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 تقرير عن مراجعةةا اعمعمامةةلم اعمةةلعيةةا اعمركميةةا اعمعة ةةا اعمجمعةةا دع  كضةةةةةرام اعرةةةةةةل ا تعضةةةةةةل  مجم  د ارا اع  ةة  اعتجةةلر  

 اعمكترمين  اععايتي ش.م. .ع.
 
 

 مق ما 
  بـ  مجتمعين( وشركته التابعة )يشار إليهما " البنك"اري الكويتي ش.م.ك.ع. )التجلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع للبنك 

ن تيأشهر المنتهي  التسعة لفترتي الثالثة و ينن المكثفين المجمعي المرحلي  والدخل الشامل الدخل  يوبيان  ،2022  سبتمبر 30"المجموعة"( كما في 
إن    أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  التسعةلفترة    ينالمجمع  ينالمكثف  ني المرحلي والتدفقات النقدية    التغيرات في حقوق الملكيةبياني  و  ،بذلك التاريخ

. إن  2اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً ألساس اإلعداد المبين في إيضاح رقم  
 مراجعتنا. مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناًء على 

 
  طلق اعمراجعا 

للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة رقم  لقد قمنا بمر "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقبي الحسابات    2410اجعتنا وفقاً 
لية  المستقلين للبنك". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتضمن توجيه استفسارات بصفة رئيسية إلى األشخاص المسؤولين عن األمور الما

ة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير والمحاسبي 
ل أعمال  التدقيق الدولية، وبالتالي فهي ال تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خال 

 دقيق. وبناًء عليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق. الت 
 

 االرت تلج 
، من جميع  يتم إعدادهااستناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم  

 . 2النواحي المادية، وفقاً ألساس اإلعداد المبين في إيضاح رقم 
 

 تقرير عن اعمتطم لم اعقل ا يا ااعرقل يا األخرى 
ية للبنك. نرى  إضافةً إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسب 

ته التنفيذية والئح  ،2016لسنة    1قانون الشركات رقم    يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات ألحكام إليه علمنا واعتقادنا لم    نمى أيضاً أنه حسبما  
  2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    ة تسعالخالل فترة  ا الالحقة، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك وتعديالتهما الالحقة،  موتعديالته

 في نشاط البنك أو مركزه المالي. يؤثر ماديًا على وجه قد 
 

رقم    إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات مادية ألحكام القانون  ، وحسبما نمىنبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا
أشهر    التسعة المتعلقة به خالل فترة    واللوائحوتعديالته الالحقة في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية    ،1968لسنة    32

 أو مركزه المالي.  نشاط البنكقد يؤثر ماديًا في على وجه  ،2022 سبتمبر  30المنتهية في 
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 البنك التجاري الكويتي مجموعة 

 المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل
 )غير مدقق( 2322سبتمبر  03المنتهية في لفترة ل

 
    سبتمبر 03 الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03ي أشهر المنتهية ف التسعة

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 

 يضاحإ

 

 يرادات الفوائدإ   36,200  25,142   88,393  75,878 
 مصاريف الفوائد   (13,665)  (6,129)  (26,575)  (18,153)

  يرادات الفوائدإصافي    22,535  19,013   61,818  57,725 
          
 أتعاب وعموالت   10,667  10,131   30,852  28,802 
 صافي ربح التعامل بالعمالت االجنبية   2,505  1,666   6,303  4,723 
 صافي أرباح االستثمار في أوراق مالية   -  35   54  771 
 إيرادات توزيعات أرباح    926  238   2,743  2,691 
 تشغيل أخرىإيرادات    123  175   243  613 

 ايرادات التشغيل   36,756  31,258   102,013  95,325 

          
 نيمصاريف الموظف   (6,709)  (5,732)  (20,985)  (17,709)
 داريةإمصاريف عمومية و   (4,297)  (3,648)  (12,265)  (10,299)

 استهالك وإطفاء   (727)  (512)  (956)  (1,181)

 مصاريف التشغيل   (11,733)  (9,892)  (34,206)  (29,189)

          
 ربح التشغيل قبل المخصصات   25,023  21,366   67,807  66,136 
 

(23,477) 
 

(24,501) 
  

 1,339 
 

(27,649) 
  

9 
الرد من مخصص إنخفاض )المحمل( صافي 

 القيمة ومخصصات أخرى

 ربح قبل الضرائب)خسارة(    (2,626)  22,705   43,306  42,659 
          

 ضرائب    160  (999)  (1,802)  (1,788)

 ربح الفترة)خسارة( صافي    (2,466)  21,706   41,504  40,871 

          
 الخاص بـ :         
 مساهمي البنك    (2,473)  21,678   41,477  40,799 
 الحصص غير المسيطرة   7  28   27  72 

 40,871  41,504   21,706 ¤  (2,466)    

          

20.8  20.9  10.9  (1.2)  
 
23 

 السهم األساسيــة والمخففـة ربحية 
 الخاصة بمساهمي البنك )فلس(  

 
 

 .تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى  2إن اإليضاحات المرفقة من 
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 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 المكثف المجمع  المرحلي بيان الدخل الشامل

 )غير مدقق( 2322سبتمبر  03المنتهية في لفترة ل

 
 أشهر المنتهية في التسعة

 سبتمبر 03
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 03
  

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 2322 
 ألــف

 كويتيدينار 

 2322 
 ألــف

 دينار كويتي

  

         
 ربح الفترة  )خسارة( صافي  (2,466)  21,706  41,504  40,871

         
 :الدخل الشامل اآلخر( االَخرى )الخسارة الشاملة        
 المرحلي المكثف يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل لن بنود         

 :المجمع  
  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل حقوق الملكية  أدوات        

 الشامل اآلخر:  
 صافي التغير في القيمة العادلة  (158,825)  11,458  (143,504)  63,618

المرحلي المكثف بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل         
 :المجمع

 :بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صنفةأدوات الدين الم        
 العادلة القيمة في التغير صافي    (2,776)  (556)  (7,370)  959

 عن استبعاد محول الي بيان الدخل الناتجة (الخسارةالربح ) صافي    -  2  (93)  (368)

 الدخل الشامل اآلخر)الخسارة الشاملة االَخرى(   (161,601)  10,904  (150,967)  64,209

 الدخل الشامل للفترة )الخسارة الشاملة( إجمالي  (164,067)  32,610  (109,463)  105,080

         
 :بـالخاص         

 مساهمي البنك   (164,074)  32,582  (109,490)  105,008
 الحصص غير المسيطرة  7  28  27  72

105,080  (109,463)  32,610  (164,067)   

 
 

 .تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى  2إن اإليضاحات المرفقة من 
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 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 المكثف المجمع  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 )غير مدقق( 2322سبتمبر  03المنتهية في لفترة ل

 

  
  

    الخاص بمساهمي البنك 

   
  

 
  

      إحتياطيـــات

 
 المجمـوع

 ألــف
  دينار كويتي

الحصص 
غير 

 المسيطرة
 ألــف

 دينار كويتي

  
 
 
 
 
 

 المجموع
 ألــف

  دينار كويتي

توزيعات 
أرباح 
 مقترحة

ألف دينار  
  كويتي

أربـاح 
 محتفظ بها

 ألــف
  دينار كويتي

مجموع 
 االحتياطيات

 ألــف
  دينار كويتي

 احتياطي 
 تقييم استثمار

 ألــف
  دينار كويتي

احتياطي 
إعادة تقييم 

 عقارات
 ألــف

 دينار كويتي

  
 
 
 

احتياطي 
 أسهم

 الخزينة
ألف دينار 

  كويتي

 احتياطي
 عام
 ألــف

  دينار كويتي

احتياطي 
 قانوني
 ألــف

  دينار كويتي

 
عالوة 
 اصدار
 ألــف

  دينار كويتي

 الخزينة أسهم
 ألــف

  دينار كويتي

توزيعات 
أسهم منحة 
مقترحة ألف 
  دينار كويتي

 
 رأس المال

 ألــف
  دينار كويتي

                              

 2322يناير  2الرصيد كما في     199,206  27,107  (02,043)  66,592   227,955   25,925   -   24,095   128,920   353,710   144,208  -   691,891   933   692,824

 إجمالي الدخل الشامل للفترة    -  -  -  -  -  -  -  -   64,209  ¤  64,209   40,799  -   105,008   72   105,080

 مدفوعة أرباح توزيعات    -  (27,107)   27,107  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (33)  (33)

 2322 سبتمبر 03الرصيد كما في     199,206  -  (5,233)  66,592   227,955   25,925   -   24,095   193,129  ¤  417,919   185,007  -   796,899   972   797,871

                              

 2322يناير  2الرصيد كما في     299,236  -  (5,233)  66,791   115,977   25,925   -  24,043   202,634   427,372   159,614   39,618  820,577   287   820,864 

(109,463)  27   (109,490)   -  41,477   (150,967)  ¤  (150,967)   - 
 

-  -  -  -  -  -  - 
)الدخل الشامل( ة الشامل الخسارةإجمالي    

 للفترة

(39,618)  -  (39,618)   (39,618)  -  -  -  - 
 

 مدفوعة أرباح توزيعات    -  -  -  -  -  -  -

 2322سبتمبر  03الرصيد كما في     9239,,7  -  (5,233)  9991,7   7799,11   719,21   -  24,043    51,667     276,405   201,091  -   671,469   314   671,783

 
 

أسهم منحة  ، كما وافقت على عدم توزيع: الشيء(2323ألف دينار كويتي ) 39,618فلس للسهم الواحد بمبلغ  23أرباح نقدية بقيمة  توزيع على ،2322 أبريل 13اريخ وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بت
  .(من أسهم الخزينة المملوكة للبنكأسهم منحة  0%: 2323)
 

ألف دينار كويتي( نتجت عن ترجمة عملة أجنبية من استثمار البنك في  5,419 :2322 سبتمبر 03و ألف دينار كويتي5,434  :2322ديسمبر  02ألف دينار كويتي ) 5,583يتضمن إحتياطي تقييم استثمار، خسارة بمبلغ 
 شركة زميلة أجنبية.

 
 

 .تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى  2إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مجموعة البنك التجاري الكويتي 
 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 

 )غير مدقق( 2322سبتمبر  03المنتهية في الفترة 

 
 المنتهية في التسعة أشهر

 سبتمبر  03
   

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 2322 
 ألــف

 دينار كويتي

  
 

 إيضاح

 

 التشغيلية:األنشطة       
 الربح قبل الضرائب   43,306  42,659 

 تعديـالت:     
 صافي المحمل من مخصص إنخفاض القيمة والمخصصات األخرى 9  24,501  23,477 

 ربح اإلستثمارات في أوراق مالية   (2,797)  (3,462)
 الستثمارات في أوراق ماليةخسارة فروقات تحويل عملة أجنبية  )ربح(   (6,843)  1,599 
 استهالك وإطفاء   956  1,181 

 قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التدفقات النقدية   59,123  ¤ 65,454 
      
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:     
 سندات الخزانة والبنك المركزي   (16,688)  524 
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى   55,735  131,461 
 قروض وسلفيات    (149,776)  5,400 

 موجودات أخرى   (58,514)  (22,255)
 المستحق إلى البنوك   (211,269)  64,328 

 المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى   55,296  (162,707)
 ودائع العمالء   156,436  (298,545)

 مطلوبات أخرى   54,053  2,538 

 النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي   (55,604)  (213,802)

      
 األنشطة االستثمارية:     
 المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية   98,892  71,920 

 إقتناء استثمارات في أوراق مالية   (150,753)  (30,710)
 إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية   2,743  2,691 
 المحصل من استبعاد عقارات ومعدات   665  458 

 إقتناء عقارات ومعدات   (377)  (351)

 الناتج من األنشطة االستثمارية )المستخدم في(صافي النقد    (48,830)  44,008 

      
 األنشطة التمويلية:     
 أموال مقترضة أخرى   130,173  96,714 

 مدفوعة أرباح توزيعات    (39,618)  -
 مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة أرباح توزيعات   -  (33)

 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية   90,555  96,681 

      
 صافي النقص في النقد واألرصدة قصيرة األجل   (13,879)  (73,113)

 يناير 2نقد وأرصدة قصيرة األجل في    727,532  721,440 

 سبتمبر  03نقد وأرصدة قصيرة األجل في  4  713,653  648,327 

 
 

.تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 27إلى  2إن اإليضاحات المرفقة من 



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 ة المكثفة المجمعة المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

 (ةمدقق رغي) 2322 سبتمبر 03
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 المجموعةمعلومات حول  .7
ومسجل كمصرف لدى بنك الكويت  الكويت،شركة مساهمة عامة تأسس في دولة هو )البنك(  ع.ش.م.ك. –ن البنك التجارى الكويتى إ

 .دولة الكويت الصفاة، 13029 ،2861 ص.ب: هو:ان عنوان المكتب المسجل للبنك  .بورصة الكويتالمركزي ومدرج في 
 

 ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  ("المجموعة")التابعة يشار إليهما معاً  وشركتهالبنك 
 

 نوفمبر 16على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  للمجموعة بناءً المالية المرحلية المكثفة المجمعة  صدار المعلوماتموافقة على إال تتم
2322.  

 
 .20تم عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح 

 
 السياسات المحاسبية الهامة .2

عدا ما هو  المالية المرحلية" المعلومات" (04)لقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقـم 
إن السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة  .مذكور أدناه

 .2322ديسمبر  02إلعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 
 

للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لمؤسسات الخدمات المالية في تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً 
دولة الكويت. وتتضمن هذه التعليمات التعميمات الحديثة الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن اإلجراءات التنظيمية استجابة لفيروس 

بنوك والمؤسسات المالية األخرى التي ينظمها بنك يتطلب من الوالذي واتصاالت بنك الكويت المركزي ذات الصلة،  29 - كوفيد
 الكويت المركزي تطبيق المعايير الدولية التقارير المالية مع التعديالت التالية:

 

 ( والمحددة طبقا 9احتسااااب مخصاااص خساااائر االئتمان المتوقعة للتساااهيالت االئتمانية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 على ةر المترتباإلى جانب األث ركزي أو المخصاااااااصاااااااات طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، أيهما أعلىلقواعد البنك الم

 .بهااإلفصاحات المتعلقة 
 

 لعمالء الممتدة خالل الساااانةا المقدمة إلى ساااادادال فترات تأجيل عن الناتجةموجودات المالية للخسااااائر التعديل أن يتم اإلعتراف ب 
تعميم بنك وفقا لمتطلبات  ،األرباح المرحلة ضاااامن 29 –فيروس كوفيد تفشااااي نتيجة  ،2323ديساااامبر  02المالية المنتهية في 

 .(9) رقم لمعيار الدولي للتقارير الماليةمتطلبات اا لطبقً بدالً من بيان الدخل  BS/IBS/461/2020/2الكويت المركزي رقم 
من تأجيل فترات السااداد األخرى المقدمة إلى العمالء بما  اتجةالن لموجودات الماليةلخسااائر التعديل تسااجل  ،ذلك على الرغم من

 ضمن ،29 –كوفيد   إطار مواجهة جائحة في ،2322 ديسمبر 02في ذلك فترات تأجيل السداد الممتدة خالل الفترة المنتهية في 
 بيان الدخل.

 
 إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة لبيانات مالية مجمعة كاملة معده وفقا

ديسمبر  02 كما فيالسنوية للمجموعة البيانات المالية المجمعة ب أن يتم االطالع عليها مقترنةللمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب 
الية ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة الم المرحلية المكثفة المجمعةالمالية نتائج ال. باإلضافة إلى ذلك، فإن 2322

 .2322ديسمبر  02في التي تنتهي 
 

 التفسيرات والتعديالت الصادرة والمطبقة من قبل المجموعة، المعايير
 

 ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد.لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 
 

 هي كما يلي: لمعايير جديدة تطبيقهاالتغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن إن 
 

 "إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية (%73)الرسوم في اختبار " – (,المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
ً  هذا يوضح ً ج التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفا  وهريا

وم بما في ذلك الرس لمقرض،واعن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض 
على معيار المحاسبة الدولي رقم مقترح  مشابهال يوجد تعديل المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. 

 للمجموعة ةالمجمع المكثفةالمالية المرحلية  المعلوماتأي تأثير على  تالتعديال تلكلم يكن ل األدوات المالية: اإلعتراف والقياس. (09)
 .الفترةحيث لم تكن هناك تعديالت جوهرية على األدوات المالية للمجموعة خالل 

 

تأثير مادي أي لم يكن لها  ،2322يناير  2إن المعايير والتعديالت األخرى سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 لمجموعة.لالمالي  داءأو األعلى المركز 
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 تابعةال شركةال .0
      % حصة الملكية

 
 سبتمبر 03

2322 

 )مدقق( 
 ديسمبر 02

2322 

  
سبتمبر  03

2322 

  
النشاط 
 الرئيسي

 

بلد 
 التأسيس

 
 اسم الشركــــة

93.55  98.16  98.16  
خدمات 

 الكويت  الوساطة المالية

 
 ش.م.ك. –شركة التجاري للوساطة المالية    
 )مقفلة(   

 
 قصيرة األجلنقد وأرصدة  .4

 
 

 سبتمبر  03
2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 )مدقق( 
 ديسمبر 31

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

  
 سبتمبر  03

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 

 نقد وبنود نقدية  214,287  124,779  138,563 
 أرصدة لدى بنك الكويت المركزي  215,342  147,199  121,984 
 ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام   284,024  455,554  387,780 

 648,327  727,532  713,653  

(22)  (19)  (41) 
 ناقصاً: مخصص اإلنخفاض في القيمة 

 )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( 

 648,305  727,513  713,612  

 
  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى .9

 
 سبتمبر  03

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 )مدقق( 
 ديسمبر 31

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

  
 سبتمبر  03

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 

 إيداعات لدى البنوك 401,341  448,493  402,626 

(66)  (65)  (33) 
 القيمةفي نخفاض اإلناقصاً: مخصص 

 )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( 

 402,560  448,428  401,308  

      
 قروض وسلفيات للبنوك 25,806  34,197  47,749 

 ناقص: مخصص إنخفاض في القيمة (258)  (39)  (171)

 47,578  34,158  25,548  

 450,138  482,586  426,856  
 

 
 قروض وسلفيات .9

بتعليمات بنك  المحدد( 9يتم تحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 الخاصة بتصنيف للتسهيالت االئتمانية، أيهما أعلى. الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي

 
لخاصة بتصنيف ا )النقدية وغير النقدية( وفقأً لتعليمات بنك الكويت المركزياإلئتمانية إجمالي المخصصات المتاحة على التسهيالت  بلغ

ألف دينار  216,125: 2322ديسمبر  02ألف دينار كويتي ) 218,753مبلغ  2322سبتمبر  03كما في  لتسهيالت االئتمانيةا
 ألف دينار كويتي(. 202,344 :2322 سبتمبر 03كويتي و

 
 (9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) )النقدية وغير النقدية(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على التسهيالت اإلئتمانية مخصص بلغ 
: 2322 سبتمبر 03دينار كويتي و ألف 94,137 :2322ديسمبر  02ألف دينار كويتي ) 89,063مبلغ  ،2322سبتمبر  03في  اكم

 ألف دينار كويتي(.  100,284
 

لخسائر لة وفقاً المطلوبتلك  لتسهيالت االئتمانية أعلى مناالخاصة بتصنيف  وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزيإن المخصص المطلوب 
 .المركزيبتعليمات بنك الكويت  المحددة( 9االئتمانية المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
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ً للمعيار  إن التحليل للتغيرات في إجمالي التسهيالت اإلئتمانية والخسائر اإلئتمانية المتوقعة ذات الصلة بناًء على أسس المراحل وفقا
 ( وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي مبينة أدناه:9الدولي للتقارير المالية رقم )

 
   2322سبتمبر  30

   دينار كويتي ألــف

   األولى المرحلة  الثانية المرحلة  الثالثة المرحلة  جماليإ

 عليا  394,423  1,788  -  396,211
 عادية  967,175  133,098  -  1,100,273

 قياسية  643,203  271,525  -  914,728
 مستحقة وغير منخفضة القيمة  168,857  38,062  -  206,919

 منخفضة القيمة  -  -  -  -

 التسهيالت اإلئتمانية النقدية  2,173,658  444,473  -  2,618,131

 ئتمانية غير النقديةاإلالتسهيالت   2,461,925  235,573  23,088  2,720,586

89,063  22,230  43,600  23,233  
 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

 ئتمانيةاال للتسهيالت 

 
   )مدقق( 2322 ديسمبر 02

   دينار كويتي ألــف

   األولى المرحلة  الثانية المرحلة  الثالثة المرحلة  جماليإ

 عليا  384,183  405  -  384,588
 عادية  913,791  103,489  -  1,017,280

 قياسية  715,177  276,300  -  991,477
 مستحقة وغير منخفضة القيمة  46,671  20,057  -  66,728

 القيمة منخفضة  -  -  -  -

 النقدية التسهيالت اإلئتمانية  2,059,822  400,251  -  2,460,073

 نقديةالئتمانية غير اإلتسهيالت ال  2,325,752  237,650  27,365  2,590,767

94,137  26,432  44,716  22,989  
 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

 ئتمانيةاال للتسهيالت 

 
   2322 سبتمبر 03

   دينار كويتي ألــف

   األولى المرحلة  الثانية المرحلة  الثالثة المرحلة  جماليإ

 عليا  376,659  423  -  377,082
 عادية  835,575  102,229  -  937,804

 قياسية  770,378  283,175  -  1,053,553
 مستحقة وغير منخفضة القيمة  38,529  3,973  -  42,502

 القيمةمنخفضة   -  -  -  -

 التسهيالت اإلئتمانية النقدية  2,021,141  389,800  -  2,410,941

 ئتمانية غير النقديةاإلالتسهيالت   2,383,910  197,837  33,887  2,615,634

100,284  32,801  45,123  22,360  
  ئتمانية متوقعةأالمخصص خسائر 

 ئتمانيةاال للتسهيالت 
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 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية:الحركة في 
 

 2322سبتمبر  30  

 يألــف دينار كويت  

 المجموع  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  األولى المرحلة  

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
 2322يناير  2كما في 

 
22,989 

 
44,716  26,432  94,137 

 -  -  (241)  241  تحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  160  (160)  تحويل إلى المرحلة الثانية
 -  -  -  -  تحويل إلى المرحلة الثالثة

 4,341  5,254  (1,037)  124  (ردود)الم صافي المحمل
 (9,463)  (9,463)  -  -  وبشطالم

 48  7  2  39  فرق تحويل

 ةالمتوقع الخسائر اإلئتمانية
  2322سبتمبر  30كما في  

 
23,233 

 
43,600  22,230  89,063 

 
 2322 سبتمبر 30  

 يألــف دينار كويت  

 المجموع  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  األولى المرحلة  

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
 2322يناير  2كما في 

 
21,425  47,406  35,875  104,706 

 -  -  (441)  441  تحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  173  (173)  تحويل إلى المرحلة الثانية
 -  128  (128)  -  تحويل إلى المرحلة الثالثة

 5,001  6,173  (2,272)  686  (ردود)المالمحمل  صافي
 (9,165)  (9,165)  -  -  وبشطالم

 (258)  (210)  (29)  (19)  فرق تحويل

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
  2021سبتمبر  03كما في  

 
22,360  45,123  32,801  100,284 

 
 أوراق مالية في استثمارات .1

 
ألف دينار كويتي وذلك  94,230سهم من أسهم بنك بوبيان بتكلفة بلغت  222,427,397، قام البنك بشراء عدد 2332خالل عام  (أ

ً لإلجراءات العادية المتبعة لدى بورصة الكويت، وبتاريخ الحق، ونتيجة توفر  بموجب عدة عمليات شراء أجريت جميعها وفقا
كة المقترضة" للشركات الخمس التابعة البائعة لألسهم المذكورة في بورصة الكويت )ويشار أرصدة نقدية بحساب الشركة األم "الشر

إلى هذه الشركات الخمس التابعة فيما يلي بعبارة "الشركات المستأنفة"(، فقد قام البنك باستخدام هذه األرصدة في سداد القرض 
قامت الشركة المقترضة مع "الشركات المستأنفة" دعوى قضائية أ 2339المستحق لديه على الشركة المقترضة. أيضاً خالل العام 

 أدناه: تفصيلهاإن ملخص األحداث الهامة تم لمنازعة البنك في ملكيته لألسهم المذكورة أعاله، 
 

سهماً لحين صدور حكم نهائي في النزاع  221,425,095قضت محكمة استئناف مستعجل بتقييد بيع عدد  ،2339في فبراير 
 على ملكية هذه األسهم.

 
 .كويتي دينار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530 عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 

 سهم. 150,072,925 مجموعها يبلغ أسهم منحة البنك استلم التقرير، تاريخ حتى 2013 من السنوات وخالل بعد فيما
 

 سهم. 222,427,397، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح البنك بتأييد صحة ملكيته لعدد 2326في أبريل 
 

المبرمة بين  2332نوفمبر  03، أصدرت محكمة االستئناف حكماً بإبطال خمس عقود بيع األسهم المؤرخة في 2325في فبراير 
سهماً وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل  222,427,397أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها كل من الشركات المستأنفة والبنك لبيع 

التعاقد وأهمها رد األسهم إلى ملكية الشركات المستأنفة وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها البنك وإبطال كافة التصرفات 
 البيع. التي أجراها على حساب الشركة المقترضة لديه بعد تاريخ
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ً بقبول هذا الطعن  ،2325ديسمبر 25طعن البنك على حكم االستئناف أمام محكمة التمييز، وفي  أصدرت محكمة التمييز حكما
وألزمت الشركات المستأنفة سالفة البيان برد ثمن األسهم للبنك، كما قضت بصحة كافة التصرفات التي أجراها البنك على حساب 

، كما ألزمت أيضا محكمة التمييز 2332نوفمبر  03 عد تاريخ إبرام العقود الخمسة لبيع األسهم المبرمة فيالشركة المقترضة لديه ب
 كل من الشركة المقترضة والشركات المستأنفة مصروفات وأتعاب المحاماة عن درجات النزاع.

 
طرة ستأنفة، بينما يمارس البنك حالياً السي، حصل البنك على صورة تنفيذية من محكمة التمييز ضد الشركات الم2322يناير  29في 

 قيمة األسهم مقابل رد ملكية األسهم للشركات المستأنفة. تحصيل على 
 

صدر لصالح البنك الحكم القاضي منطوقه، أوالً وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم السابق الصادر من  ،2329يونيو  26بتاريخ 
محكمة االستئناف والمعدل بالحكم الصادر من محكمة التمييز ومخاطبة الشركات المستأنفة برد المبالغ المستحقة للبنك مقابل رد 

على كل شركة من الشركات الخمسة من الثمن المطلوب رده وبيان نصيب كل  األسهم. ثانيًا، ندب خبير لتحديد المبلغ المستحق
منهم في األسهم المبطلة وفي ريع األسهم محل العقود المبطلة وفوائدها ومزاياها وبيان الرسوم والمصاريف المدفوعة في عمليات 

 بيع األسهم وبيان القائم بسدادها والملزم بأدائها.
 

أبريل  4البنك بتقديم اعتراض على التقرير المقدم من إدارة الخبراء. خالل الجلسة التي عقدت في ، قام 2322فبراير  5في 
، أصدرت المحكمة حكما بإحالة القضية مرة أخرى إلى دائرة الخبراء للنظر في االعتراض المقدم من البنك. خالل الجلسة 2322

ل لكالمالية لتزامات اإلحقوق واللى تقرير الخبير فيما يتعلق با عأصدرت المحكمة حكم بناء ،2322يناير  03التي عقدت في 
قدم البنك مذكرة دفاع ومستندات ذات صلة رداٌ على  ،2322 يونيو 22في والخصم بإستئناف الحكم قام البنك طرف. ومع ذلك، 

  .استجوابات المحكمة /أسئلة 
 

كمقابل إلعادة  الشركات المستأنفة من قبل المستحق للبنكبرد المبلغ حكمها،  أصدرت محكمة اإلستئناف ،2322يوليو  0في 
 حكم حسب ةمستأنفشركة من كل  بالمبلغ المستحق، قام البنك بإلغاء االعتراف باألسهم واالعتراف هذا الحكموء وفي ضاألسهم. 

 .  التمييزطعن أمام محكمة بال والبنك الشركات المستأنفةقامت ومع ذلك، محكمة االستئناف، 
 

لتحوط على التغير في القيمة العادلة الناتجة عن التغير في سعر لدين كأدوات تحوط وذلك الأدوات بعض  تصنيفقامت المجموعة ب (ب
الفائدة السوقية. تستخدم المجموعة أدوات مقاصة أسعار الفائدة كأدوات تحوط حيث تقوم المجموعة دفع فائدة ثابتة واستالم فائدة 

 متغيرة.
 

 مطابقة الشروط الحرجة بين البنود المتحوط لها وأدوات التحوط، تم استنتاج أن التحوطات كانت فعالة.استنادا إلى 
 

 02) ألف دينار كويتي 157,460 مبلغ ،2322سبتمبر  03كما في المصنفة كبنود تحوط ألدوات الدين بلغت القيمة الدفترية 
ير في القيمة العادلة يبلغ التغو .(ألف دينار كويتي 210,869 :2322 سبتمبر 03و ألف دينار كويتي 180,468: 2322ديسمبر 

 سبتمبر 03) دينار كويتي ألف 7,382 مبلغ ( خالل الفترةةطر المحوطاخم)الالسوقية عن تغيير سعر الفائدة  ةاألدوات الناتج تلكل
ل خلدحوط في بيان اتبخطر ال ةالخاص ير في القيمة العادلةتم االعتراف بالتغخالل الفترة . ألف دينار كويتي( 3,229: 2322

 المرحلي المكثف المجمع.
 

 أموال مقترضة أخرى .8
 02ألف دينار كويتي ) 107,683تشـمل األموال المقترضـة األخرى األوراق المالية المباعة بموجب إتفاقيات إعادة الشـراء بمبلغ 

(. تدخل المجموعة في معامالت ألف دينار كويتي 93,753: 2322 سبتمبر 30ألف دينار كويتي و 234,239: 2322ديسمبر 
سياق نشاطها الطبيعي ألنشطتها التمويلية. يتم تقديم الضمانات في شـكل أوراق مالية في االقتراض المضمونة )اتفاقيات إعادة الشراء( 

التي  في أوراق ماليةلإلستثمارات ، بلغت القيمة العادلة 2322سبتمبر  03محتفظ بها في محفظة األوراق المالية لالستثمارات. كما في 
 30ألف دينار كويتي و 92,294: 2322ديسمبر  02ألف دينار كويتي ) 93,988تم رهنها كضمان بموجب إتفاقية إعادة الشراء 

ومألوفة لمثل هذه (. تتم معاملة االقتراض المضمون بموجب شروط موحدة معتادة دينار كويتيألف  99,302: 2322 سبتمبر
 المعامالت.

 
 إنخفاض القيمة ومخصصات أخرىمن مخصص  صافي المحمل .,

 24,501مبلغ  2322سبتمبر  03اإلنخفاض في القيمة والمخصصات األخرى للفترة المنتهية في من مخصص  المحملصافي بلغ 
 مخصصات محددة فيبشكل رئيسي تمثل ت تيألف دينار كويتي(، وال 23,477 بمبلغالمحمل  :2322 سبتمبر 30ألف دينار كويتي )

ً بعد مقاصتها  وعامة ومخصصات أخرى مقابل قروض وسلفيات وموجودات مالية أخرى ألف  17,920 مبلغتحصيالت ببالجزئيا
 ألف دينار كويتي(. 10,130: 2322 سبتمبر 30دينار كويتي )

 
خسائر إئتمانية متوقعة على موجودات مـالية عـدا الـقروض المحمل خرى األمخصصات الإنخفاض القيمة و مخصص يتضـمن

ألف  83 رد مخصص بمبلغ: 2322 سبتمبر 03ألف دينار كويتي ) 12بمبلغ  ،2322سبتمبر  30والـسلفيات للـفترة المنتهية في 
 دينار كويتي(.
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 ربحية السهم .73
 الخاص بمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةالفترة  ربح والمخففة بتقسيم صافي ةالسهم األساسي ربحية تحتسب
 .الفترةخالل 

 
 المنتهية في التسعة أشهر

 سبتمبر  03
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 03
  

2322   2322   2322   2322    

 40,799  41,477   21,678  (2,473) 
 ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك)خسارة( صافي  

 )ألـف دينـار كويتي( 

         

 1,992,056  1,992,056   1,992,056  1,992,056 
المرجح لألسهم المصرح والمكتتب بها  المتوسط 

 )العدد باأللف(

(32,695)  (11,139)  (11,138)  (11,140) 
: المتوسط المرجح ألسهم الخزينة المحتفظ بها ناقصا 

 )العدد باأللف(

 1,959,361  1,980,917   1,980,918  1,980,916   

20.8  20.9  10.9  (1.2) 
السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  ربحية 

 البنك )فلس(

 
 معامالت مع أطراف ذات صلة .77

وعائالتهم وشركات يملكون حصصا رئيسية بها( كانوا خالل  المجموعة فيومدراء إن أطرافا معينة ذات صلة )أعضاء مجلس اإلدارة 
ة إن األرصد .تمت الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت  .ضمن دورة العمل الطبيعية للمجموعةالفترة عمالء 

 كالتالي: هي في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
 

  2322سبتمبر  03   2322 سبتمبر 03

 المبلغ
 ألــف

  دينار كويتي
عدد األفراد 

  الصلة يذو

عدد 
أعضاء 
 المجلس

الجهاز  /
  التنفيذي

 المبلغ
 ألــف

  دينار كويتي
عدد األفراد 

  الصلة يذو

عدد 
أعضاء 
 المجلس

الجهاز  /
  التنفيذي

 أعضاء مجلس االدارة           
 قروض 2  1  2,083  2  1  1,737

 بطاقات ائتمان 5  1  15  3  1  6
 ودائع 11  10  582  11  10  643

            
 الجهاز التنفيذي           

 قروض 27  3  1,336  26  3  902
 بطاقات ائتمان 27  -  38  23  2  35

 ودائع 41  41  1,203  34  38  514
            

 شركة زميلة           
 ودائع 1  -  13,904  1  -  13,419
            

 مساهمين رئيسيين           
 ودائع 1  -  46  1  -  20

 
ألف  118 ومبلغ دينار كويتي(ألف  73: 2021 سبتمبر 03دينار كويتي )ألف  51تتضمن إيرادات الفوائد ومصاريف الفوائد مبلغ 

 التوالي ضمن معامالت مع أطراف ذات صلة.دينار كويتي( على ألف  247: 2021 سبتمبر 03دينار كويتي )
 

 يلي:هي كما  المجمع،يل مزايا اإلدارة العليا المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف إن تفاص
 المنتهية في التسعة أشهر

 سبتمبر  03
 

2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 2322 
 ألــف

 دينار كويتي

 

 األجلرواتب ومزايا أخرى قصيرة  1,495  1,155
 مزايا بعد التوظيف 20  20

 مزايا نهاية الخدمة 130  122
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 القيم العادلة لألدوات المالية .72
 دفع لتحويل إلتزام في معاملة إعتيادية بين أطراف السوق كما فيتي سيتم إستالمها من بيع أصل أو تتتمثل القيمة العادلة في القيمة ال

ية ذات إن الموجودات والمطلوبات المالإن القيم العادلة لجميع األدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن قيمتها الدفترية.  .تاريخ التقييم
األجل )أقل من ثالثة أشهر( تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة وتطبق على الودائع عند الطلب  ةاإلستحقاق قصير فترات ذات أوالسيولة 

 األدوات المالية ذات األسعار المتغيرة. ور ذات االستحقاق غير المحدد فيوتوحسابات ال
 

 :تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنها من خالل أسلوب التقييم
 .ثلة أو المطلوبات المماثلة)غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المما األسعار المسعرة :2المستوى 

التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة  :2توى المس
 مباشرة.أو غير 

التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات السوق  :0المستوى 
 .المعروضة

 
م ظإن الموجودات والمطلوبات المالية التي تم تحميلها بالتكلفة المطفأة ال تختلف قيمها الدفترية بشكل مادي عن قيمها العادلة حيث أن مع

 ت والمطلوبات المالية ذات فترات إستحقاق قصيرة أو تم إعادة تسعيرها مباشرة بناًء على حركة السوق بالنسبة لسعر الفائدة. الموجودا
 

 .ات التقييم المستخدمة لهدف قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة التقرير السابقةنيإن طريقة وتق
 

 العادلة: الهرمي للقيمة جدولالإن الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بالمستوى في 

 

    2322سبتمبر  03

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  المجموع

 أسهم دين    292,576  10,438  -  303,014
 خرىأسهم ملكية وأدوات المالية األ    38,267  19,066  -  57,333

360,347  -  29,504  330,843    

          

 (14مالية )إيضاح الدوات األمشتقات     -  17,098  -  17,098

 

    )مدقق( 2322ديسمبر  02

    ألف دينار كويتي

    األولالمستوى   المستوى الثاني  المستوى الثالث  المجموع

 أسهم دين    233,898  10,309  -  244,207
 خرىأسهم ملكية وأدوات المالية األ    282,799  24,295  -  307,096

551,303  -  34,606  516,697    

          

 (14مالية )إيضاح الدوات األمشتقات     -  1,395  -  1,395

 

    2322 سبتمبر 03

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  المجموع

 أسهم دين    264,993  25,608  -  290,601
 خرىأسهم ملكية وأدوات المالية األ    276,563  20,898  -  297,461

588,062  -  46,506  541,556    

          
 (14مالية )إيضاح الدوات األمشتقات     -  (1,872)  -  (1,872)

 
 .الهرمي للجدول الثالثلم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى 

 
 تحليل القطاعات .70

 بين:وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم  بنكيةة تمارس المجموعة أنشط
لشاااااركات  ذات الصااااالةمدى كامل من اإلقراض واإليداع وخدمات بنكية  والتي توفرفراد األشاااااركات ولل الخدمات البنكيةقطاع  .أ

 .محلية ودولية وأشخاص منفردين
 

إدارة األصول وخدمات  الخزانة،سندات  األجنبية،صرف العمالت  ،ق المالاسوأ والتي تتضمن الخزانة واالستثمار البنكيقطاع  .ب
 .الوساطة المالية
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 الرئيسية. ذ قرارات على أساس مؤشرات األداءلهذه القطاعات منفصلة، لغرض إتخاتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية 
 

 ألف دينار كويتي 

 المجموع  خزينة وإستثمار بنكي  خدمات بنكية شركات وأفراد 

 المنتهية في التسعة أشهر 
 سبتمبر  03

 المنتهية في التسعة أشهر 
 سبتمبر  03

 المنتهية في التسعة أشهر 
 سبتمبر  03

 2322  2322  2322  2322  2322  2322 

 57,725  61,818  8,574  7,158  49,151  54,660 صافي إيرادات الفوائد
 إيرادات غيرصافي 

 37,600  40,195  9,490  9,773  28,110  30,422 الفوائد 
 95,325  102,013  18,064  16,931  77,261  85,082 إيرادات التشغيل
 إنخفاض القيمة 

 (23,477)  (24,501)  (892)  (30,199)  (22,585)  5,698 ومخصصات أخرى 
)خسااااارة(  ربح صااااافي

 40,871  41,504  1,123  (31,329)  39,748  72,833 الفترة
            

 4,195,848  4,253,245  1,905,725  1,811,841  2,290,123  2,441,404 الموجودات
 3,397,977  3,581,462  1,684,801  1,861,744  1,713,176  1,719,718 المطلوبات

 
 الميزانية العموميةالبنود خارج  .74

 
 األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية: .أ

في التزامات بتوفير ائتمان للعمالء، وتمثل المبالغ التعاقدية لهذه االلتزامات المخاطر  تدخل المجموعةضمن دورة العمل الطبيعية، 
لتعاقدية لمبالغ اإن اجمالي ا .ااالئتمانية المترتبة على افتراض أن المبالغ سيتم تقديمها بالكامل، وان أي من الضمانات ال قيمة له

 .أنه في كثير من الحاالت تنتهي هذه العقود بدون تمويلحيث  مستقبلية،العكس بالضرورة المتطلبات النقدية لاللتزامات ال ت
 

 اإلئتمان:األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية وتمثل مخاطر  (2)

 سبتمبر  03
 2322 
  دينار كويتي ألــف

 )مدقق(
 ديسمبر 31
 2322 
  دينار كويتي ألــف

 سبتمبر  03
 2322 
 دينار كويتي ألــف

 

 قبوالت مصرفية 37,518  12,282  15,685
 إعتمادات مستندية 125,100  98,917  96,014

 خطابات ضمان 1,545,111  1,530,409  1,546,592
 خطوط ائتمان غير مسحوبة 990,020  922,035  923,584

2,581,875  2,563,643  2,697,749  

 
  اإلئتمان:المالية ذات المبالغ التعاقدية أو االسمية والمعرضة لمخاطر  األدوات (2)

  ألف دينار كويتي

 
 القيمة االسمية

القيمة العادلة  
 السالبة

القيمة العادلة  
 2322سبتمبر  03 الموجبة

 اآلجلة –عقود العمالت األجنبية  11,628  2,507  375,140

148,803  43  6,155 
 أدوات تحوطبها كمحتفظ الفوائد )معامالت تبادل 

 (قيمة عادلة  
 معامالت تبادل الفوائد )أخرى( 29,444  27,579  242,009

765,952  30,129  47,227  

 
  ألف دينار كويتي

 
 القيمة االسمية

القيمة العادلة  
 السالبة

القيمة العادلة  
 الموجبة

 
 )مدقق( 2021ديسمبر  02

 اآلجلة –عقود العمالت األجنبية  2,328  1,786  554,554

179,380  2,003  677 
 معامالت تبادل الفوائد )محتفظ بها كأدوات تحوط

 قيمة عادلة(  
 معامالت تبادل الفوائد )أخرى( 10,031  7,852  235,553

969,487  11,641  13,036  
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  ألف دينار كويتي

 
 القيمة االسمية

القيمة العادلة  
 السالبة

القيمة العادلة  
 الموجبة

 
 2322 سبتمبر 03

 اآلجلة -عقود العمالت األجنبية  1,203  2,059  369,442

208,356  3,223  141 
 معامالت تبادل الفوائد )محتفظ بها كأدوات تحوط 

 قيمة عادلة(  
 معامالت تبادل الفوائد )أخرى( 10,701  8,635  195,643

773,441  13,917  12,045  
 

 من المبالغ اً والذي يمثل فقط جزء المالية،ومحدد بالقيمة االحاللية لألدوات  جوهري،إن المبلغ المعرض لمخاطر اإلئتمان غير 
 .التعاقدية أو االسمية المستخدمة إلظهار الكميات القائمة

 

 مطالبات قانونية  .ب
اب إحتسوقد تم  المجموعة،عض المطالبات القانونية ضد ب، يوجد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةفي تاريخ كما 

 2,617 :2021 سبتمبر 03 كويتي،دينار ألف  2,605 :2021ديسمبر  02ألف دينار كويتي )2,675  بمبلغ مخصص لها
  (.ألف دينار كويتي

 

 الهامةاألحداث  .79
ا معتداًل وعالمات االنتعاش االقتصااااااادي  . تشااااااهد بيئة عمل المجموعة29 –تتعافى المجوعة تدريجياً من آثار جائحة كوفيد  انتعاشااااااً

واضااحة في جميع أنحاء المنطقة والعالم. معدالت التطعيم المرتفعة وإجراءات التباعد االجتماعي الصااارمة قللت بشااكل كبير من تأثير 
  أحدث أنواع الفيروس.

 

هدف إلى 2322و 2323خالل عامي  فة ت نك الكويت المركزي إجراءات مختل فذ ب عب دور ، ن عات البنوك على ل طا قدرة ق تعزيز 
ديساامبر  02حيوي في االقتصاااد. تم اإلفصاااح عن هذه اإلجراءات في البيانات المالية المجمعة الساانوية للمجموعة للساانة المنتهية في 

 .2323ديسمبر  02و 2322
 

 تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة
تتضااامن تنبؤات اقتصاااادية  ،2322سااابتمبر  30مدخالت واالفتراضاااات المساااتخدمة لتحديد الخساااائر االئتمانية المتوقعة كما في الإن 

إلى مجموعة من  تم تقدير الخسااااائر االئتمانية المتوقعة اسااااتناداً . 29 –كوفيد معدلة فيما يتعلق بأسااااعار النفط واالنتاج العالمي ما بعد 
توقعة كما في ذلك التاريخ مع مراعاة األثر الناتج عن درجة التقلب المرتفعة في عوامل االقتصااااااااد الكلي الظروف االقتصاااااااادية الم

المسااتقبلية وذلك عند تحديد مدى الخطورة وأرجحية الساايناريوهات االقتصااادية الخاصااة بتحديد الخسااائر االئتمانية المتوقعة. انعكساات 
لسااايناريو واألوزان المرجحة األسااااساااية المخصاااصاااة لهذه السااايناريوهات. كما قامت درجة التقلب من خالل تعديل أسااااليب تصاااميم ا

المجموعة بتحديث المعلومات المستقبلية ذات الصلة بالعمليات الدولية للمجموعة فيما يتعلق باألوزان المرجحة الخاصة بسيناريوهات 
 عمالها.االقتصاد الكلي المتعلقة بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أ

 

على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الملحوظة في  29 –قامت المجموعة على وجه الخصاااااااوص بمراعاة أثر كوفيد 
 مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة لقياس التعرض للقطاعات المتوقع تضررها.

 
 التقديرات واألحكام الخاصة بالتقييم

ً تحققت المجموعة  سبيل تحديد المبالغ المفصح عنها للموجودات المالية وغير  أيضا من اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في 
المالية للمجموعة، والتي تمثل أفضل تقييم توصلت إليه اإلدارة بناًء على معلومات متاحة أو ملحوظة. غير أنه ما تزال األسواق متقلبة 

 جلة حساسة لتقلبات السوق.وما تزال المبالغ المس
 

 المحاسبة عن الموجودات المالية المعدلة
 أعلنت البنوك الكويتية عن تأجيل ساداد القروض االساتهالكية واألقسااط للعمالء المواطنين المؤهلين، بناًء على طلبهم، وفقًا لتعميم بنك

في شااااأن األحكام التنفيذية للمادة  ،2322أبريل  22بتاريخ الصااااادر  BS/IBS/ISIIS/FS/476/2021/2الكويت المركزي رقم 
)"القانون"( بشااأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة سااتة أشااهر مع إلغاء الفائدة الناتجة عن هذا  2322( لساانة 0من القانون رقم. ) 2رقم 

لتدفقات النقدية المحتملة "(. تعتبر تأجيالت األقساااااااط بمثابة دعم ساااااايولة قصااااااير األجل لمعالجة مشاااااااكل ا2322التأجيل )"مخطط 
 للمقترض، والتي تتحمل حكومة الكويت تكلفتها بالكامل وفقًا للقانون. 

 

عن طريق تأجيل األقسااااااط لمدة ساااااتة أشاااااهر من تاريخ طلب العميل المؤهل مع تمديد مماثل من مدة  ،2322نفذت المجموعة خطة 
ألف دينار كويتي وفقًا للمعيار  23,259 غالتدفقات النقدية التعاقدية بمبل االلتزام. نتج عن تأجيل القسااط خسااارة للبنك ناتجة عن تعديل

وفقًا للقانون.  حكومية منحةك. وقد تم تعويض هذه الخسااااارة بمبلغ معادل مسااااتحق من حكومة الكويت (9رقم )الدولي للتقارير المالية 
ذمم المنحة  تم تسااجيل. 2322قامت المجموعة بتسااجيل دخل المنحة الحكومية عن طريق مقابضااها مقابل خسااارة التعديل من مخطط 

 . المجمعالمستحقة القبض في الموجودات األخرى في بيان المركز المالي المرحلي المكثف 
 

 عوامل أخرى
الظروف المالية والسااااااايولة والقوى العاملة الخاصاااااااة بها وساااااااوف تتخذ التدابير الالزمة تراقب المجموعة بشاااااااكل فعال األثر على 

 الستمرارية األعمال بما يتماشى مع تعليمات حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي.




