021سبتمبر  30 مية مصرفية إسال

      

   ينالبحر 35 35 ب. إبدار ش.م.بنك  
 ات خدم

 2021ر سبتمب 30 سالمية صرفية إم
      

 راتوتأجير الطائ ل شراءة أالفكو لتمويشرك
 ت  الكوي 46 46 ش.م.ك.ع. )أالفكو(

مويل وتراء ش دماتخ
 2021سبتمبر  30 الطائرات 

 

 إجمالي: ة على نحو وعمللمج ةميلالمالية للشركات الز المعلومات صلخيالي تلتاجدول  ال وضحي
 

 ز:الموج المجمع اليز المكرلميان اب
 
  

  ار كويتي نيألف د
  

2021 2020 
    

 6,402,595 6,353,102  ات موجود

 (5,388,623) (5,403,632)  مطلوبات 
  ────────── ────────── 

 1,013,972 949,470  ق الملكية حقو
  ══════════ ══════════ 

 251,195 225,866  الستثمار بالدفاتر ل ةمدرجلا قيمةال
  ══════════ ══════════ 
    

 نار كويتي ألف دي  

 2020 2021  ز:جالمجمع المو بيان الدخل
    

 301,358 292,411  ادات إير

 (290,154) (277,538)  وفاترمص
  ────────── ────────── 

 11,204 14,873  السنة بحر
  ══════════ ══════════ 

 (424) (3,997)   نةسلا ةخسار نمالمجموعة حصة 
  ══════════ ══════════ 
 

ويتي( كألف دينار    214,064:  2020)ي  تار كويدين  ألف  193,206بلغ  لدفاتر تبقيمة مدرجة با  ي شركات زميلةفإن االستثمارات  
لك استناداً ذ( وييتكو  رانألف دي  166,325:  2020)  2021ديسمبر    31ما في  ر كويتي كألف دينا  192,996  يةها السوقت تبلغ قيم

: 2020)تي  ويار كدين  ألف  4,067نت بمبلغ  كا  ت الزميلة خالل السنةمن الشركالمة  يعات األرباح المستإن توز  نة.لعلمعار ااألسلى  إ
     كويتي(. ألف دينار 6,885

 
  مشتركة  عاريي مشف تثمارات سا  14

 

 عة هي كما يلي:للمجمو ةسيئيشتركة الرالم إن المشاريع
 

 

 في  ةبس الن
 % حقوق الملكية 

 ـد بل
 ل لتسجي ا

 ط لنشــا ا
 رئيسي ال

 تاريخ تقرير
 ة انات الماليبيال 

 2021 2020    
      

 2021توبر أك 31 وير عقاري طت البحرين  50 50 المحرق(   وقسم.م. )ز ذ.ار هومشركة دي

 2021أكتوبر  31 عقاري  رويتط البحرين  50 50 رية ذ.م.م. لدرة التجااكة شر

 2021أكتوبر  31 اري وير عقطت البحرين  52 52 لمحرق ذ.م.م.ار ايد ركةش
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 )تتمة(مشاريع مشتركة  يستثمارات ف ا  14
 

 : ي مالإج حوعلى ن عةجموع المشتركة للميوجزة للمشارالم يةالمالمات  المعلوي الالجدول الت يوضح
 

 :جزلمجمع المولي امركز المان الياب
 

  

  نار كويتي ألف دي
  

2021 2020 
    

 1,171,977 1,001,446  ودات  موج
 (472,505) (319,428)  ات  مطلوب

  ──────── ──────── 
 699,472 682,018  الملكيةحقوق  

  
═══════ ═══════ 

 269,589 265,837  ثمارلالستفاتر لداالقيمة المدرجة ب
  ═══════ ═══════ 
 

 ع الموجز:جممل اليان الدخب
 

  

   ييتار كونألف دي
  

2021 2020 
    

 144,415 91,806  إيرادات 
 (168,885) (96,069)  فاتمصرو

  ──────── ──────── 
 (24,470) (4,263)  سنة ال خسارة

  ═══════ ═══════ 
    

 (6,639) 640   سنةلاة( رخسا) ربح من ةعحصة المجمو
  ═══════ ═══════ 
 

 استثمارية  عقارات  15

 

  يتي كوار نديف أل
 

2021 2020 
   

 455,406  350,838 يناير  1 في  كما
 574  5,071 ات إضاف
 (3,766)  2,181 خرىموجودات أ إلىمن /ل المحو

 (68,534)  (25,558) داتعاتباس
 (6,330)  (5,838) مل للسنةلمحك ااالستهال
 (26,512) (1,566)   (5لقيمة )إيضاح ا انخفاض

 ──────── ──────── 
 350,838 325,128 ديسمبر  31كما في 

 ═════════ ═════════ 
 

  ألف دينار كويتي   
  2021 2020 
    

 244,632  235,803  عقارات مطورة  
 106,206  89,325  إلنشاء عقارات قيد ا

  ──────── ──────── 
    325,128  350,838 
  ═════════ ═════════ 
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 أخرى تموجودا  16

  لف دينار كويتي أ 
 2021 2020 
   

 33,545 134,605  ن ثمينةون معادمخز

 48,006 54,995  في ابالص ،ونتجاري  مدينون

 410,922 161,917  اصةقمحسابات 

 1,631 10,194  مارث ن من بيع استمدينو

 43,935 48,312  مؤجلةائب رض

 26,103 23,529  امقدمفوعات مدالالسلف و

 163,917 220,916  متنوعة رىات أخدجومو
 ───────── ──────── 
 654,468 728,059 
 ═════════ ═════════ 

 

 دات غير ملموسةجومو   17
 

 ما يلي:  غير الملموسة هي كت داجوالمولحركة في اإن 
 

  ي يتوكدينار ألف    
   2021 2020 
     

     التكلفة 

 77,091 73,640   ناير  ي 1 يف كما

 6,874 6,363      اتافإض

 (6,977) (78)   ت بعاداتسا

 (3,348) (9,977)    بيةجن ل عمالت أويتح
   ───────── ───────── 

 73,640 69,948   ديسمبر 31كما في 
   ───────── ───────── 

     اكمراء المتاإلطف

 46,054 41,250   يناير   1ي فما ك 

 2,311 3,369   للسنة  لممحال 

 (5,157) (5)   دات  ابعتاس 

 (1,958) (7,017)   نبيةجل عمالت أويحت
   ───────── ───────── 

 41,250 37,597   ديسمبر  31كما في 
   ───────── ───────── 

 مدرجة بالدفاتر صافي القيمة ال

 32,390 32,351   سمبريد 31كما في 
   ═════════ ═════════ 
 

ألف دينار   14,671:  2020تي )وي دينار ك  ألف  14,671مبلغ  مية بالة وساطة إسة ترخيص شركس وملالم  ر دات غيتتضمن الموجو

اكو وتم  كمويتي(  ملمحتسابه  غير  إنت عمذاوسة  جودات  غيجتار  اختبار  ي  يتم  محدد.  المدرجةر  شرلتر  بالدفات  القيمة  كة رخيص 

القيمةالا لتعرضه  ديسالمية لتحداطة اإللوسا القيمة  من خالل تقد  يوسناس  سعلى أ  نخفاض في  إنتاج   لوحدةادها  استردلممكن  اير 

مو النهائي ومعدل الن%(  9.3:  2020)  %  8.7  سبةم بنخصل الباستخدام معد  ذا الترخيصتردادها لهلقيمة الممكن استحديد ا  قد. تملنا

ودات غير قيمة. تمثل الموجلا   في  اض فانخ  ي أ  وجد مؤشرات علىت ال  ة أنهرلك، ترى اإلداونتيجة لذ  .%(2.5:  2020)  %2.7نسبة  ب

دينار  أ  17,680بلغ  بم  ألخرىا  موسةمللا )كلف  دينار    17,719:  2020ويتي  تألف  بركويتي(  تطوير  وكلفة  ص ترخيقوق  حامج 

أعمارومج  برا ذات  أخرى  يتإنتاجية محد  حقوق  الملم  توداوجالم  اءإطفم  دة.  األعمغير  ذات  اإلاوسة  اينتاجر  مدة  على  ى لمحددة 

           تاجية. نإلا هاراأعم
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   ةعشركات تاب  18
 

 ة سية الجوهرية العاملئيبعة الرتايل الشركات الفاصت 18.1
 

 االسم  
 د بل

 لتسجيل ا

 وق بة في حقالنس 

 رئيسي لط االنشا  ية % لكلم ا

ت لبياناتاريخ تقرير ا

 ية المال

  2021 2020   

 62 62 تركيا   مةهاالكويتي التركي للمسلبنك ا

 خدمات 

 2021ديسمبر  31 مية  الإسفية صرم

 100 100 البحرين  . .م.بشي كويتاللتمويل ابيت 

فية  خدمات مصر

 2021ديسمبر  31 إسالمية  

 100 100 ا يليزما ( برهاديازيالالكويتي )متمويل بيت ال

 خدمات 

 2021 يسمبرد 31 سالمية  رفية إمص

 2021ديسمبر  31 مي إسالار تثمسا 100 100 السعودية  )مقفلة(  س..م.ش  لكويتيا السعودي ويليت التم ب

 99.9 99.9 الكويت  *. )مقفلة(.كتثمار ش.ملالستال ابي تك كبيشركة 

 تمويل  

 2021ر أكتوب 31   ثمارات إسالميةواست

 2021ديسمبر  31   ميةإسال راتااستثم 100 100 مانجزركاي .م.م.سهم الخاصة ذألك لبيتشركة 

 .كم.ة ش.يريتي العقا التمويل الكو يتب شركة

 99.9 99.9 ت الكوي * لة()مقف

ر تأجيو تطوير

 2021أكتوبر  31  قاريع

 56 56 ت الكوي ك.ع..شركة اإلنماء العقارية ش.م

واستثمار   عقارات

ة وإدارة  جراتوم

 2021أكتوبر  31 تاقارع

ش.م.ك.  ضة بلقااموية تنلا مشروعاتركة الش

 99.9 99.9 الكويت  * )مقفلة(

ارات بنية ماستث

 ية تحت

 2021ديسمبر  31 ية عناوص 

 100 100 ية السعود ش.م.س.اري  لعقار اثمك لالستشركة بيت

تطوير واستثمار 

 2021 رسبتمب 30 يعقار

 ية ش.م.ك.معالملة المتكا لار وتظمة الكمبيشركة أن

 97 98 لكويت ا )مقفلة( 

 وتريالكمبنة ياص

ت  ستشاراواال

 2021بر متسب 30 ج  وخدمات البرام

 تجارة السيارات  مية للالعية ايجالشركة الخل

 99.6 99.6 يت لكوا *(لةقفش.م.ك. )م

واستيراد  ة تجار

 وتصدير 

 2021بر سبتم 30 مستعملة  السيارات ال 

 2021ر ديسمب 31 ي  ماستثمار إسال 100 100 كايمان رجز   ركة إعمارش

 2021مبر سبت 30 دمات طبية  خ 76 76 الكويت  قفلة( م. ) ش.م.ك مساللى افمستش ركةش

 88 83 ت ويكال ةجيثنى للمصارف اإلسالمية والخليوق المدصن

ي أسهم  ف االستثمار

 2021بر سبتم 30 إسالمية 

 51 51 البحرين  ( لةقفش.م.ب. )م ضةابيتال القابكة تركشر

ت وتأجير  عقارا

 2021ر تمبسب 30 ين م ت وتأسيارا

 

 %(. 100: 2020) %100ة الفعلية هي بنسبة الملكي حصة*
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 ة()تتمة عابات تركش  18 
 

   اً ئيجز لوكةممشركات تابعة جوهرية  18.2
 مسيطرة جوهرية:ص غير حصها عة للومات المالية لشركات تابمعفيما يلي ال

 

  ير المسيطرة: حصص غلة ل لوكية المملكلما نسبة حصص
 

 التأسيس بلد 
  المسيطرة صص غير الح  سبةن شغيل التو

  2021 2020 
    

ركيات  اهمةسلمكي لتري الالبنك الكويت  38% 38% 
 

يلي   لهذه  اليةالممات  لوالمعفيما  التابعة.ا  الموجزة  الت  لشركة  هذه  إلى  مستند  االعلومات  قبل  فيما  عد لتوادات  بعاستالمبالغ   بين يالت 

 مجموعة.شركات ال
 

 في:منتهية ال ةلسن لموجز ال معمجلا خلان الدبي
 

 

  ي تدينار كويألف 
  

2021 2020 
    

 498,934 517,213  اداتيراإل

 (373,222) (362,149)  المصروفات
  ────── ────── 

 125,712 155,064  ربح السنة
  ══════ ══════ 

 47,469 58,552  ر المسيطرة غي  حصصالب الخاص ربحال
  ══════ ══════ 
 

 في: الموجز كما  لمجمعلي ااالملمركز ا يانب
 

 

  ار كويتي نيدف أل
  

2021 2020 
    

 6,423,374 6,319,636  لموجودات جمالي اإ

 (5,992,945) (5,917,524)  طلوباتي المالإجم
  ══════ ══════ 

 430,429 402,112  ية لي حقوق الملكإجما
  ══════ ══════ 

 162,530 151,837  رةيطسالم بالحصص غيرالخاصة 
  ══════ ══════ 
 

 المنتهية في:ة نلسجز ل موالة المجمع يقات النقدف التد ن ابي
 

 

  كويتي ألف دينار 
  

2021 2020 
    

 470,592 (41,749)  يلشغالت

 (419,929) 203,438  ار االستثم

 (13,238) (121,055)  يلالتمو
  ────── ────── 

 37,425 40,634    لعادقد الم والن نقدفي ال  دةلزيااي صاف 
  ══════ ══════ 
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 نيعلمودا  تاحساب  19
 

 : يلي نك مالبفي ان حسابات المودعين متتض -أ 

 

مخاطر خسارة، ي  أ   لتحمال تأي أرباح وع  ائرية: ال تستحق هذه الودسابات الجاحذ حكم الوتأخ  غير استثماريةع  ائود - 1

ً ودائع  له اذه  ي، تعتبر للتاب. وبالطلا  عندها  اد أرصدتدث يضمن البنك سحي وفقاً   ،كالبنى  لإعين  حسناً من المود   قرضا

 ية. ام الشريعة اإلسالمكألح
 

ً وتجدد تلقاد  عقق محددة وفقاً لبنود الرات استحقاتية ذات فإن الودائع االستثمار:  استثماريةائع  ود - 2 مماثلة ما لم ت  راتلف  ئيا

 ة.ددحير مغ ةر لفت ستثمارية مستمرةر االالتوفي باتاحسديد. إن جالتي عدم ة فغبالر  بنك كتابةً بطر المودعين اليخ
 

حمل نصيباً من الخسارة بنك، أو تتلإدارة ا  ربح التي يحددها مجلسالرية نسبة  تثمااالس  ئعلوداع الحاالت، تُمنح ايفي جم

 لية.ماال سنةج ال على نتائاءً بن
 

 دفاتر.لبا ةرجتها المدمقي تلف عنتخ الين ودع ابات المسيمة العادلة لحإن الق -ب
 

 مطلوبات أخرى  20

 

  ي تكوي ارنيلف دأ

 

2021 2020 
   

 221,726 247,826  ريوندائنون تجا

 185,817 177,371 وفات مستحقة صرم

 66,934 72,946 لسداد لة اشيكات مقبو

 34,223 34,309 مال عقودأع عن مالءستحق إلى عم

 78,205 84,617 نظفيمودمة للهاية الخنأة مكاف

 4,586 3,281  مستردة يناتأمت

 16,138 14,684 (10)إيضاح  يةدقنغير  تال تسهيمخصص 

 206,732 167,624 تنوعة رى مات أخبومطل
 ───────── ───────── 
 802,658 814,361 
 ═════════ ═════════ 
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   اطياتيحتاال 21

ار كويتي ألف دين    

 
  احتياطي 
 قانوني 

  ي حتياط ا 
  ي ر يا اخت

 رباح أ 
 ابه حتفظ  م 

  طي تيااح 
 خزينة  هم أس 

 اطي احتي 
 دلة ة العا القيم

يل ي تحو تياط اح 
 جنبية أ  عمالت 

 يات ط احتيا
 موع المج رى أخ 

         

 323,199  (23,771)  (305,515)  66,933  15,028  1,306  228,893  340,325  2021 يراين  1في كما الرصيد 

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

سنة ربح ال   -     -     243,414  -     -     -     -     243,414 

شاملة أخرى  خسائر   -     -     -     -     (9,700)  (134,072)  -     (143,772) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 99,642     -  (134,072)  (9,700)     -  243,414     -     -  ر( الشاملة الخسائ) اداتيرإلا يالجمإ

 (20,508)     -     -     -     -     -  (20,508)     -  زكاة 

    -     -     -     -     -  (50,676)  25,338  25,338  ياطياتت لى االحلمحول إ ا 

 (84,416)     -     -     -     -  (84,416)    -      -  (23إيضاح  ) ها ر صدا قترح إ حة م ن م مأسه 

 (100,442)     -     -     -     -  (100,442)     -     -  (23ح  )إيضا   يعها ز مقترح تو   ة نقدي ح أربا 

لالستثمارات في أسهم وفقاً للقيمة العادلة  عادلة  تحويل احتياطي القيمة ال 

   ى رلة األخ م لشاا ات  يراد إلالل ا من خ 
 

 -    
 

 -    
 

 232  
 

 -    
 

 (232) 
 

 -     -    
 

 -    

 (535)     -     -     -     -  (535)     -     -  1يحة  ر صكوك مستدامة الش   ار املة إصد تكاليف مع 

 (1,087)     -     -     -     -  (1,087)     -     -  1مستدامة الشريحة    لصكوك   عديل تحويل عمالت أجنبية ت 

 (4,084)     -     -     -     -  (4,084)     -     -  1  مة الشريحة ا مستد  وك صكعلى    أرباح   سداد 

  593   593     -     -     -     -     -     -  حيازة حصص غير مسيطرة

 (2,366)     -     -     -     -  (2,366)     -     -  يالت شركات زميلةفي تعد حصة المجموعة  

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

 209,996  (23,178)  (439,587)  57,001  15,028  1,346  233,723  365,663  2021ديسمبر  31 في كماصيد الر

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ()تتمة  تايطايتالحا 21

 تي نار كويألف دي 

 
 حتياطي ا 

 نوني قا 
 احتياطي 

 ياري ختا 
 أرباح 

 بهامحتفظ  
 ي تياط اح 

 نة ي ز خ  أسهم 
 احتياطي 

 لقيمة العادلة ا 
طي تحويل اي حتا 

 جنبية ت أعمال 
 طيات ااحتي 

 جموع الم   أخرى 
         

  470,908  (19,376)  (263,569)   51,815   11,899  55,137  310,127   324,875   2020يناير   1في  لرصيد كما  ا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 148,399     -     -     -     - 148,399     -     - سنةربح ال 

 (25,036)     - (41,946) 16,910     -     -     -     - رى خ املة أ ش   ( خسائر) إيرادات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 123,363     - (41,946) 16,910     - 148,399     -     - لة لخسائر( الشام ا دات ) ا ير ي اإلل إجما 

 (19,943)     -     -     -     -     - (19,943)     - ة زكا 

     -     -     -     -     - (30,900)  15,450   15,450  اتياطي محول إلى االحت ال 

 (76,741)     -     -     -     -     - (76,741)     - (23  إيضاح ) أسهم منحة مقترح إصدارها 

 (76,093)     -     -     -     - (76,093)     -     - (23  اح إيض يعها ) وز قترح ترباح نقدية مأ 

 4 4     -     -     -     -     -     -  ( 24  حضا )إي سهم األ ب المدفوعات 

قيمة  أسهم وفقاً للفي مارات تثسة لال ة العادلالقيم تحويل احتياطي

رى ة األخالشاملات خالل اإليرادمن العادلة   
 

-     
 

-     
 

1,792 
 

-     
 

(1,792) 
 

-     
 

-     
 

-     

عةالبيع الجزئي لشركة تابربح من   -     -     -     -     -     -     234 234 

يطرة  غير مسص صح زةحيا  -     -     -     -     -     -     (4,633) (4,633) 

 (95,631)     -     -     -     - (95,631)     -     - خسائر التعديل لمديني التمويل* 

ة ك لشر  1حة  الشري   عات على صكوك التوزي  في   ة لمجموع ا   حصة 

 ةزميل 
 

-     
 

-     
 

(1,398) 
 

-     
 

-     
 

-     
 

-     (1,398) 

 3,129     -     -     - 3,129     -     -     - نة  يزخ   ركة في أسهم صافي الح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 323,199 (23,771)  (305,515)   66,933   15,028  1,306  228,893   340,325    2020  ديسمبر   31  ي ا ف م يد ك رص ال 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  من   يضخفا كتتم تسجيلهيتي  وال  فترةلا  ةذهل  جة خالاتة نالتنازل عن أية أرباح وأتعاب إضافي  ي ذلكفا  مبددين،  الء محلعمالممنوحة    السداد  لي جأت  تاترفة عن  مالية الناتجوجودات اللمثل خسائر التعديل لتم *

 جموعة.    ل فيها الممي تعق المعنية التناطك المركزية في المنون قبل البم ات الصادرةفقاً للتعليماألرباح المرحلة و
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 تتمة( يات  )حتياطاال 21
 

 ي اراطي االجبتياالح

لقوف له،  الالحوالتعديالت  الشركات  انون  قا  التوعققة  ود  ل سألام  اظالنأسيس  لهماقحلالات  تعديالوال  كلبناسي  نسبة   ويلتح  ينبغي،  ة 

مجلس أعضاء  افأة  كوم  لزكاةوطنية والة ا دعم العمال  يبةوضر  تقدم العلميللت  مؤسسة الكويحصة  ل  نى قبدد أ% من ربح السنة بح10

االحتة  اإلدار اياإلى  ياجبالطي  العموميري.  للجمعية  السجوز  للبنكة  ت  نوية  قرأن  عنالسن  ويلالتح  اهذ   قفوبار  تخذ  ز وجايت  دماوي 

 % 5اقصى    دبح  زيعات أرباحتو  دفع  الخسائر أو  ةيغط ياطي إال لتاالحت تخدامسز امن رأس المال المصدر. وال يجو%  50االحتياطي  

أي رد  ويتم    ع.يوزتلة لالقابلطيات  اب االحتياة لغيدفع هذه النسبة نتيجربح للا اهي فيكفالتي ال يت  ع في السنواالمدفولمال  اس  من رأ

عندما    منة  مخصوالغ ممب لاالحتياطي  التالية  السنوات  أرباح  ل  ، ذلكتكفي  يتجاما  االحم  المال أس  من ر%  50ي نسبة  طاتيوز هذا 

  .رالمصد
 

 اري يختطي االاالحتيا

لقو الشركافقا  والنظام  وعه،  ل قة  حالالت  والتعديالت  انون  التأسيس  االتعدو  للبنكسي  األساقد   نسبة  تحويل  غيينب،  اهملة  قحلاليالت 

السن   حدب  10% ربح  قبل  اقصى من  للتقدة  الكويت  احصة مؤسسة  العمال  وضريبةعلمي  لم  والزكلاة  دعم  أعضاء مكاو   اةوطنية  فأة 

اء مين بن لمساهالعمومية لمعية  وجب قرار من قبل الجية بمولسناالت  ويهذه التح  قفاري. يجوز واالختيياطي  تحإلى االاإلدارة    جلسم

 .االحتياطيد على توزيع هذا وقيد جتو ة. الإلدارس اة مجليوصتى لع
 

االحتياطي اال للتري متاختيإن  الاح  بناًء عهامسوزيع على  قمين  إدارة  رارلى  البالطر  نكبال  مجلس  البنكفي مصلتعود    تييقة  ، حة 

للتوزيع  احتم يرزينة غم الخأسهشراء  فةلتك لعادبما ي   ويتي(لف دينار كأ 27,739: 2020ر كويتي )ف دينالأ 27,739غ تثناء مبلاسب

     .(22 ضاحة االحتفاظ بأسهم الخزينة )إيطوال فتر
 

الجمعيةوا العادعلا  فقت  لمسمومية  البنك  اية  في  عالمنهمي  رصيع  2015  مارس  16قدة  حد  االحتيالى  القانونطد  ي طتياحاالو  يي 

 .  لمصدرمن رأس المال ا %50تياري عند نسبة االخ
 

 همسأر اصدإ وةالع

   زيع.توسهم غير متاح للاأل  صداروة إ د عالصير نإ
 

 طيات أخرى احتيا

 ائع.  دوأصحاب حسابات الو همينساماصة بالاآلخر خ يياطة واالحتيب العمالت األجنتحويل  طيياتمة العادلة واحالقي تياطيإن اح
 

 ينة الخزسهم وأ ماللس ارأ 22
 

%( 10:  2019% )10سبة  ة بننحى إصدار أسهم ملع  2021  مارس  22في    دةقلمنعا  نكبال  ياهمية لمسالعادمعية العمومية  الج  توافق

البنك   ميس للسهم( إلى مساهفل  20  :2019م )فلس للسه  10  دية بقيمةقنوزيعات أرباح  الكامل وتب  علمصدر والمدفو أس المال ا ر  من

 (. 23اح )إيض 2020يسمبر د 31ة في ينتهمة السنلل
 

ن من ح به ليتكوعلى زيادة رأس المال المصر  2021  مارس  22دة في  قعنمك الي البنمساهمة للعاديا  ريغ  ةيمومعية الالجمعوافقت  

  للسهم.  فلس  100بقيمة ( سهم 11,874,138,122: 2020ديسمبر  31)سهم  12,641,551,934
 

 ل  ارأس الم

  ي تكوي ناردي ألف   
  2021 2020 
    

 حة:نمال همسأ ول نقداً الكامصدر والمدفوع بالم

 767,414 844,155   فلس لكل سهم 100مة  بقي  هم( س7,674,138,122: 2020) 8,441,551,934
  

═════════ ═════════ 

 

 هي كما يلي:  سنةال درة خاللة المصيدالعاهم األس يإن الحركة ف
 

  2021 2020 
    

 6,976,489,202 7,674,138,122   ر  يناي 1ة كما في مصدرلد األسهم ادع

 697,648,920 767,413,812  ة مصدرةحمنهم سأ
  ───────── ───────── 

 7,674,138,122 8,441,551,934  ديسمبر  31سهم المصدرة عدد األ
  ═════════ ═════════ 
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  ة()تتم المال وأسهم الخزينةأس ر 22
 

 أسهم الخزينة. تياطيلخزينة واحام أسه
 نة: اية السهن في ةيتاللا ةن زيخسهم العة بأت المجموظاحتف

 

  2021 2020 
    

 64,882,159 71,370,374   خزينةم السهأ عدد

 %0.8 %0.8   ةراألسهم المصد من إجمالية بخزينة كنسأسهم ال

 27,739 27,739  ر كويتي( ديناألف ) ينةخزالأسهم  تكلفة

 43,860 59,380  ي( نار كويتديألف )ألسهم الخزينة وقية لقيمة السا
 

 ل للتوزيع. ينة غير قابزخم الهأستياطي ب احفي حساد يالرص إن
 

  فلس للسهم(.  665 :2020) 2021ر مبيسد 31 نتهية فيلمللسهم للسنة افلس  771 بنكالالسوق ألسهم  مرجح لسعربلغ المتوسط ال
 

     مجلس اإلدارةم منحة ومكافأة ا وأسهح توزيعه رمقت يةنقدرباح أ 23
 

مجأق أرباوزيت  كالبن  ةرادإلس  ترح  الملل  %12بنسبة  اهمين  سمللنقدية  ح  عات  في  سنة  %( 10:  2020)  2021  ديسمبر  31نتهية 

 ا يلي:كمفوع دممال الس الأرن %( م10: 2020) %10حة بنسبة  أسهم من  صداروكذلك إ
 

 2021  2020 

 إلجماليا    يال اإلجم  

  
  ألف 

   دينار الكويتي
 ألف

 تيالكوي ر  دينا   
      

 76,093 فلس 10  100,442 فلس 12 هم( لكل س)ا  توزيعهح ة المقترقديلناح رباألا
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 76,741 سهم  10   84,416 سهم 10 ( همس 100ل كها )ل راة المقترح إصدأسهم المنح
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 

المقترح   النقدية  هر األرباحقانونية. تظلا  ءاتواستكمال اإلجرا  كبنهمي ال اسعادية لملا  يةم العمو  يةعم الجة  وافقلماح  ع هذا االقتريخض

 .ةملكيلا قوقح ينفصل فمكبند المنحة المقترح إصدارها  وأسهمعها توزي
 

اح يضإ ) (ر كويتيايند ألف 608: 2020)نار كويتي ألف دي 1,096ة بمبلغ  دارمجلس اإل ءاعضأة أافلبنك مكاقترح مجلس إدارة ا ماك

ً مبلغ المسموح به وفلا ي ضمنه( و28  .ية لمساهمي البنكمية السنومولموافقة الجمعية الع لية وتخضعقوانين المحلل قا
 

    همسات باألعمدفوال 24
 

الحوافز    تشغيلبك  البن  مويق ابرنامج  التصس اإلدارة  قبل مجلمن    دممعتلا  جلألطويل  قبديق عليه  وتم   ومية غير ملعا  ةيعجمال  لمن 

ظفين حيث يتم إطالق سهم للمواأل  اس تخصيص برنامج شراءج على أسهذا البرنام  مليع   ومية العادية للبنك.ملعية اعمية والجعادلا

للموظيدجد  برامج النس  ن كليلهالمؤ  ينفة  ف  رنامجبكل  ل  فقاً ومصدرة  ة. ويتم منح األسهم  تثالثة س  ي نهاية كلعادة  اريخ نوات من 

 .جلس اإلدارةمل قب ق عليها المعتمدة منفمتء الادروط األء شا فيذلك الست ضعخيص وصيلتخا
 

 1كوك مستدامة الشريحة ص  25
 

الشريحة لمستدامة  اك  لصكوم الشريعة اإلسالمية بإصدار اع أحكامتوافقة  ترتيب صكوك م، قام البنك من خالل  2021  يونيو  30في  

لها تاريخ استرداد محدد وتمثل التزامات   سليتدامة  ق مالية مسارو أ  1ريحة  شال  كصكول  تمث  ريكي.مليون دوالر أم  750بمبلغ    1

بضمانمباشر مكفولة  غير  أوو ة  )ذات  لمساندة  المال(  رأس  على  فقط  للوية  وتخضع  ولبنك  اتفاقية   ألحكامالشروط  في  الواردة 

فترة تبلغ   عدلبنك ب ا من قبل اهئاكن استدعموي  ةاليلماق الألوردرجة في سوق لندن  م  1تدامة الشريحة  صكوك المسلا  . إنالمضاربة

لبسداد أرباح الحق لذلك التا( أو أي تاريخ  ريخ االستدعاء األول")"تا  2026يونيو  خمس سنوات تنتهي في    عض شروط ريخ وفقاً 

 داد.  االستر
 

س مشترك اسأب( على   رضامكك )بنع الربة معن طريق المضا  1ة  المستدامة الشريح  من الصكوك  تتحصاليتم استثمار صافي الم

مقيدغي العامة  و   ر  التجارية  أنشطته  سياق  في  البنك  قبل  من  من  تنفيذها  يتم  الصكوك   التي  تحمل  العام.   المضاربة  وعاء   خالل 

 ليف كاعن تاسبة اإلصدار. يتم المحسنة وفقاً لشروط  ده كل نصفاسد يتم % سنوياً  3.6ع بنسبة ربح متوقمعدل  1لشريحة المستدامة ا

 كتخفيض من حقوق الملكية.  1المستدامة الشريحة  وكر الصكدة من إصدابكتاملة المعلما
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  رأسمالية والتزامات مطلوبات طارئة 26
 

 ق بما يلي:تعلألعمال فيما يل  الطبيعي طاشالن منتزامات قائمة تمت ضوالارئة ات طبولمط هناككانت  ،يلمالالمركز افي تاريخ 
 

 

  ي يتر كودينا لفأ 
 

 2021 2020 
    

 159,067 195,008  عتمادات مستنديهاو مقبولةاالت وح

 1,402,288  1,167,647   نخطابات ضما
  ───────── ───────── 

 1,561,355 1,362,655  رئةمطلوبات طا
  ═════════ ═════════ 

 

  كويتي  رف ديناأل  

  2021 2020 
    

    

 306,005 281,289  ى أخرو ةسماليأالتزامات ر
  ═════════ ═════════ 

 

مامع 27 مباعمالت ومعامال  التبادمالت  األرت  الباح وعق دالت معدل  تحويل  األجنود  اآلجلة وععمالت  اآل  قودبية  )جلالسلع   دواتأة 

 مشتقة إسالمية(    يةمال
 

المت الطبيعيا  نمموعة ضجدخل  معامال  لسياق  في  مبادالتلألعمال  معدامب  تمالاومع  تعمال  ت  وعقوألرا  لدالت   يل تحو   دباح 

األج اآلنالعمالت  وجلبية  اآلة  السلع  )عقود  مش جلة  مالية  إسالأدوات  للتخفتقة  ممية(  حدة  من  العمالت  يف  ومعاألخاطر  ل د جنبية 

 ر فقاً لسع وة  يمسالة اإلعالشريتتفق مع    ن طرفين لشراء سلعة نظام الوعد بيى  ل إآلجلة  االسلع    مبادالت عمالت وعقود  ندتست   باح.راأل

الصلة في  خريالتا  عليه في  تفقم اتف  روط بشراء سلعةوعد مشالمعاملة هي    إن  بل.المستق  ذي  فيما ن جانب واحداقية شراء ممن   .

ى لاً إداستناالمتغيرة  المعدالت الثابتة واألرباح ذات    اتعوت مدفال بمباد طراف المقابلة عادةً ألا  تقوماح،  بألر ا  لادالت معدبمبيتعلق  

عمالت ة االسمية بة إلى القيمباإلضافة أو المتغيرة  الثابتيل المدفوعات  تبدتم  الت، يملمبادالت الع  بةالنسبواحدة.    ملةلع  االسمية  ةيمقلا

  مختلفة.
 

مة يق  ىل إاً تنادسا  غيرابت والمتالمعدل الثباح ذات  مدفوعات األر  دلاببت  ادةعاألطراف المقابلة    تقوم،  احبرل األمعد  تدالباملبالنسبة  

معامالتعل  خال  نمواحدة    ملةعب  اسمية سلشل  دة  معمحدعة  راء  متوافقة  اإلسالالشري  دة  بعة  متفمية  اسعر  في  عليه  ذي ق  لتاريخ 

 . لوعدا كلهي على أساس قبللصلة في المستا
 

وم  تمي العمالت  مبادالت  وعقواألر  دلعمادالت  باستخدام  األباح  العمالت  تحويل  اآلد   اضرألغ  جلةآلا  علالس  عقودوجلة  جنبية 

 .تغطيةال
 

المبادالت  وعقمثل  ت  يمةالتغيرات في ق بح مرتبطة بات معدالت رمالية ذبنوك ومؤسسات    دة لدىالمتضمنة أرص  باحألرمعدل اود 

 .ةمينلثاالمعادن 
 

العادلة  جال  وضحي القيمة  التالي  األ  سالبةالو  لموجبةادول  تعادللهذه  ا   دوات، والتي  باةلسوقيالقيمة  القيمةلإ   ةفضاإل،  إن سماال  ى  ية. 

تقاس ذي  وهو األساس الأو المؤشر    سعر المرجعية أو اللعمالت األجنبيدالت ابط بأدوات مبامرتال  األصل  غسمية هي مبلالا  قيمةلا

 ئتمان. اال رخاطمإلى  تشير السنة والالقائمة في نهاية  لمعامالتحجم اى لإسمية الهذه األدوات. تشير القيمة ا مةيي قات فرتغيال عليه
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مبمع 27 ممبادال  الت ومعامالتمع   دالتاامالت  تحوياألرباح وعقو  عدلت  األجد  العمالت  اآل ل  اآلجلجلة وعقود  نبية  )أدوات السلع  ة 

 تمة( ت( )يةمشتقة إسال ة ممالي

   

 

   

  ألف دينار كويتي 

   

 مة  قيال
 لة  ادعال
 لموجبة ا

 لقيمة  ا
 العادلة  

 سالبة ال

 قيمة ال 
 ية ماألس 

      2021يسمبر د 31

 436,499 3,095 12,379   ة جلاآل دالعقو

 211,509 13,620 -   دل األرباح  ت معال ت مبادمعامال 

 997,097 4,662 11,254   عمالت  امالت مبادالتعم

 278,053 227 12,594   المتضمنة الثمينة  ادنالمع

   

─────── ─────── ─────── 

   

36,227 21,604 1,923,158 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
 

    

 

    

  ويتي ألف دينار ك

    

 القيمة  
 عادلة  ال
 لموجبة ا

 القيمة  
 العادلة  

 ة السالب 

 القيمة  
 األسمية  

       2020ر يسمبد 31

 395,964 1,277 4,834    ة لجقود اآلالع

 216,426 26,008  -   رباح  معدل األدالت مبات معامال 

 2,281,253 46,474 16,150    مالت ع تبادال م تمال معا

 351,243 216 -    منة المتض المعادن الثمينة
 

   

─────── ─────── ─────── 
 

   

20,984 73,975 3,244,886 
 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
 

بم ف يتعلق  العبايما  ادالت  ومبادالأل مالت  وجنبية  األرباح  معدل  اعقت  تحويل  العمالود  وآلانبية  ألج ت  اآلجللسا  دوعقجلة  فإ ةلع   ن ، 

تلا االسمية  إجمقيمة  النمثل  التدفقات  يمكنالي  ولكن،  بالصافيتسو  قدية.  المبالغ  الية  ويبين  التالي  .  ومججدول  الفا صمل  ات فقدتي 

 دية:لنقا
 

  ر كويتي لف ديناأ 

 
 قيمة ال 
 سمية األ 

 ل  خال
 أشهر  3

   12إلى  3
 شهراً 

 من  ثرأك
 راً شه 12

     2021مبر ديس 31

 219,692 596,840 1,106,627 1,923,159 لة  خنقدية دات قافدت

 (207,845) (591,474) (1,092,598) (1,891,917) فقات نقدية صادرة تد

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 11,847 5,366 14,029 31,242 ت النقدية  صافي التدفقا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     2020 ربمديس 31

 573,329 1,321,226 1,350,331 3,244,886   لةقدية داختدفقات ن

 (397,811) (1,180,731) (1,362,276) (2,940,818) ادرة نقدية صتدفقات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  175,518  140,495  (11,945)  304,068 قدية الن اتتدفقصافي ال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة  ت عالق راف ذاطأ امالت معمع 28
 

المجموعالرئيسيون و  اهمونالمسذات عالقة )معينة  ناك أطراف  ه إدارة  ن م  ئالتهماعد  أفران وفيذييتنلفيها اظة وموأعضاء مجلس 

ويلية مت ت  هيالسء تالمعن أو  مودعي  مثلوني ن(  سييييها مالك رئيمثلون فوشركات    كةع مشتر ومشاري  ةكات زميلوشر  ولىالدرجة األ

النض،  للمجموعة المن  تلكللمجموعة.  طبيعي  شاط  ت  إن  قد  بن المعامالت  األ مت  الشروط  افس  معدل  ذلك  في  بما   حألرباساسية 

بيعي طدر  ن قممن أكثر  تتضقة ولم  غير ذات عالأطراف  ها مع  ل  مماثلة  تلمعامال  وقت بالنسبةي نفس الفدة  ك السائت كتلنااوالضم

  .خاطرمن الم
 

   كما يلي: جمع هيالدخل الم  ي بيانضمنة فة المتقالاف ذات ع مع أطر تالمعاملإن ا
 

 دينار كويتي  ألف     

 المجموع      

 

  مساهمون
 ون يرئيس 

 ات كشر
ة  زميل

يع  ومشار
 شتركة  م

 أعضاء  

  اإلدارة مجلس
  وموظفين

 ن  نفيذييت
آخر   طرف

 قة ذي عال 

 

 

 2021 2020 
       

 7,834  7,615  38  99  7,478     -   لتموي يراداتإ

 290  315  47  166  102     -  أتعاب وعموالت   تإيرادا

 14,906  7,741  436  67  292  6,946  مويل وتوزيع للمودعينكاليف ت ت
 

  لي:المجمع هي كما ييان المركز المالي ة في بلمتضمناذات عالقة   األرصدة مع أطراف إن
 

 ي تر كويديناف أل 

   جموعم ال 

 

  مساهمون
 ن ورئيسي

 شركات 
ة  لزمي

ريع  ومشا
 مشتركة  

 أعضاء 

اإلدارة   مجلس
  نوموظفي
 تنفيذيين 

رف آخر  ط
 2020 2021 ذي عالقة 

 

       

 208,306  226,714  1,037  2,817  222,860     -   ويلمدينو تم

 1,135,722 744,591     -     -  27,266  717,325  سسات المالية مستحق للبنوك والمؤ

 57,609  54,652  9,140  14,322  31,190     -  ت المودعيناباحس

 11,802  6,848  542     -  5,820  486  ةيت طارئة والتزامات رأسمالمطلوبا
 

 هي كما يلي: يذيينلموظفين التنفادارة ولس اإلأعضاء مج حصص تفاصيل إن
  

 

كويتي  دينارف أل      

 

إلدارة أو ا  سلمجعضاء أ دعد
يين التنفيذ  ينموظفال   

   عدد األطراف
)أقارب أعضاء   قةذات العال

ة أو الموظفين اإلدار  مجلس
( ذيينالتنفي     

 

        

 

2021 2020  2021 2020  2021 2020 
         

         دارةلس اإلأعضاء مج

  1,120   1,122    23   17    25  23 يلية  ت تموتسهيال 

  19,364   13,321    123   122    53  49 ين دعت موحسابا

  2,362   1,771    3   1    1  1 ية ل تسهيالت تمويلابضمانات مق
         

 ون   يذتنفي موظفون 
        

  2,422   2,532    14   18    68  70 ويلية  مت  تتسهيال 

  11,585   8,465    111   114    81  79   نات مودعيحساب

  2,708   1,755    3   1    7  7 ويلية مت  التي ات مقابل تسهانضم
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 تتمة( طراف ذات عالقة )مع أ تمعامال 28
 

  إدارة البنكس  اء مجلأعض  مكافآتو  العليادارة  وظفي اإللم  نهاية الخدمة  ت آفامكو  ياالعلت ومكافآت موظفي اإلدارة  الإن رواتب وبد

 ي:لا يكم يه مجمعةال ابعةتت الكاشرال وكافة
 

 كويتي  ارألف دين 

 ع والمجم  

 2021 2020 
   

 13,340 12,393  اإلدارة العليا  ظفيموت ت ومكافآواتب وبدال ر

 1,008 992  لياالعة ظفي اإلدارمولجل ويلة األطوالمزايا  الخدمةة ت نهايآمكاف

 1,876 2,280  *اإلدارةأعضاء مجلس مكافأة 
 ───────── ───────── 
 15,665 16,224 
 ═════════ ═════════ 

 

أة كافبنك. تخضع م يتعلق بال  ويتي(ألف دينار ك  608:  2020دينار كويتي )  فأل  1,096مبلغ  ة  جلس اإلدارأعضاء ممكافأة  تضمن  ت  *

  .(23)إيضاح  عمومية السنويةعية الالجم  قةلموافإلدارة ا سجلضاء مأع
 

   اعيطلقليل االتح 29
 

 ة  ياساألساعات قطلمات اعلوم
عات لرئيسية في هذه القطانشطة والخدمات اإن األئيسية.  رطاعات أعمال  ق  أربعإلدارة في  األغراض    عةموجمال  ةشطتنظيم أنيتم  

 كما يلي: هي
 

 : الخزينة

لبنوك وتبادل الودائع مع ا في صكوك ستثماروا ةبحثمارات المراستاة و لسيولرة اإدا

 لدولية. ية اصرفمالقات العالى  لافة إإض ليةالما اتلمؤسسوا
   

والخدما  ةالمصرفي  العمألا ت لألفراد 

 : خاصة لالمصرفية ا 

ء  عمالت للات والخدمامن المنتج  متنوعةاالستهالكية مجموعة  لخدمات المصرفيةتوفر ا

ية  ت المصرفلخاصة مجموعة شاملة من الخدمارفية المصات وتوفر الخدما. دفرااأل

 ة.ليعالاة يلمامالءة الي الذو درالألفتكرة مبلصة وامخصال ميةالساإل
   

 : للشركاتألعمال المصرفية  ا

يم خدمات  شركات وتقدإلى الة ومنتجات االستثمار الخدمات المصرفييد من يم العددتق

 محلية ووكالة واستصناع. إجارة ت ال هيالعقارات وتسو علسلبحة لمرا مويلت
   

 : ر االستثما

ر  يلمنشآت غواة يرقاعلا ستثماراتواالهم سألفي ااشرة مبلرات اثماستة االرداإ

 كة. المشاريع المشترميلة وكات الزر لمجموعة والشالمصرفية لدى ا

 



 ته التابعة اوشرك ع.م.ك.ش. ويتيلكا يلالتموبيت 
 

 عة ت المالية المجميانااحات حول البإيض

 2021ر ديسمب 31ي ف امك
 

 

59 

 

 )تتمة(  لقطاعيالتحليل ا 29

  ي كويتألف دينار  

 ينة الخز 

عمال  األ

راد  لألف يةالمصرف

لخدمات وا

المصرفية  

 الخاصة 

مال  األع
  رفيةالمص 

 مجموع لا تثمار الس ا   ركاتش لل 
      

      2021سمبر دي 31
      

 21,788,212    1,622,537      5,574,325    7,052,339      7,539,011    الموجودات  يإجمال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 19,481,030    453,774         2,926,427    12,948,702    3,152,127    مطلوبات لا إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  811,011          127,565         257,321       354,051         72,074          غيل رادات تشيإ
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 (135,369)       (30,950)          (103,521)       (12,590)           11,692          يمة قال فاضوانخ تاصخصمال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

  310,137          8,427 85,067          147,906         68,737            السنةبح ر
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  دينار كويتي  فأل 

 خزينة لا 

األعمال 

ة لألفراد  في المصر

دمات  والخ

صرفية الم

 ة ص الخا

ال ماألع
 مصرفيةال

 مجموع ال مارتثساال ت  للشركا

      2020ر مبديس 31
      

 21,502,314 1,569,794 5,640,019 6,520,157  7,772,344  ات الموجودإجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 19,400,916 457,214 2,980,421  12,270,709  3,692,572   إجمالي المطلوبات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 795,596  79,070  265,959  339,712  110,855  إيرادات تشغيل
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 (284,067) (100,591)  (141,887) (13,768)  (27,821)  ض القيمة نخفااوالمخصصات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 184,222 (92,918) 57,374  151,227  68,539  السنة)خسارة( ربح 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 وية  الثان اتقطاع لاات معلوم
 

 ي:  يل كما الجغرافي هو يلالتحلن إوعة. ناطق جغرافية متنوعة في مجمتعمل الم
 

 تي كوي ناردي لفأ 

  لموجودات ا 
 ات طارئة بمطلو

 لية والتزامات رأسما
      

 2021 2020  2021 2020 

      فية:ا المناطق الجغر

 578,862 493,181   13,663,791 14,269,163 وسطألاالشرق 

 1,248,097 1,119,553   6,553,652 6,376,251  ا أوروب

 40,401 31,210   1,284,871 1,142,798  ى أخر
 ──────── ───────── 

 

───────── ───────── 

 
21,788,212 21,502,314  1,643,944 1,867,360 

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
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 (ةمتت)ل القطاعي  التحلي 29

 يتي ر كوألف دينا 

 المجموع   ليدو  حلىم 
         

 2021 2020  2021 2020  2021 2020 
         

 795,596 811,011  458,864 504,389  336,732 306,622 التشغيلت دايراإ
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 184,222 310,137  114,750 243,087  69,472 67,050 السنة    ربح
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 اطرخدارة المإ 30
 

د وجو  كد علىؤوكمة تحة  يلمع  ن خاللمنفيذ ذلك  عة. ويتم تجمورار في المنع القأ من عمليات صزتجال ي  جزءاً   رد إدارة المخاطتع

 يا. لعلرة ا امن قبل مجلس اإلدارة واإلدشرة مبارة شراف بصوإلواة برقالتحكم والللمخاطر وامستقل  ييمتق
 

الكوعمل  وي التمويل  و  رفع  على  كل مستمربش   ييتبيت  قدرات  إداكانيامإمستوى  في ضو  رةت  التطالمخاطر  التي  ء  دها يشهورات 

ا فييألعمال وأقطاع  الرات تعوتط  ءوض  ضاً  النظاليمات  األفي ولوامصرم  المائح سوق  االممارسال  فضوأ  لية وراق  في بقة  لمطت 

 مخاطر.ة الدارإل ثالثة"ة العي "الخطوط الدفاي نظام ويتل الكموي الت  ت. يطبق بيإدارة المخاطر
 

األالدفا  طخ  يبين المخاطر  ولع  عنتن  إن  األع  تج  ف  مالوحدات  أعمالهاومتضمنة  بي  .ي  الكويموتلات  في  ة كاف على  ين  عيت تي،  يل 

التأكد من فاععمليال  ظفيموو  عقودالي  ظفو مو  االئتمان  فين )موظفيالموظ هم ات المتضمنة في مسؤولي  رخاطة المدارية إلات ... إلخ( 

 .لتنظيميةا
 

 طار إطر في  اة المخرداإ  نماولية ضؤتحمالن مسوهما ت  ليةلماالرقابة ا  إدارةودارة المخاطر  إ  ةوحدى  ني علاثل خط الدفاع اليشتمو

  للمخاطر. ول المحددةى المقبستوالم
 

راف عليها من اإلشا وهوردحديد  تم ت ي  التي  التدقيق الداخليدة  ره وحتوفلذي  االمستقل    والضمان   التأكيد  ث فيثالال  ط الدفاعخ  ثلتم ي

إعداد    .ققيالتد  لجنة  لبق نتائج  تقرير  ويتم  الداخالتحول  جمدقيق  إلى  جهاتيلي  تونيةعالم  مةكووالح   ة اردإلا  ع  الفر  .  تدقيق وحدة 

 إدارة المخاطر.مل  طار عي إدة فدوفقاً للمتطلبات المحقابة الر ليةفاعالعام ل امنظال عملضمان   يخل الدا
 

الت  ةلمسؤولا  يهطر  اارة المخة إدحدإن و طرق   مل استخداخاطر من خالالمبقياس  ضاً  قوم أيتها، كما تاقبرومخاطر  ض للمرععن 

إلى  قارالت  ديمققوم بت تخاطر ومال  ساقيل إدارةير  المخاطر  ق قيطر  خدمارة. تستداإلس  لمجو  المخاطر  لجنة  إلى   دتنتساحتماالت  اس 

 . يةلحالا ةياالقتصاديئة لبابقة المعدلة لتعكس االسبرات الخ
 

ة  موع للمجوق  سيئة البعمال واأل  ةييجاسترات  التي تعكساإلدارة و  جلستي يضعها مدود الا من خالل الح هبتومراقخاطر  مليتم ضبط ا

 . بنكال لس إدارةمجى لد بولخاطر المقمستوى الم وكذلك
 

 تخفيف المخاطر 

  اآلجلة الت األجنبية  ملعقود ااح وعبرادالت معدل األومب  التمدالت العمبا  ر،دارة الشاملة للمخاطاإل  زء منكج  وعة،متستخدم المج

الس المنتجاضم)  اآلجلةلع  وعقود  االنلناشئة  امخاطر  لل  تعرضال  ةإلدار  كوذل  (اً رعش  ةولالمقب  تن  من  العائد   فيت  رايلتغاتجة 

 .امان لديهالئت ا لضمانات لتخفيض مخاطرة امجموعال تخدمسوت .ألجنبية ومخاطر األسهمت اعمالوال
 

 دة ئاات المخاطر الزتركز

عة،  فظ متنومحااظ ب حتفعلى اال  ة تركزدحدم  تداك إرشانراءات البسياسات وإج من  زائدة، تتضاطر الب تركزات المخنتجأجل    من

الوبالتا في   للشريعة(قاً  وف االختيارية )  التغطيةسة  م سياخدااست  ممان المحددة وإدارتها. ويتالئتر اخاطتركزات مى  علة  رسيطلي يتم 

 مال. ألعى قطاعات اومستو ستوى العالقاتمى طر علالمخا تك إلدارة تركزاالبن
 

راقبتها من تم مي ي التمماثلة وت  ءاراجوإ  ر وسياساتإدارة مخاطهياكل    لها  وعةمجمللابعة  تصرفية  مة  كرشل  فإن ك  ،ة إلى ذلكإضاف

 ك.البن قبل مجلس إدارة
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 مخاطر االئتمان     31
 

 . تديرةديقاعلتاتهم اماء بالتزالة في الوفقابألطراف الما أو اإخفاق عمالئه  بسبارة بعة خسومأن تتكبد المج  ن هيتمائخاطر االإن م

كذلك وة  منفردال  ابلةقرغب في قبولها لألطراف المتي تال  اطرالغ المخمبل  وددع حن خالل وضوتراقبها مئتمان  اال  خاطرة معالمجمو

 ود.بهذه الحد  يتعلق للمخاطر فيما ضعرة التمراقب لعمال، ومن خالت األاعاطرافية وق الجغت القطاعا لتركزات
 

طريقةب بتطجموعة  الم  تقوم اإلرشاإ"  يق  الات  اللتوفير  لك  وذ  "بكرمنذار  للتغالتحديد  احتلما  تيرا مبكر  في  ئتمانية اال  ءةلمالملة 

المقابلة   فبلألطراف  مري  ما  القانونيةاجعذلك  الضمانات  حدو  ويتم .  ة  باسطراألا  دوضع  المقابلة  مخاطر نتص  موذجندام  ختف  يف 

ااالئ ل  عدللذي يحدد متمان  اليصنت  عخضبل. وتاكل طرف مقالمخاطر  لمفات  إالد جعة  مرالخاطر  اإلنذار   يقةرط  نورية.  "إشارات 

 ها.ل يحيةوالتصح ائيةالوق اتءإلجراا تي تتعرض لها واتخاذر الللمخاط تيجةً نبتقدير الخسارة المحتملة عة مولمجح لتسم  "بكرالم
 

 ة توقعمتمان الاالئ رئ تقييم خسا

 لتعثرالجة ايف التعثر ومعتعر

احتساب خسائر   عند(  ةالئتمانيا مةقيلة اضفة كمنخف)المصن  3ة  اجه ضمن المرحلدري إالتالوب  متعثراً مالي  لال  صألمجموعة التعتبر ا

 التالية:  لحاالتا ة فيعاالئتمان المتوق
 

 ال غير  بالتزاماتهبالو  يلالعميقوم    أنمل  محتمن  إلئتمال ا  فاء  ادون  ببالكامل  جموعة  الم  ىانية  التخالجوء    ذلمجموعة 

   ؛(الضماناتتفظ فيها بي الحاالت المح)فان الضميق قمثل تح  نونيةاقال تااإلجراء

 ة.موعتماني جوهري إلى المجام ائزلتي اأيوماً عن  90ي السداد ألكثر من ر فأخت العميل يسجلن أ 

 مة ايقلمنخفضة ا لعميلاات زامتعتبر الت أن ً  ية. لخدالا االئتمان ض إدارة مخاطرألغرا لى تقييم نوعينادا إاست ئتمانيا
 

ا  بتالمصنفة خار باالنكشافات  عثالتوعة  مجملتربط   بقا ط والتصنيف "ج"    Fitchو  S & Pنيف  لتصا  ةقا لوكال" طب"د  يفنصرجياً 

 التصنيف موديز. كالة ول
 

 م و تق  يذلنوعي الاء من التقييم  اد كجزالعجز عن السدمالية  احت  ىتشير إلقد    يتلمن المؤشرات ا  نوعةمت   وعة مجموعةجمالمعي  ترا

 : المؤشراتن بين هذه نب العمالء. ومجامن عثر الت ائه حولبإجر
 

 ت التفاقيافة االخم 

 ن مييدائنين أو موظفين عمولدى د  دالساالتزامات متأخرة  العميلكون لدى ن يأ 

 العميلة اوف 
 

 ئتمانر االطاخالجوهرية في م ادةيالز

باستمرار  المجم  راقبت اوعة  المعكافة  لخسائرلموجودات  اتئالا  رضة  يولك  .لمتوقعةمان  كان تحتم  ي  إذا  ما  األد  ديد  أو إحدى  وات 

معرضة  دوالأل  ةفظحم مدى    ائرخسلت  على  متوقعة  اساخ  أو  شهراً   12ائتمان  مدىئر  على  متوقعة  األعم  ئتمان  تراعي ر   داة، 

المبمان منالئتامخاطر    ة فييرهعة أي زيادة جوجمومال التحقق  للبق بالنس متناس   يكم  راإلى معي   ةتستند المجموعدئي. وذ  ظة محفة 

 طر االئتمان.  مخاي فد ملحوظ زدياا يأم ييتم تقي  خارجيا لكيمصنفة داخليا وال
 

 د الية التعثر عن السدااحتمر ديتقوالتصنيف الداخلي 
إع المحفظدند  اارة  تخاصلة  بالمجموعة،  اعتسة  وبتصن  لمجموعةين  وآليايفات  أخرىإجراءات  اعتبا  ت  في  كافة  رتضع   نب اوجها 

المحدلمخاطا ودر  بمحلل  ا  عينتستة.  اللمجموعة  بتصنالمخاطر  )ديومف  يخاص  تصنيف  Moody’s Risk Analystز  كآلية   )

م لتحليل استخدا يدعم اكما    لمخاطر.ات لفي نألعمال ووضع تصل ايتحللقدرة على  الها  يح  موعة. وهذه األداة تت المجى  لدة  يائتماني داخل

والعو المالية  ا اامل  ا  ة تياذللعوامل  حعلمالية  غير  سلى  الم.  واءد  تستعين  بالتكما  اجموعة  عن  الص  يةجرخالصنيفات   التكاوادرة 

  ياً.رجخاة فالتصنيف المعروفة للمحافظ المصن
 

 رة ا السياسة اإلد  هل هذهوتس.  ئتمانيةفظة االالمح  علىاطر  للمخ  قفالمتوادقيق وال  يفنلتصاعلى    ةفظاحلما  هي  جموعةمإن سياسة ال

الصخاطر  ملل  ةيزالمرك اال النة  قاروم  ةل ذات  لمخاطر  قطافي    ئتمانتعرض  والمنتجات. الج  تاوالقطاع  عمالألا  اتعجميع  غرافية 

يسية لقياس ت الرئدخالموفير اللت  اهتجالتي تم معالق  لسواات  ة مع معلوميلمالت اة متنوعة من التحليالجموعم  يفصنتنظام ال  ويؤيد

ً فوولفئات مختلف امع بشكل يتناسب  ر اطلمخة ل اخليديفات الالتصن ةافك عقد تم وضوطرف المقابل. اطر المخ ى لد التصنيف ياسةلس قا

 . ل منتظمبشك طرخالما تصنيفات   وتحديثلبنك. يتم تقييم ا
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 )تتمة(   نئتمااالمخاطر  31
 

 (ةعة )تتممتوق لا خسائر االئتمانيم يتق
 

 (ةتمت) ن السدادعمالية التعثر ير احتالداخلي وتقد لتصنيفا
المجتستخ الس  يةمالحتاوعة  مدم  عن  مدالتعثر  على  اداد  مدة  وعلى  شهر  شرع  نيثار  عداماً  تخصيص ر  حسب  وذلك  األداة،  مر 

لمحالة  لالمرح احدد  تحديد  يتم  ا الية  تمالملتزم.  عن  عا لسدلتعثر  اد  دورة  مدار  منصأللى  م  ل  ا حخالل  إلى   لمخاطرلل  استنادا 

. جياً  خارة  ففظ المصنلمحال  اهب  فف المعتر الت التصنيية من خالل وكارجلخاة امانيتات االئتصنيفلا و  أ  ةالداخلي  ةفات االئتمانيالتصني

اللية امالالسداد المرتبطة باحتشروط    كلهي   كما تقوم المجموعة بتحويل الياحتمال  إلى  لصى مدار دورة األد علاسدتعثر عن  تعثر ة 

السداد على  ع السرحلة زمنية بامدار من  المناآلليو  ذجامنتخدام  بتقييم  الوم  تق  سبة.اات  فظة لمح  اددسال  لتعثر عناحتمالية امجموعة 

 ي تار لوجيستي والانحدية  جات إلى آلرالد  قاتالمجموعة. وتستند بطاية في  وكسل  فراد من خالل تطبيق بطاقات درجاتاألت  امنتج

  ني.ا كل تسهيل ائتممقابل مالية التعثر ة واحتلدرجاتقييم  تيحت
 

 ة  بليقت المستعلوماملا جارإد
لمتوقعة لكي يتم تمان ائ اال  رتؤثر على مخاطر االئتمان وخسائ  أن  قعومن المت  التية  ييسئرصادية اليرات االقتالمجموعة المتغي  راعت

 ف وظرلل  والمؤيدة  قعات المعقولةة التو س بصورة رئيسيهي تعكة. وعالمتوق  تمانئالنماذج خسائر ا  ة فيبليمات المستقلولمعج اإدرا

مان ئتاال  على خسائرعوامل االقتصاد الكلي  ير  أثتإلدراج    ائيةحصإج  ذاموعة بنمستعين المجقتصاد الكلي. تالبا  تبطةلمراتقبلية  المس

ات االقتصاد ت بيانمنخفض( لتوقعاناريو  ، سي دو متزاينارييس  سيناريو أساسي،ات )يوهالثة سينارث  وعةمجم. كما تراعي المتوقعةال

بشكللا م  لفصنم  كلي  القطالكل  ال  يةرافالجغات  عن  تطبيق  الويتم  اتقييمات  السيناريوهات هذ  لىعحتماالت  باال ة  حرجملمناسبة  ه 

ما اضات بفترالجيات والمنها  ةة منتظمة مراجعبصورتم  يلمتوقعة.  ا  مانئتحتماالت حول خسائر اال ة باالجحمر  ةللوصول إلى نتيج

 ة.  يلقبتسمصادية التبالظروف االق توقعاتفي ذلك أي 
 

 اتاناة أي ضمالئتمان دون مراعلمخاطر اض  تعرلل ىقصأللحد اا
للتعرض   قصىاأل  م عرض الحديت. وجمعان المركز المالي المنود بيلبان  ممخاطر االئت ى للتعرض للحد األقص ي االتل الضح الجدويو

دام الل استخخ  من  اطرخالم  خفيف منير التثتأ  لبموقوف( قلالمؤجل واربح  بعد اليمة وبالصافي  اض القانخف  ان )قبلئتمالا  لمخاطر

 ن. االضمتفاقيات وا يةيساصة الرئترتيبات المق
 

 ألف دين ار كويتي   
 2020         2021      إيضاحات  

    
 2,268,412 2,120,905 8 ماليةت الساسبنوك والمؤلدى اة لأرصد

 3,364,577 3,349,685  9 قة من البنوكة مستحأرصد

 11,318,519 12,006,745 10 ليمو ت  ومدين

 2,790,250 2,773,065 11 استثمار في صكوك 

 239,657 309,634  ة أخرى رصدة مدينوأ يونرنون تجامدي

  ───────── ───────── 
 19,981,415 20,560,034   ماليجاإل

  ───────── ───────── 
 1,561,355 1,362,655 26 رئةطابات لوطم

 306,005 281,289 26 أخرى و ةيلارأسم ماتالتزا

  ───────── ───────── 
 1,867,360 1,643,944   المجموع

  ───────── ───────── 
    

 21,848,775 22,203,978  انمئتاالض لمخاطر مالي التعرإج

  ═════════ ═════════ 
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 (  مةت)ت مانتئالمخاطر ا 31
 

 )تتمة(  اتضمان اة أيعامر نولمخاطر االئتمان دى للتعرض  الحد األقص
األد  ندع وفقالما  تاوتسجيل  ً لية  للا تمثل  قيم  العادلة،  أعالاللمباة  المبينة  الحاليغ  التعرض  اال  ه  الحئتمان  لمخاطر  األوليس  قصى د 

 مة.لقيلتغيرات في اة اجتيمستقبل ني الف أشوالذي قد ينخاطر تعرض للملل

 
 انمئتالا خاطرلم قصى للتعرضد األتركزات مخاطر الح

االئتمان   خاطرلتعرض لمبلغ الحد األقصى لو  ال.موقطاع األعرافية  لجغ قة المقابل حسب المنطقبل الطرف ان  ملمخاطر  اركز  ت  ريدا

 يتي( قبل مراعاة أي وار كندي  202,565:  2020كويتي )  ألف دينار  272,100مة  قي  2021ديسمبر    31  يف  فردي كما  لطرف مقابل

 :هضمان محتفظ بأي   عاةبل مرا ية التالية قمناطق الجغرافال بسوعة حمجة للميلالما تداوجوالمليل حت يمكن نات.ضما
 
 

  دينار كويتي  ألف
 مجموع ال  أخرى    رباأو األوسط  الشرق 

     2021ر مبسيد 31

 2,120,905  291,550  1,420,737  408,618  ةت الماليلدى البنوك والمؤسساة دأرص

 3,349,685  1,476  497,178  2,851,031  كولبنن امقة رصدة مستحأ

 12,006,745  329,911  3,001,875  8,674,959  مدينو تمويل

 2,773,065  338,334  1,227,809  1,206,922  صكوك  فياستثمار 

 309,634  4,952  43,488  261,194  ون وأرصدة مدينة اخرى ري تجاون ينمد
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  13,402,724   6,191,087   966,223   20,560,034  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

     2020 برديسم 31

 2,268,412  336,421 871,317  1,060,674  لماليةا تسانوك والمؤسة لدى البصدأر

 3,364,577  10,968  363,731  2,989,878  لبنوكن اة ممستحقأرصدة 

 11,318,519  372,601  3,263,070  7,682,848  لمويدينو تم

 2,790,250  404,212  1,456,116  929,922  كوك ثمار في صاست

 239,657  5,076  37,571  197,010  ى اخر ة مدينةون وأرصدتجاري ون مدين
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  12,860,332  5,991,805  1,129,278  19,981,415  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 :بهظ مان محتف قبل مراعاة أي ض األعمال سب قطاعدات المالية لدى المجموعة حل الموجوا يلي تحلييمف
 

يويت ف دينار كأل   

              2021              2020 
   

 4,634,999 5,228,614 نيع تجارة وتص

 8,830,573 8,970,449 مالية  تاسسؤوم بنوك

 2,908,069 2,895,616 عقاراتإنشاءات و

 3,607,774 3,465,355 خرى أ

 ──────── ───────── 
 20,560,034 19,981,415 

 ════════ ═════════ 
 

 ةوجودات الماليالمالئتمانية حسب فئة ة اجودال
ناتجة ال  ية للخسائر المالية هائالنلمخاطر  يها اف  نالتي تكو  فاتنكشالك االهي ت  ""مرتفعة  ئتمان المصنفة كجودةاطر االخت لمفاالنكشاا

تعثر ار منخفضةمخاطالتزاماته    في سداد  الملتزم  عن  أما  االئ  تافكشاالن.  المتلمخاطر  فهي  جكفة  مصنان  "قياسية"  تتكون من ودة 

 القيمة.  فضةمنخ تعتبر وال ةيالتعاقد التزام كامل بالشروطفيها ن وي يك لتخرى واألالت ايلتسهة اكاف
 

 في  ثمارتسالا  ن ع  اإلفصاح  11اإليضاح    يتضمن   بينما  لمديني التمويل  دة االئتمانيةالجو   عن  تفاصيل  اإلفصاح  10  اإليضاح  يتضمن

نة لمدي ادة التجاريين واألرص والمدينين لبنوكامن  قةالمستح ألرصدةوا يةى البنوك والمؤسسات الماليف األرصدة لدتصن  يتم .صكوك

 .  اليةلعالفئة ا  نضم  خرىاأل
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 مان )تتمة(  ئتاال مخاطر 31
 

   تناامضال
مبلغ المطل  إن  الضمان  إو ونوع  يستند  االئ  ىلب  مخاطر  المقابل  نتماتقييم  تنفيلطرف  يتم  التعليمل.  الذ  إدارةموضوات  قبل  من   عة 

 . مالتقيي مقاييسو انمنواع الضقبول أ لق بمدىفيما يتع وعةمجمبالن ماالئتاة نولجخاطر الم
 

للضماالرئيسي  نواعاألتشمل   العقاراناة  المقبولة  الماوراألو  تت  النقلاق  والكفاالت  والبنكدية  المجموعة    .ة يية  ً أيضوتحصل  على   ا
 ة.تابعلا ااتهى شركإل حمويلية التي تمنالت هيالتاالم للتسمن الشركات ضمانات 

 

 زم ذلك.  ل ية، متىاألساس  تفاقياتقاً لالوف إضافية ضماناتب طلت مانات، ودلة للض مة العادارة القياإل بقترا
 

ة القيمة نخفضم  ليةت التمويأو التسهيال  ية المتأخرةل يولتمعلق بالتسهيالت ات ي  موعة فيما جنات تحتفظ بها المادلة لضمعالا  ةمي بلغت الق
راق أوقد ون  نات علىامتمل الضي(. تشكويت  دينارألف    482,833:  2020)  2021بر  يسمد  31  فيما  ي كيتكو  ارف دينأل  349,701

     .تاوخطابات ضمان وعقار لية وصكوكما
 

 ر السيولة مخاط 32
 

أو   ية دف عال ظروي ظعند استحقاقها ف  ااتهتزامالوفاء بالعلى    موعةالمجعدم قدرة    يفمن  المخاطر التي تك  يالسيولة ه   رإن مخاط

 م قو بينما تاألساسية،  الودائع    لى قاعدةضافة إ إلة باتنوعمتمويل    مصادر  رتيبتة بداراإل  تقوم  خاطر،من هذه المحد  لل  ضغط.ت  حت

التدفالموج  ةراإدب النقديةقودات ومراقبة    ، عالوة على ذلك  مي.س يوعلى أساية  اخلدوال  رقابيةال  سيولةلا  دودح  ضمن  المستقبلية  ات 

النقد  ثيرتأ   قييموت  ةراقببم  موعةالمج  قومت المتوقعة  التدفقات  السالمووفر  ت  د منأكوالت  يدةدة والجمالقائ  لياتملع لية  عالية   ائلةجودات 

 ذلك.  ا لزمت إضافية إذلتوفير تمويال دامهان استخكمتي يلاو الجودة
 

ة صيرق  النقدية  وقالس  تاوأدو  يل عكل فبش  توفرد الملنقا  والتي تتكون من  ويةق  لةبمصدات سيو   المجموعةحتفظ  ت،  ذلك  ىلإةً  إضاف

ا  فقةالمت  األجل لل  محفظةو  لشريعة مع  نقد في حالة بسهول  احويلهت  كنة والتي يمت متنوعة وموجوداورة عاليبص  لاوتد قابلة  إلى  ة 

ً  المجموعةلتزم تة. يدقالنلمتوقع للتدفقات توقف غير اال  ة. لوي ست الجاااحتيب فاءللوالحصول عليها  ن يمك تمان ببنود ائأيضا
 

 ني ايع  وقس   لخال  من  وامل الضغط  عالعتبار  خذ في امع األ  دةهات متعدوسيناري  بموجب   ارتهدوإ  جمالي  اإل  لةقييم مركز السيوم ت يت

   .وعةالتي تؤثر على المجم دةدحمال  الخاصة داث الضغطحوأ  و منتظمعلى نح أزمات مالية من
 

اليلخ اس  ولجدص  قائمة  موتحقالتالي  بمة.  وعمالمجت  ابمطلوو   تجودااق  اإلدارة  اللتأ   قتحقاساالقائمة  راقبة  تقوم  من  حتفاظ الكد 

تواريخ داد ولسل  ةقديعاالترتيبات الت  نة تستند إلىسلجموعة في نهاية اات للمبلمطلواوت  استحقاق الموجودا  ائمةقإن    الكافية.سيولة  الب

 .  االمخطط له االنتهاء
 

 :هي كما يلي 2021ديسمبر  31ي ة فومصالمخر يغبات لوطوالمودات موجقائمة استحقاق الن إ
 

 كويتي دينار ألف  

 
 حتى 

 رشهأ 3
 12ى إل 3

 شهر

  بعد
 المجموع  واحدة  سنة

     :وداتجولما

 2,325,092 51,327  1,335  2,272,430  المالية والمؤسسات وكنبقد وأرصدة لدى الن

 3,349,685 33,338  670,877  2,645,470  تحقة من البنوكأرصدة مس

 11,355,363 6,189,270  2,865,351  2,300,742  تمويل مدينو

 2,734,922 2,005,292 280,568 449,062 صكوك  ار فيثمتاس

 96,304 75,679 16,272 4,353 ةللمتاجر اراتعق

 218,754 157,006 60,479 1,269 ت اراماستث

 491,703 471,237 10,441 10,025 ةكتر ومشاريع مشزميلة  تفي شركاارات استثم

 325,128 223,619 13,134 88,375 مارية عقارات استث

 654,468 275,700  44,289  334,479  رىدات أخجومو

 32,351 32,351     -     -    لموسةوجودات غير مم

 204,442 204,442     -     -  اتدومع عقارات
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 8,106,205 3,962,746  9,719,261  21,788,212  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(  لةالسيوخاطر م 32
 

     ات: لوبلمطا

  2,594,754  132,639  754,670  1,707,445 مالية والمؤسسات الك تحقة للبنوسم أرصدة

  216,717  91,668    -   125,049 نو صكوك ئدا

  15,866,901  3,615,722  693,854  11,557,325 المودعينت باساح

  802,658  503,295  141,111  158,252 ى  خرطلوبات أم
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
13,548,071  1,589,635  4,343,324  19,481,030  

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

 ي:يل ي كماه 2020برديسم 31في  صومةغير المخ تلوباموجودات والمطلاستحقاق ا قائمة إن
 

 تي يونار كدي ألف 

 

 تى ح
 أشهر 3

 12لى إ 3
 شهر

  بعد
 المجموع  دة حسنة وا

     :وجوداتالم

 2,490,801 34,971  3,368  2,452,462  ماليةؤسسات الوالم كوبنللدى ا نقد وأرصدة 

 3,364,577 143,107  716,653  2,504,817  كالبنو مستحقة من ة أرصد

 10,747,536 6,058,480 2,653,981  2,035,075  تمويل دينوم

 2,742,100 1,974,409  304,698  462,993  في صكوك تثمار سا

 102,395 73,433 15,012 13,950 ةعقارات للمتاجر

 192,347 176,010 9,876 6,461 مارات ستثا

 520,784 508,627 11,277 880 يع مشتركةرشام زميلة وت اي شركفاستثمارات 

 350,838 288,055 55,663 7,120 ثمارية تارات اسعق

 728,059 564,068  36,945  127,046  ىخرات أدموجو

 32,390 32,390     -     -  ودات غير ملموسة موج

 230,487 230,487     -     -  ومعداتت عقارا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 7,610,804 3,807,473 10,084,037 21,502,314 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 تي يوألف دينار ك 

 
 تى ح
 أشهر 3

 12لى إ 3
 شهر

  بعد
 ع ومجالم دة حسنة وا

     بات:المطلو

 2,954,115 356,103 1,087,767 1,510,245 لمالية قة للبنوك والمؤسسات امستحدة أرص

 315,105 96,444 120,349  98,312 ك وكدائنو ص

 15,317,335 3,425,584 717,892 11,173,859 نعيودالم حسابات

 814,361 510,369 141,076 162,916 بات أخرى  ومطل
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
12,945,332 2,067,084 4,388,500 19,400,916 

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

 :للمجموعةت وااللتزاما استحقاق المطلوبات الطارئةحسب تاريخ لتعاقدية ا ةيلصالحا لي انتهاءاول التالجدن بيي
 

  ي تيألف دينار كو 

   

 تىح
 هر  ش أ 3 

 12إلى  3
 اً شهر

 ر من أكث
 المجموع  واحدة  سنة

2021       

 1,362,655  482,341  445,873  434,441    ( 26 ضاحئة )إيمطلوبات طار 

 281,289  203,994  48,785  28,510    ( 26 ح)إيضا ىروأخ يةلماسمات رألتزاا
 

  

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

 1,643,944  686,335  494,658  462,951    يلاجماإل
 

  

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(  لةخاطر السيوم 32

  ويتي ار كندي ألف 

   

 ى حت
 شهر  أ 3 

 12 إلى 3
 هراً ش

 أكثر من 
 ع موجلما واحدة سنة 

2020       

 1,561,355  726,551  323,811  510,993    ( 26ة )إيضاح لوبات طارئطم

 306,005  241,892  47,435  16,678    ( 26ضاح )إي وأخرى يةلسماأر تماازالت
   

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

 1,867,360  968,443  371,246  527,671    ماليجاإل
   

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

 .الحية االلتزاماتء صهاتنا سمالية قبلأرالتزامات أو االلطارئة لبات اولمطال ةلكاف األغلبية الكبيرة بحستم لن يأنه  المجموعةوقع تت

 

 سوق  مخاطر ال   33
 

يجة للتغيرات في أسعار السوق. لية نتالية لألدوات المستقبالم  ات النقديةالتدفق  ودلة العامة القيااطر تقلب  خم  ق هيالسور  مخاط  إن

 : ا يليمكئيسية مخاطر إلى ثالثة فئات رلا هذهنيف ويتم تص
 

 رباح األر معدل مخاط

أو ذات قيمة   ،ارجة  وخ  اردةة وي دفقات نقدتت  ت ذالوبامطوال  تالموجوداإلسالمية ، تقوم المجموعة بإنتاج  ة اشريعالحكام  ا ألقً فو

ويعادل  تة  وأتم  ربحيتها  الربحدقييم  معدالت  لتقلبات  الحساسية  خالل  من  تقائها  املاوم  .  المخاطر  بإدارة  هذه ع   تجةلناجموعة    ن 

 مون والمودعون.ساهالم يهصل علبح يحر افات لتحقيق أعلىاإلنكش
 

 ت األجنبيةمخاطر العمال

 ة المصرفية تريفالقيمة الد  ىلع  والتي قد تؤثر  الت العمأسعار صرف  رات في  يالتغ  سبب بئر  خسا  دخاطر تكب م  يه  طرلمخاا  هذه  نإ

 . اريةجتفترية القيمة الدوال (يةلخارجا ثماراتاالست  تنتج من التي ليةكيهال اكزرالم )بما في ذلك
 

العمالتالي  اولالجدن  تبي التي تعرض  الت األجنبة  ر ديسمب   31و  2021  يسمبرد  31في  ة  ريأجنبية كب   تعمال  خاطرلم   وعةمالمجية 

النقدية وتدفقامطلوبموجوداته وعلى    2020 النته  المتوقعة. يقوماته  المح  حسابب  ليلحالت  قدية  الحركة  بتأثير  على   ولعقل مكشتملة 

قيمة ال  ياطياحتواألرباح    ىعلتة،  ثاب  رىاألخ  تمع االحتفاظ بكافة المتغيراويتي،  نار الكلديبل اقااألجنبية م  تف العمالأسعار صر

 .  (ات الشاملة األخرىيرادإلا لن خال ة بالقيمة العادلة مالمدرج في أسهم ستثماراتلاللة قيمة العادي الير ف)بسبب التغ عادلةلا
 

 كويتي ر نادي فلأ 

 2020 ديسمبر 31  2021سمبر دي 31 

 
 ي لتغير فا

 ار العمالت أسع
 التأثير 
   رباحألعلى ا

 ثير التأ
 ى احتياطيلع
 ادلة لعا يمة الق

 
 في   لتغيرا

 الت لعماأسعار 
 التأثير 

 رباح لى األع

 التأثير 
اطي لى احتيع

 القيمة العادلة 

   %    % ةلمالع
        

 35 713 1+  20 944 1+ يكي رمر األالدوال
        

 112 (913) 1+  103 (1,073) 1+ نيحريار البالدين
   

 سعار األ رطخام
 والعقارات.  كوصكالاألسهم وفي  راتية لالستثماي القيمة السوقف التقلبن ة مناتجلار اطخماللك ت هي لمخاطراهذه ن إ
 

التأثي القيياتحالى  ع  رإن  )نطي  العادلة  الق  تغيرلا  تيجةمة  العفي  ال األفي  ارات  ملالستثدلة  ايمة  العادلةلقيمبا  جةدرمسهم  من خالل    ة 

المتوقعة ف معقولت ارايلتغ ب ابسديسمبر( ب  31ي  ف  األخرى ملة  ات الشاإليرادا المتغفاظ  مع االحت  ي مؤشرات األسهم،لة   ات يربكافة 

  :األخرى ثابتة، هو كما يلي
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 ة()تتمسوق مخاطر ال   33
 

 )تتمة( سعاراألطر خام
 

 تي كوينار ألف دي 

 2021  2020 

 
ات في تغيرلا
 سهم سعار األأ

 ر التأثي
ي طتيا حعلى ا

 دلة ا مة العالقي

 
في   راتيالتغ
 ار األسهم أسع

 التأثير 
طي لى احتيا ع

 ة القيمة العادل 

   %    % وقسات المؤشر

 196 1+  163 1+  ة الكويتبورص

 102 1+  129 1+ ون الخليجي األخرىالتعا ول مجلسمؤشرات د
 

   يلر التشغاطخم

التشخاطمإن   أبال  الخطأ  بأو بسبنظمة  ل األطتع  منة  الناتج  الخسارةيل هي مخاطر  غر  . جية لخارأو األحداث ا  ءاتجرااإلو  شري 

 نونية أو تشريعيةأثار قا  كلاصة بالسمعة ويكون لذخ  ر راضأ   لى إ  ية أن تؤديلاطر التشغييمكن للمخن العمل  طل األنظمة عا تتعمعند

مة ومن لعاة اابالرق   ر إطاخالل    نولكن م يلية  غالتش  اطرمخالب جميع  وقع تجنتمجموعة أن تلليمكن  ال    الية.لمخسارة ا ال  لىإ  أو تؤدي

المت للاالستجوا  ةابعخالل  المحتمبة  تمخاطر  تالمجمويع  ستط لة،  أن  المخاط  ديرعة  الواجودأن  متضت  ر.هذه  فصل  الرقابة  ت ا بات 

 م استخداذلك    نيتضمو يم  قيلتمليات املين وعوتدريب العا  ةلمطابقوا  ضلتفويواألنظمة  ا  ىعل  لات للدخوفعالة ووضع إجراءبصورة  

 ي. لداخلايق التدق
 

واالسي  من  موعةمج  المجموعةلدى    وجدي السات  أقرهااإلجراءات  اإل  تي  ويتم  مجلس  لتحتدارة  مخاطر و   مييق وتد  ديطبيقها  مراقبة 

 ةوحد  لخالن  م  التشغيلمخاطر    ، ويتم إدارةةلمجموعلي  لوالماي  المصرف  اط شلنابلمرتبطة  المخاطر األخرى الى جانب  إ  التشغيل

اف على رواإلشدارة  مال عند إعات األعودعم قطا   ماتوالخد  نتجاتالمات ولسياسات واإلجراءبا  جعةراوم بمقي تالت  يلغر التشمخاط

 امل. خاطر الشملجزء من أسلوب إدارة اك لغيشلتا طرمخا
 

بما    مع   عةموبالمجل  غيشلتا  مخاطر   رةإدا  تتوافق بنك  هتقضى  مة ظ ألنلعامة  اشادات  باإلر  تعلقي ما  فيي  المركز  الكويت  تعليمات 

 ابة عليها.نوك والرقلدى الب خاطر التشغيلارة مدمة إلسليت الداخلية والممارساال ابةرقال
 

   ولمخاطر الد

باشرة من بصورة م  موعةجالملى  ي عير سلبأثن لها تكويي  تلبلدان واتحدث داخل أحد الطر التي  اخاطر الدول في تلك المخم  ثلم تت

وبصورة .  مجموعةللالتزاماته  فاء بولى الن عدينيقدرة أحد المعدم  ل  خال  مناشرة  بر مورة غيصة أو بلمجموعمة ايض ق فيتخخالل  

ت انتخاباال  ية مثلاساث السيدحاألو  الهيكلة  أو إعادةكالتعثر    سيادية ثالمثال ال الحصر، بأحدا  لبيسعلى ،  ه األحداثذهمة، تتعلق  عا

ع عالمتنازع  والقيود  وعالعم  ةحرك  لىليها  إمكالت  تداوا دم  تحويلها  األفي  ة  العمل  لنية  أو  اإلعوالصراسواق  والتأثر يمية  قلات 

األحداث  قتصادي  اال الل مثاألخرى ممن  لتعشاكل  اإلقليمية وو  للدوثر  بالبنوكألزمات  ااالضطرابات  رث اوالكو  والعملة  المتعلقة 

 ية.  يعالطب
 

 المال أسرإدارة  34
 

الرئيسإ الهدف  إلن  المرأسم   ةداري  التأكدهجموعة  ال  االم  و  الب  زاملتن  لرأسرقابالمتطلبات  كلالما  ية  أن.  تحتفظ   موعةالمج  ما 

 اهمون. سالم اهحصل عليتحقيق أعلى قيمة يبها و  ملدعم األعمال التي تقو ةديل جأس مارة ومعدالت يانية عالائتمصنيفات بت
 

الي رأس الماية  تم مراقبة كفي  ال.عمي األف  المتضمنة  لمخاطرغطية اجل تأ  ل منفعاأس المال بشكل  ة قاعدة ر اردوعة بإمجملقوم ات

الام،  استخدوعة بمجملل اللواألخمقاييس  من ضمن  التئح والمعدالارى،  الهعضي تت  للرقابة  )لوائح/ معدالت   صرفية.ما لجنة بازل 

 المجموعة.   رقابة علىلل لمركزيت ايالكو  بنكمن قبل  طبقةملازل( واب
 
 

ــال رأس بااحتســ تم يــ  ــا الم ــدالبالرق ــال للمجموعــةالأس ة ركفايــ  تي ومع ــت ال كيم بنــ اً لتعمــ وفقــ  م ــم زي رالمركــ كوي  ، ر ب /2ق

 أدناه:  و موضحهكما وتعديالته  (  3بازل ) 2014ونيو  ي 24المؤرخ  2014 /336 أ/ر ب 
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 ()تتمة لمالا أسرإدارة  34
 

   يتنار كويف ديأل 
س المالفاية رأك  2021 2020 

   

 13,356,763 13,402,087 اطر خلموزونة بامات اللموجودا

 1,669,595 1,675,261  المطلوب المال رأس
   

   ح االمتلمال س اأر

 2,133,231 2,300,266   1ة حيرشالرأس المال 

 208,266 204,228 2المال الشريحة رأس 
 ──────── ──────── 

 2,341,497 2,504,494 المال  ي رأسلاإجم
 ════════ ════════ 

 %15.97 %17.16  1الشريحة  لمال س ارأ كفايةل معد

 %17.53 %18.69 مال  لرأس ا ةكفايدل جمالي معإ
 

 أ/ بر  /2  مرقــ   زيركــ يــت المم بنــك الكومــياً لتعقوف  2021ديسمبر    31تهية في  لمنسنة الل  لمالي للمجموعةا  علرفاتم احتساب معدل  ي

 ناه:أد حو موضما هك 2014  وبركتأ 21المؤرخ  2014 /343
 

 

  ويتي ر كف دينالأ
 2021 2020 

   

 2,133,231 2,300,266   1 شريحةال لالما رأس

 24,763,472 23,655,882 لي التعرض للمخاطر   إجما
   

 %8.61 %9.72 لي  مارفع اللا معدل
 

    ة مانرسم األات بدوجمو 35
 

 31  يفويتي  ر كديناف  أل  1,587,555  بلغت  الةنة أو وكة بصفة أماعمولمجقبل ا  ا منهحتفظ بللموجودات الم  ةاإلجمالية  إن القيم
    ألف دينار كويتي(. 1,298,877: 2020) 2021ديسمبر 

 

 ةعن أنشط  جةكويتي( نات  ارينف دأل  4,108:  2020)نار كويتي  ألف دي   4,651غ  تعاباً بمبلت ألعموالألتعاب واات ادارإي  نتتضم
   ة.الكوالوبصفة األمانة 

 

 لعادلة  ا ةالقيم 36
 

 لوب التقييم: أسالعادلة حسب  لقيمةا  اإلفصاح عنو تحديدتالي للمي ارالجدول الهمجموعة لا تستخدم
  

 لنشطة؛ واق الة( في األسلمعدغير االمعلنة )عار سأل: ا1المستوى 
أ2مستوى  ال أخلاس:  ييب  تأع  ميلج  كونرى  ملمو ثيمدخالتها  القيمة  اً سراً  على  مباة  ضمعرو  لمسجلةا  لةدالعا  غيبشكل  أو  ر  شر 

 باشر؛ و م
أخرلأسا  :3المستوى   تستيب  المدخالتدخى  الذ  م  الجوهريات  المسجلع  تأثير  العادلة  القيمة  إلىال    يتلوا  ةلى   انات البي  تستند 

 وق. ي السالمعروضة ف
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 ة()تتمادلة  علة االقيم 36
 

 : 2021ديسمبر  31ما في ة كجموعالم باتت ومطلواموجودل ادلةالع ةمقياسات القيل ميلهرلجدول االي لتللجدول ارض ايع
  

 

  كويتي  لف دينارأ
 

 المجموع  (3ى تو )المس  (2ى و ت)المس  (1وى تالمس )

     العادلة:   ةالية تم قياسها بالقيمم تداوموج
     

ح أو ألرباا  من خاللدلة ة العاج بالقيمدرم س مال مشتركرأ
 16,169     -  16,169     -   (12إيضاح ) ئرخساال

أو الخسائر اح األربيمة العادلة من خالل بالق رجةسهم مدأ
 96,713  12,003  29,237  55,473  ( 12ح ا)إيض

  يرادات الشاملةل اإلالبالقيمة العادلة من خ  ةجرمدأسهم 
 105,872  60,431     -  45,441  (12خرى )إيضاح األ

 خسائرال وأرباح األل ن خالمة دلاعالقيمة الب ةمدرج صكوك
 299,309     -     -  299,309  ( 11ح )إيضا

الشاملة  ادات اإليرن خالل م ادلةعيمة القبال ةمدرج صكوك
 2,307,963  60,090     -  2,247,873  (11 حيضا)إ األخرى

     

     ة: دات الماليالموجومشتقات 

 12,379    -  12,379    -  ة جلد آوقع

 11,254    -  11,254    -  ت ال ت عمادالمب

 12,594    -  12,594    -  ضمنة تلمانة الثميمعادن ال

     

     : ودات غير ماليةموج
 421,868     -  421,868     -  ةاريقارات استثمع

 ───── ───── ───── ───── 

  2,648,096 503,501  132,524 3,284,121 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
  ر كويتي انف ديلأ 
 لمجموع ا (3ستوى )الم  (2)المستوى  (1 ى المستو ) 

     قيمة العادلة: ا بالسهاتم قي مالية مطلوبات 
     

     لية:وبات المالطمال اتقتمش

 3,095    -  3,095    -  د آجلة وقع

 13,620    -  13,620    -  رباح االل مبادالت معد

 4,662    -  4,662    -  دالت عمالت بام

 227    -  227    -  ضمنة تلمانة الثميدن المعا
 ───── ───── ───── ───── 
  -    21,604  -    21,604 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ة()تتمة لادعللقيمة اا 36
 

  :2020ديسمبر  31في  كماعة ولمجم بات ات ومطلولة لموجوداالقيمة العادت ي لقياساالهرم  لالتالي للجدول رض الجدويع
 

  كويتي  دينارف لأ 
 لمجموع ا (3)المستوى  (2 ستوى)الم (1 ستوىالم) 

     :  ة لدلعامة اقيودات مالية تم قياسها بالجمو
     

 األرباح أول  الخ لة من ادمدرج بالقيمة الع كرمشتل أس مار

  16,068     -   16,068     -  (12 ر )إيضاحئالخسا

ئر الخسا رباح أواأل اللخ  نم ةلمة العاديالقب مدرجة  أسهم

  77,016  32,859 37,420  6,737  ( 12يضاح )إ

املة  شيرادات الإلال من خال لةبالقيمة العاد م مدرجة أسه

  99,263   67,829     -   31,434   (12إيضاح ) ألخرىا

 ئرلخساااألرباح أو العادلة من خالل  ةبالقيم ةرجمد كوكص

  293,295     -     -   293,295  ( 11يضاح إ)

لة  إليرادات الشاماخالل  نة م دلالعابالقيمة  ةمدرج صكوك 

  2,191,508   84,681     -   2,106,827  (11)إيضاح  األخرى

     
     لمالية: ت امشتقات الموجودا

 4,834    -  4,834    -  عقود آجلة 

 16,150    -  16,150    -  الت عمالت مباد
     

     ة:يلاغير مات جودمو

 440,270    - 440,270    - ماريةات استثعقار

 

───── ───── ───── ───── 

 2,438,293 514,742 185,369 3,138,404 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  ار كويتي ألف دين 
 المجموع  (3 )المستوى (2 توى)المس (1ى المستو) 

     لعادلة: ة ايملقبا ااسهقيم ية تت مالطلوبام
     

     الية:لوبات الممطتقات المش

 1,277    - 1,277    - قود آجلة ع

 26,008    - 26,008    - رباح األت معدل مبادال

 46,474    - 46,474    - ت ت عمال دالمبا

 216    - 216    - لمتضمنة مينة االمعادن الث
 ───── ───── ───── ───── 

 -    73,975 -    73,975 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 مة(العادلة )تت ةملقيا 36
 

فة المصن  م االستثماراتيتم تقييو  عروضة في السوق. ملراء الشار اعأساستناداً إلى    1  ىومستتحت الفة  المصن  االستثمارات  ييميتم تق
 ة. لمسجال عادلةة الملقيإلى صافي استناداً ا 2وى ستتحت الم

 

انفلمصا  ثماراتستاال   نتضمت دي  60,090  بلغمسعرة بمكوك غير  ص  3لمستوى  ة تحت  )ألف  ألف   84,681:  2020نار كويتي 
ل ثم ر كويتي(. يف ديناأل  100,688:  2020تي )ويكألف دينار    72,434مبلغ  ب  عرةمسر  ت في أسهم غيارامثت واسيتي(  ر كودينا
يمة قلاير  م تقدوشركات. يت  ليةسسات مادية ومؤيات سائعن هي  رةلصاد ا  وككالص  ةلفئه امن هذض  جةلمدرالصكوك اي  ستثمار فاال

نسبة   راوح منتي  خدام معدل الخصمتس مة باصوخالم  يةفقات النقدالتد  ةقيطر   دامباستخ  لمسعرة غير االصكوك  في  لالستثمار    العادلة
للقرة وسع ير مغم  أسه  ار فيثمست م االييق . ويتم ت (%9.3% إلى    1.9:  2020)  %6.4ة  لى نسب% إ  1.2 ستخدام با  ادلةالع  ةميفقاً 

تقييا مناسبسلوب  اسالروظلل  م  تتضمن  طرقييالتق  يبف.  ال  م  النقدية  وق السفي    المعروضة  ماتعلوم لاوة  مخصومالتدفقات 
الجوهرية غوتتالموجودات.  قيمة    افية حديثة وصمعامل  ماتالمماثلة ومعلو  تلشركال المدخالت    دمة خالمستة  روضالمعر  يضمن 
ز  المركإن التأثير على بيان  باح.  رت واألداقديرات اإليراوت  ائيمو النهومعدل الن  ل الخصممعدسية  أسا  ةروتقييم بصب الليأسا  يف
ً كون غير مادع قد يمجمالملكية الحقوق    في  بيان التغيرات  وأمجمع  ل اللدخ ان اجمع أو بيالملي  املا ر طإذا كانت متغيرات المخا  يا

   .٪5بة سندلة بعاقاً للقيمة الوف عرةغير مس ت في أسهماستثماراال قييمة لتلداقيمة العت الراتقديلة خدمتالمس لةالص ذات 
 

سعار  ت وأدام المعدالباستخ ةبلية المتوقعلمستقية التدفقات النقدا كافة ل خصمالخ من  27إيضاح في  ها نع حمفصات اليتم تقييم األدو
مثال رويترز،  ال  لسبية )على  ق المعتمدرد السومواقبل  ق من  وسل رةً في اباشم  روضةعمللة اة/اآلجللعاجية اب تحويل العمالت األجن

 ... الخ(. FinCADو   ومبرجبل
 

رة ودراية جيدة وخب  ؤهالت مهنيةذوي م  نقيمين مستقليقبل ممن    ت يتم إجراؤهاامتقيي    إلىداً ااستنتثمارية  االست  اراقالعقييم  يتم ت
ييم س التق كا. يعمهالتي يتم تقييية  رثما ت االسته العقاراي تقع بالذافي  الجغر  قاوفي النطية  ارستثمالارات  العقا  متقييجال  محديثة في  

 المالية. رير قاتلا ريخفي تاظروف السوق كما 
 

  ارات ة العقفلكا  وقيةسستخدام أسلوب المقارنة التم افي السوق. يعروضة  م خدام مدخالت  باست  اريةقارات االستثم علافة انيف كتص  تم
 يم. ي للتق بةجوهرية بالنس التخمد السنوي  بع والدخلتر المرللمسوق عر الس نحيث يكو ريةماستثالا
 

 . ادلةمة العيلقياسات الق 2توى  المس و 1ن المستوى يبيالت ة تحوأي هناكلم تكن  ،2021 ربمسدي 31في الل السنة المنتهية خ
 

  :3وى مستفي ال  مة العادلةلقياسة باقمالت داموجو لامي للختوا تتاحيغ االف بقة المبلالي مطاالتدول ن الجيبي
 

  ويتي كار نف ديأل 

 2021 2020 
   

 201,799 185,369 اير  ين 1كما في 

 52 (54) دة القياس اعإ

 (16,482) (22,712) دات، الصافي بعااست

 - (30,079) 1مستوى المحول إلى ال

 

───── ───── 

 185,369 132,524  مبرديس 31 كما في

 

══════ ══════ 

 

  


