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 البنك التجاري الكويتي  مجموعة 
 المكثف المجمع    المرحلي بيان الدخل
 )غير مدقق(  2022مارس  31المنتهية في الفترة 

 
    مارس    31في الثالثة أشهر المنتهية 

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

 2022 
 ألــف

 دينار كويتي 

 

 ايضاح

 

 ايرادات الفوائد   23,824  25,506
 مصاريف الفوائد    (5,358)  (6,044)

  صافي ايرادات الفوائد    18,466  19,462
      

 وعموالت أتعاب    9,728  9,163
 األجنبيةصافي ربح التعامل بالعمالت    1,822  1,408
 صافي أرباح االستثمار في أوراق مالية    44  521
 إيرادات توزيعات أرباح    -  289
 إيرادات تشغيل أخرى    21  208

 ايرادات التشغيل    30,081  31,051

      
 مصاريف الموظفون   (6,388)  (5,878)
 وإدارية مصاريف عمومية    (3,677)  (3,375)
 استهالك وإطفاء   (84)  ( 116)

 مصاريف التشغيل   (10,149)  (9,369)

      
 ربح التشغيل قبل المخصصات   19,932  21,682

 خرى األمخصصات الو إنخفاض القيمة من مخصص المعكوس )المحمل( صافي  9  3,329  ( 21,623)

 ربح قبل الضرائب    23,261    59
      

 ضرائب    (1,021)  -

 صافي ربح الفترة    22,240    59

      
 الخاص بـ :     

 مساهمي البنك     22,230  40
 الحصص غير المسيطرة   10  19

59 ¤  22,240    

      
 البنك )فلس(الخاصة بمساهمي  السهم األساسيــة والمخففـة ربحية 10  11.2  0.0

 
 
 

 . تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 البنك التجاري الكويتي  مجموعة 
 المكثف المجمع   المرحلي بيان الدخل الشامل

 )غير مدقق(  2022مارس  31المنتهية في الفترة 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31
  

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

 2022 
 ألــف

 دينار كويتي 

  

     
 صافي ربح الفترة    22,240  59

     
 الدخل الشامل األخر:    
 :المجمعالمرحلي المكثف بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل     
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:المصنفة كاستثمارات مالية أدوات حقوق الملكية     

 في القيمة العادلة اتصافي التغير  40,662  3,382
     
 :المجمعالمرحلي المكثف بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقاً الى بيان الدخل     
 :بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صنفة المالية الم الدين  أدوات    
     

 العادلة القيمة في اتالتغير صافي  (2,400)  991
 المجمع المرحلي المكثف صافي الخسارة الناتجة عن إستبعاد محول الي بيان الدخل    (83)  ( 238)

4,135  38,179   

 للفترة   إجمالي الدخل الشامل  60,419  4,194

     
 الخاص بـ :    

 مساهمي البنك    60,409  4,175
 الحصص غير المسيطرة  10  19

4,194  60,419   

 
 
 
 

 . تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى   1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 البنك التجاري الكويتي  مجموعة 
 المكثف المجمع   المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 )غير مدقق(  2022مارس  31المنتهية في الفترة 

 

  
  

    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 

                              

 2021يناير  1في  كما الرصيد  199,206   27,107  ( 32,340)  66,791   115,977   17,927   -  24,095  128,920  353,710  144,208  -  691,891  933  692,824

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  -  -  -  4,135  ¤ 4,135  40  -  4,175  19  4,194

 2021 مارس  31في   كما  الرصيد  199,206   27,107  ( 32,340)  66,791   115,977   17,927   -  24,095  133,055  ¤ 357,845  144,248  -  696,066  952  697,018

                              

 2022يناير  1في   كما  الرصيد  199,206   -  (5,233)  66,791  115,977   17,927   -  24,043  202,634  427,372  159,614  39,618  820,577  287  820,864

 الدخل الشامل للفترة  إجمالي  -  -  -  -  -  -  -  -  38,179  38,179  22,230  -  60,409  10  60,419

 2022 مارس  31في  كما الرصيد  199,206   -  (5,233)  66,791  115,977   17,927   -  24,043  240,813  465,551  181,844  39,618  880,986  297  881,283

 
 

 %3: 2020: الشيء( والشيء من أسهم المنحة )2020ألف دينار كويتي ) 39,618لواحد بمبلغ افلس للسهم  20أرباح نقدية بقيمة توزيع  على 2022 أبريل 13اريخ وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بت
   (من أسهم الخزينة المملوكة للبنكأسهم منحة 

 
ألف دينار كويتي( نتجت عن ترجمة عملة أجنبية من استثمار البنك في   5,432  :2021  مارس  31و  ألف دينار كويتي  5,434:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )   5,459يتضمن إحتياطي تقييم استثمار، خسارة بمبلغ  

 شركة زميلة أجنبية.
 
 

 . تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مجموعة البنك التجاري الكويتي  
 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع  

 )غير مدقق(  2022مارس  31المنتهية في الفترة 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31
   

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

 2022 
 ألــف

 دينار كويتي 

  
 
 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :      
 الربح قبل الضرائب   23,261  59
 تعديـالت :      

 المخصصات األخرىو مخصص انخفاض القيمة من  صافي المعكوس )المحمل(     9  (3,329)  21,623
 اإلستثمارات في أوراق ماليةربح      (44)  ( 810)

 فروقات تحويل عملة أجنبية الستثمارات في أوراق ماليةخسارة  (حرب)       (2,171)  429
 استهالك وإطفاء       84  116

 الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   17,801  ¤ 21,417
      
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :     
 سندات الخزانة والبنك المركزي       18,117  (1,030)

 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى       273,380  37,179
 قروض وسلفيات        (9,527)  ( 13,638)

 موجودات أخرى       (8,682)  8,403
 المستحق إلى البنوك       (161,043)  129,335

 المستحق إلى المؤسسات المالية األخرى       1,379  (151,370)
 ودائع العمالء       (8,031)  (124,985)
 مطلوبات أخرى       1,095  (7,827)

 األنشطة التشغيلية (المستخدم في)  الناتج من النقد صافي   124,489  (102,516)

      
 األنشطة االستثمارية :     

 المحصل من إستبعاد استثمارات في أوراق مالية       60,698  44,448
 إقتناء استثمارات في أوراق مالية       (85,720)  ( 17,470)

 إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية       -  289
 المحصل من استبعاد عقارات ومعدات       288  399

 إقتناء عقارات ومعدات       (274)  (53)

 األنشطة االستثمارية  الناتج من( المستخدم في) صافي النقد   (25,008)  27,613

      
 األنشطة التمويلية :     

 أموال مقترضة أخرى       28,207  25,866

 األنشطة التمويليةالناتج من  صافي النقد    28,207  25,866

      
 في النقد واألرصدة قصيرة األجل (النقصالزيادة ) صافي   127,688  ( 49,037)

 يناير  1نقد وأرصدة قصيرة األجل في    727,532  721,440

 مارس  31نقد وأرصدة قصيرة األجل في   4  855,220  672,403

 
 
 

. تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 ة المكثفة المجمعة  المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

 (ةمدقق غير ) 2022مارس  31
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 معلومات حول المجموعة .1
ومسجلة كمصرف لدى بنك الكويت المركزي    الكويت،شركة مساهمة عامة تأسس في دولة  وهو  )البنك(    ع.ش.م.ك.  – ن البنك التجارى الكويتى  إ

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

 التابعة يشار إليهما معاً "المجموعة" ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.   وشركتهالبنك 
 
   .2022أبريل  28على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  للمجموعة بناءً صدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة موافقة على إتم ال
 

 .31تم عرض األنشطة األساسية للمجموعة في إيضاح 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .2
عدا ما هو مذكور   المالية المرحلية"  المعلومات"  (34)لقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقـم  

بيانات إن السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد ال  .أدناه
 . 2021ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

 
المجمعة  تم إعداد   المكثفة  المرحلية  المالية  في دولة  لل  وفقاً المعلومات  المالية  الخدمات  المركزي لمؤسسات  الكويت  بنك  تعليمات الصادرة عن 
  19بشأن اإلجراءات التنظيمية استجابة لفيروس كوفيد    عن بنك الكويت المركزيالتعميمات الحديثة الصادرة    هذه التعليمات   ضمنوتت  الكويت. 

  تطبيق تطلب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي ينظمها بنك الكويت المركزي  والتي تبنك الكويت المركزي ذات الصلة،  واتصاالت  
 مع التعديل التالي:  ،لتقارير الماليةلالمعايير الدولية 

 

( والمحددة طبقا لقواعد البنك  9احتسـاب مخصـص خسـائر االئتمان المتوقعة للتسـهيالت االئتمانية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •
المركزي أو المخصــصــات طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصــة، أيهما أعلى إلى جانب األثار المترتبة على اإلفصــاحات المتعلقة 

 .بها
 

ــنة المالية • ــداد المقدمة إلى العمالء الممتدة خالل الســ ــائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن فترات تأجيل الســ  أن يتم اإلعتراف بخســ
ضــمن األرباح المرحلة، وفقا لمتطلبات تعميم بنك الكويت المركزي رقم   19-نتيجة تفشــي فيروس كوفيد  2020ديســمبر    31المنتهية في 

2/BS/IBS/461/2020   على الرغم من  9بدالً من بـيان الدخل المرحلي المكثف المجمع طبـقاً لمتطلـبات المعـيار الدولي للتـقارير الـمالـية .
ســــداد األخرى المقدمة إلى العمالء بما في ذلك فترات تأجيل  الفترات تأجيل ذلك، تســــجل خســــائر التعديل للموجودات المالية الناتجة من  

 في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع.  2022مارس   31ة خالل الفترة المنتهية في سداد الممتدال

معده وفقا  إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية المجمعة الكاملة ال
المرحلية  نتائج  الباإلضافة إلى ذلك، فإن  .  2021ديسمبر    31والبيانات المالية المجمعة كما في  ا  ويجب قراءته  للمعايير الدولية للتقارير المالية

 . 2022ديسمبر  31ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  المكثفة المجمعة
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والمطبقة من قبل المجموعة 
 

 ولكن لم يبدأ سريانها بعد.  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت
 
 هي كما يلي:  لمعايير جديدة تطبيقهاالتغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن إن 
 

 "إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية  (٪10)الرسوم في اختبار "  –  (9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ــروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفاً  هذا  يوضــح ــأة عند تقييم ما إذا كانت ش ــوم التي تتضــمنها المنش عن  جوهرياً  التعديل الرس
بما في ذلك الرسـوم المدفوعة أو  لمقرض،واشـروط االلتزام المالي األصـلي. تشـمل هذه الرسـوم فقط تلك المدفوعة أو المسـتلمة بين المقترض 

األدوات المالية:  (39على معيار المحاســبة الدولي رقم )مقترح    مشــابهال يوجد تعديل المســتلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن ارخر. 
أثير على    تالتـعديال  تـلكلم يكن ل  اإلعتراف والقـياس. ة    تاالمعلوـمأي ـت ة المرحلـي الـي ةالـم ة  المكثـف حـي  لم تكن هـناك تـعديالت   للمجموـعة  المجمـع

 .الفترةجوهرية على األدوات المالية للمجموعة خالل  

 
  على   مادي  يرأثت  لم يكن لها  2022يناير    1  في أو بعدالتي تبدأ  السنوية    اتعلى الفترسارية المفعول  األخرى  الجديدة  إن المعايير والتعديالت  

  لمجموعة. ا أو أداء الماليالمركز 



 البنك التجاري الكويتي مجموعة 
 ة المكثفة المجمعة  المرحلي المعلومات الماليةايضاحات حول 

 (ةمدقق غير ) 2022مارس  31
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 تابعةال شركةال .3
      % حصة الملكية

 مارس 31
2021 

ديسمبر  31 
2021 

  مارس 31 
2022 

النشاط   
 الرئيسي

بلد  
 التأسيس

 
 اسم الشركــــة

93.55  98.16  98.16  
خدمات 

 الكويت  الوساطة المالية 
 

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

 
 قصيرة األجلنقد وأرصدة  .4
 

 
 مارس  31

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

 )مدقق(  
 ديسمبر  31

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

  
 مارس 31

2022 
 ألــف

 دينار كويتي 

 

 نقد وبنود نقدية 209,157  124,779  138,267
 أرصدة لدى بنك الكويت المركزي 174,663  147,199  100,649
 ودائع لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام  471,400  455,554  433,487

672,403  727,532  855,220  
 ناقصاً: مخصص اإلنخفاض في القيمة )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( (46)  (19)  (23)

672,380  727,513  855,174  

 
  البنوك والمؤسسات المالية األخرىالمستحق من  .5

 
 مارس  31

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

 )مدقق(  
 ديسمبر  31

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

  
 مارس 31

2022 
 ألــف

 دينار كويتي 

 

 إيداعات لدى البنوك 175,102  448,493  431,957
 القيمة )الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( نخفاضاإلناقص: مخصص   (8)  (65)  (42)

431,915  448,428  175,094  

      
 قروض وسلفيات للبنوك 34,480  34,197  113,349

 نخفاض في القيمةاإلناقص: مخصص   (338)  (39)  (821)

112,528  34,158  34,142  

544,443  482,586  209,236  

 
 قروض وسلفيات .6

(  9المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) يةلخسائر االئتمان وفقاالمتوقعة للتسهيالت االئتمانية  يةخسائر االئتمانال مخصص تحديد  يتم
 ،االئتمانية  تسهيالت البتصنيف    الخاصة  التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي

 أيهما أعلى. 
 
  تسهيالت البتصنيف    الخاصة  لتعليمات بنك الكويت المركزيتمانية )النقدية وغير النقدية( وفقأً  ئإجمالي المخصصات المتاحة على التسهيالت اإل  بلغ

:  2021مارس    31ألف دينار كويتي و  216,125:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  218,595  مبلغ  2022مارس    31كما في    االئتمانية
 ألف دينار كويتي(. 197,783

 
مارس    31( كما في 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ))النقدية والغير نقدية(  بلغت الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على التسهيالت اإلئتمانية  

 ألف دينار كويتي(.   103,107:  2021مارس    31ألف دينار كويتي و  94,137:  2021ديسمبر    31)  ألف دينار كويتي  89,576مبلغ    2022
 

  ية لخسائر االئتمانل  المطلوبة وفقاً تلك    أعلى من  االئتمانية  للتسهيالتبتصنيف    الخاصة  وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزيإن المخصص المطلوب  
 .( التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي9المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
معيار الدولي للتقارير  لل  بناًء على أسس المراحل وفقاً ذات الصلة    إجمالي التسهيالت اإلئتمانية والخسائر اإلئتمانية المتوقعة  تحليل للتغيرات فيإن ال
 مبينة أدناه: بنك الكويت المركزي لتعليماتوفقًا  (9رقم ) المالية
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   2022مارس  31
   دينار كويتي ألــف

   األولى  المرحلة  الثانية  المرحلة  الثالثة  المرحلة  جمالي إ

 عليا  407,455  1,009  -  408,464
 عادية   955,714  78,955  -  1,034,669

 قياسية   690,941  268,194  3  959,138
 مستحقة وغير منخفضة القيمة   44,846  28,253  -  73,099

 منخفضة القيمة   -  -  -  -

 النقدية  ئتمانيةالتسهيالت اال  2,098,956  376,411  3  2,475,370

 نقدية الئتمانية غير االتسهيالت  ال  2,318,045  281,783  24,592  2,624,420

89,576  23,744  42,466  23,366  
 ئتمانية متوقعة للتسهيالت امخصص خسائر 

 ئتمانيةاال   

 
   )مدقق( 2021 ديسمبر 31

   دينار كويتي  ألــف

   األولى المرحلة  الثانية  المرحلة  الثالثة المرحلة  جمالي إ

 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

 منخفضة القيمة   -  -  -  -

 النقدية  ئتمانيةالتسهيالت اال  2,059,822  400,251  -  2,460,073

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

94,137  26,432  44,716  22,989  
 ئتمانية متوقعة للتسهيالت امخصص خسائر 

 ئتمانيةاال   

 
   2021 مارس  31
   دينار كويتي  ألــف

   األولى المرحلة  الثانية  المرحلة  الثالثة المرحلة  جمالي إ

 عليا  396,408  -  -  396,408
 عادية   805,146  47,066  -  852,212
 قياسية   696,454  280,484  -  976,938
 مستحقة وغير منخفضة القيمة   155,089  45,813  -  200,902

 منخفضة القيمة   -  -  -  -

 النقدية  ئتمانيةالتسهيالت اال  2,053,097  373,363  -  2,426,460

 نقدية الئتمانية غير االتسهيالت  ال  2,317,257  196,320  34,486  2,548,063

103,107  33,656  49,079  20,372  
 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للتسهيالت 

 ئتمانيةاال   
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 لحركة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية:ا
 
 2022مارس  31  

 يألــف دينار كويت  

 المجموع  الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  األولى  المرحلة  

اإلئتمانية  الخسائر 
 1المتوقعة كما في  

 2022يناير   

 

22,989 

 

44,716  26,432  94,137 
 تحويل إلى المرحلة  

 األولى   
 

339 
 

(339)  -  - 
 تحويل إلى المرحلة 

 الثانية   
 

(70) 
 

70  -  - 
 تحويل إلى المرحلة 

 الثالثة  
 

- 
 

-  -  - 
 صافي المحمل  

 )المفرج عنه(   
 

101 
 

(1,979)  430  (1,448) 
 (3,121)  (3,121)  -  -  شطب

 8  3  (2)  7  فرق تحويل 

 الخسائر اإلئتمانية 
 المتوقعة كما في  
 2022مارس   31 

 

23,366 

 

42,466  23,744  89,576 

 
 2021مارس   31  

 ي ألــف دينار كويت  

 المجموع   الثالثة المرحلة  الثانية  المرحلة  األولى المرحلة  

 الخسائر اإلئتمانية 
   1المتوقعة كما في    
 2021يناير   

 

21,425 

 

47,406  35,875  104,706 
 تحويل إلى المرحلة  

 األولى   
 

442 
 

(442)  -  - 
 تحويل إلى المرحلة  

 الثانية   
 

(54) 
 

54  -  - 
 تحويل إلى المرحلة  

 الثالثة  
 

- 
 

-  -  - 
 صافي )المفرج  

 المحمل  عنه(  
 

(1,427) 
 

2,085  2,308  2,966 
 (4,328)  (4,328)  -  -  شطب

 (237)  (199)  (24)  (14)  فرق تحويل 

 الخسائر اإلئتمانية 
 المتوقعة كما في   
 2021مارس   31 

 

20,372 

 

49,079  33,656  103,107 

 
 أوراق مالية في استثمارات .7

 
ألف دينار كويتي وذلك بموجب   94,103سهم من أسهم بنك بوبيان بتكلفة بلغت   221,425,095، قام البنك بشراء عدد  2008خالل عام  (أ

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

يه على الشركة المقترضة. التابعة فيما يلي بعبارة "الشركات المستأنفة"(، فقد قام البنك باستخدام هذه األرصدة في سداد القرض المستحق لد
أقامت الشركة المقترضة مع "الشركات المستأنفة" دعوى قضائية لمنازعة البنك في ملكيته لألسهم المذكورة أعاله،   2009أيضاً خالل العام  

 على النحو المبين أدناه.  2017ديسمبر  27وقد قضي في هذا النزاع بحكم بات بجلسة 
 

سهماً لحين صدور حكم نهائي في النزاع على ملكية هذه    221,425,095ناف مستعجل بتقييد بيع عدد  قضت محكمة استئ  2009في فبراير  
 األسهم. 

 
 بعد فيما  .كويتي دينار ألف 32,401 بلغت بتكلفة سهم 127,058,530عدد على واستحوذ اإلصدار حقوق في البنك ساهم ،2010خالل 
 سهم. 134,602,785 مجموعها يبلغ أسهم منحة البنك استلم التقرير، تاريخ حتى 2013 من السنوات وخالل
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 سهم.   221,425,095، صدر حكم محكمة أول درجة لصالح البنك بتأييد صحة ملكيته لعدد 2016في أبريل 
 

المبرمة بين كل من    2008نوفمبر    30، أصدرت محكمة االستئناف حكماً بإبطال خمس عقود بيع األسهم المؤرخة في  2017في فبراير  
سهماً وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وأهمها   221,425,095الشركات المستأنفة والبنك لبيع أسهم بنك بوبيان والبالغ إجماليها  

ي أجراها على حساب  رد األسهم إلى ملكية الشركات المستأنفة وريعها وفوائدها والمزايا التي تحصل عليها البنك وإبطال كافة التصرفات الت
 الشركة المقترضة لديه بعد تاريخ البيع. 

 
التمييز، وفي   أمام محكمة  الحكم االستئناف  البنك على  الطعن وألزمت    2017ديسمبر  27طعن  بقبول هذا  التمييز حكماً  أصدرت محكمة 

تي أجراها البنك على حساب الشركة المقترضة  الشركات المستأنفة سالفة البيان برد ثمن األسهم للبنك، كما قضت بصحة كافة التصرفات ال
، كما ألزمت أيضا محكمة التمييز كل من الشركة المقترضة  2008نوفمبر    30 لديه بعد تاريخ إبرام العقود الخمسة لبيع األسهم المبرمة في

 والشركات المستأنفة مصروفات وأتعاب المحاماة عن درجات النزاع.
 
لى صورة تنفيذية من محكمة التمييز ضد الشركات المستأنفة، بينما يمارس البنك حالياً السيطرة على  ، حصل البنك ع2018يناير    29في  

عتراف بتلك األسهم ضمن "استثمارات في أوراق مالية"  قيمة األسهم مقابل رد ملكية األسهم للشركات المستأنفة. سوف يستمر البنك في اإل
 حتى تنفيذ حكم محكمة التمييز.

 
بوقف تنفيذ الحكم السابق الصادر من محكمة    ،صدر لصالح البنك الحكم القاضي منطوقه، أوالً وبصفة مستعجلة  2019  يونيو  16بتاريخ  

، ندب  االستئناف والمعدل بالحكم الصادر من محكمة التمييز ومخاطبة الشركات المستأنفة برد المبالغ المستحقة للبنك مقابل رد األسهم. ثانيًا
تحديد المبلغ المستحق على كل شركة من الشركات الخمسة من الثمن المطلوب رده وبيان نصيب كل منهم في األسهم المبطلة وفي ريع  خبير ل

بسدادها والملزم القائم  بيع األسهم وبيان  في عمليات  المدفوعة  الرسوم والمصاريف  المبطلة وفوائدها ومزاياها وبيان  العقود   األسهم محل 
 بأدائها.

 
وبصفة مستعجلة    2019يونيو    16قضت محكمة االستئناف برفض الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى بتاريخ    2020يونيو    29في  

 بوقف التنفيذ. وقد قام البنك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ولم يحدد له جلسة حتى تاريخه.
 
ت  ، أصدر2021  أبريل  4التي عقدت في    الجلسةر المقدم من إدارة الخبراء. خالل  ، قام البنك بتقديم اعتراض على التقري 2021فبراير    7في  

يناير   30التي عقدت في    الجلسة  المحكمة حكما بإحالة القضية مرة أخرى إلى دائرة الخبراء للنظر في االعتراض المقدم من البنك. خالل
قام البنك والخصم  ومع ذلك،    .طرف  لكلالمالية  تزامات  لحقوق وإإلالعلى تقرير الخبير فيما يتعلق ب  بناءا  اأصدرت المحكمة حكم  ،2022
 . 2022و ماي 8بتاريخ  لإلستماع ئناف الحكم وقد حددت جلسة بإست

 
سعر الفائدة السوقية.    التغير فيقامت المجموعة بتعيين أدوات دين محددة كأدوات تحوط وذلك لتحوط على التغير في القيمة العادلة الناتجة عن   (ب

 واستالم فائدة متغيرة.  تستخدم المجموعة أدوات مقاصة أسعار الفائدة كأدوات تحوط حي  تقوم المجموعة دفع فائدة ثابتة
 

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

  31كويتي ) ألف دينار 156,824 مبلغ 2022 مارس 31بلغت القيمة الدفترية ألدوات الدين المحددة كبنود يوجد بها تحوط مقابلها كما في 
وبلغ التغيير في القيمة العادلة لتلك    كويتي(.  دينارألف    217,644:  2021مارس    31كويتي و  دينارألف    180,468:  2021ديسمبر  

 1,704:  2021مارس    31كويتي )  دينارألف    3,714السوقية )المخاطر المحوطة( خالل الفترة مبلغ    تغيير سعر الفائدةاألدوات الناتجة عن  
 ل المرحلي المكثف المجمع. خبالخطر المحوط في بيان الد ةتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة الخاصخالل الفترة  كويتي(. دينارألف 

 
 أموال مقترضة أخرى .8

  98,451:  2021)ألف دينار كويتي    145,670تشـمل األموال المقترضـة األخرى األوراق المالية المباعة بموجب إتفاقيات إعادة الشـراء بمبلغ  
سياق نشاطها  في  تدخل المجموعة في معامالت االقتراض المضمونة )اتفاقيات إعادة الشراء(  : الشيء(.  2021مارس    31ألف دينار كويتي و

  مارس   31ألنشطتها التمويلية. يتم تقديم الضمانات في شـكل أوراق مالية محتفظ بها في محفظة األوراق المالية لالستثمارات. كما في    الطبيعي
القيمة العادلة  2022 إتفاقية إعادة الشراء    ماليةأوراق  لإلستثمارات في  ، بلغت   ألف دينار كويتي  147,756التي تم رهنها كضمان بموجب 

تتم معاملة االقتراض المضمون بموجب شروط موحدة معتادة ومألوفة  : الشيء(.2021مارس    31ألف دينار كويتي و  102,278:  2021)
 لمثل هذه المعامالت. 

 
 المخصصات األخرىو  نخفاض القيمةمخصص إ منصافي المعكوس )المحمل(  .9

ألف دينار كويتي  3,329 مبلغ 2022 مارس  31المنتهية في  للفترةالمخصصات األخرى  و مخصص انخفاض القيمة  صافي المعكوس منبلغ 
مقابل قروض    مخصصات محددة وعامة ومخصصات أخرىلف دينار كويتي(، والذي يتمثل في  أ  21,623  محمل بمبلغ  :2021  مارس   31)

ألف دينار    2,417:  2021مارس    31ألف دينار كويتي )  9,183  بمبلغتحصيالت  بال  جزئيا  هااصتبعد مق  أخرى  مالية  موجودات ووسلفيات  
 كويتي(.

 
سلفيات  ـ قروض والـدا الـالية عـموجودات م خسائر إئتمانية متوقعة على  من    المعكوسمخصصات أخرى  الإنخفاض القيمة ومخصص  من  ـتضي
 .دينار كويتي( ألف 45 عكس: 2021مارس  31ألف دينار كويتي. ) 4بمبلغ  2022مارس  31فترة المنتهية في ـلل
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 ربحية السهم .10
الخاص بمســاهمي البنك على المتوســط المرجح لعدد األســهم القائمة خالل  الفترة   ربح والمخففة بتقســيم صــافي ةالســهم األســاســي  ربحية تحتســب
 .الفترة

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

  

2021     2022      

 صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك )ألـف دينـار كويتي(   22,230  40

     
 المصرح والمكتتب بها )العدد باأللف( المتوسط المرجح لألسهم   1,992,056  1,992,056

 المحتفظ بها )العدد باأللف(  الخزينة ناقصا: المتوسط المرجح ألسهم  (11,138)  ( 68,835)

1,923,221  1,980,918   

 ة الخاصة بمساهمي البنك )فلس(فربحية السهم األساسية والمخف  11.2  0.0

 
 معامالت مع أطراف ذات صلة .11

وعائالتهم وشـركات يملكون حصـصـا رئيسـية بها( كانوا خالل الفترة    المجموعة فيومدراء إن أطرافا معينة ذات صـلة )أعضـاء مجلس اإلدارة 
إن األرصــدة في تاريخ بيان   .تمت الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعةإن مثل تلك المعامالت    .ضــمن دورة العمل الطبيعية  للمجموعةعمالء  
 كالتالي: هي  المالي المرحلي المكثف المجمع المركز

 
  2022مارس  31     2021مارس  31

 المبلغ
 ألــف

  دينار كويتي 
عدد األفراد  
  ذوى الصلة 

عدد أعضاء  
 المجلس 

  الجهاز التنفيذي /

 المبلغ
 ألــف

  دينار كويتي
عدد األفراد  
  ذوى الصلة

عدد أعضاء 
 المجلس

  الجهاز التنفيذي /

 أعضاء مجلس االدارة            
 قروض  2  1  1,979  1  2  1,852

 بطاقات ائتمان  4  1  16  3  1  3
 ودائع   11  10  727  9  17  1,004
            

 الجهاز التنفيذي           
 قروض  27  2  1,147  22  2  718

 بطاقات ائتمان  26  1  35  20  1  27
 ودائع   36  37  1,289  28  34  751

            
 شركة زميلة            

 ودائع   1  -  13,519  1  -  13,134
            

 مساهمين رئيسيين            
 ودائع   1  -  59  1  -  39

 
 31دينار كويتي )ألف   23دينار كويتي( وألف   12:  2021مارس    31دينار كويتي )ألف   11تتضـمن إيرادات الفوائد ومصـاريف الفوائد مبلغ 

 دينار كويتي( على التوالي ضمن معامالت مع أطراف ذات صلة.ألف  51: 2021مارس 
 

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

 مارس 31
 

2021 
 ألــف

 دينار كويتي 

 2022 
 ألــف

 دينار كويتي 

 

 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل  693  488
 مزايا بعد التوظيف  7  7
 الخدمةمزايا نهاية  26  63

 
 القيم العادلة لألدوات المالية .12

دفع لتحويل إلتزام في معاملة إعتيادية بين أطراف الســـوق كما في تاريخ  تي ســـيتم إســـتالمها من بيع أصـــل أو تتتمثل القيمة العادلة في القيمة ال
ذات   أوإن الموجودات والمطلوبات المالية ذات السـيولة إن القيم العادلة لجميع األدوات المالية ال تختلف بشـكل مادي عن قيمتها الدفترية.    .التقييم

ــير األجل )أقل من ثالثة أشــــهر( تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة وتطبق على الودائع عند الطلب  ــتحقاق قصــ ــابات الاإلســ ر ذات فيوتوحســ
   األدوات المالية ذات األسعار المتغيرة.واالستحقاق غير المحدد 
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 :تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية واإلفصاح عنها من خالل أسلوب التقييم
 

 .)غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة  سعرةاألسعار الم  :1المستوى  
 
التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير   :2توى  سالم

 .مباشرة
 

 .التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات السوق المعروضة  :3المستوى  
 

ة حـي  أن مع ادـل ا الـع ادي عن قيمـه ة بشــــــكل ـم دفترـي ا اـل أة ال تختلف قيمـه ة المطـف التكلـف ا ـب ة التي تم تحميلـه الـي ات الـم ظم إن الموجودات والمطلوـب
 الموجودات والمطلوبات المالية ذات فترات إستحقاق قصيرة أو تم إعادة تسعيرها مباشرة بناًء على حركة السوق بالنسبة لسعر الفائدة. 

 
 .فترة السابقةالات التقييم المستخدمة لهدف قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بنيإن طريقة وتق

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

 
    2022مارس  31

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث   المجموع

 أسهم دين    255,006  10,293  -  265,299
 (آخرى)مالية  وأدوات أسهم ملكية   328,372  19,375  -  347,747

613,046  -  29,668  583,378    

          
 ( 14)إيضاح مشتقات أدوات مالية    -  11,467  -  11,467

 

    )مدقق( 2021ديسمبر  31

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني   المستوى الثال    المجموع

 أسهم دين    233,898  10,309  -  244,207
 (آخرى)أسهم ملكية وأدوات مالية    282,799  24,297  -  307,096

551,303  -  34,606  516,697    

          
 ( 14مشتقات أدوات مالية )إيضاح    -  1,395  -  1,395

 

    2021مارس  31

    ألف دينار كويتي

    المستوى األول  المستوى الثاني   المستوى الثال    المجموع

 أسهم دين    281,701  24,570  -  306,271
 (آخرى)أسهم ملكية وأدوات مالية    216,476  21,704  -  238,180

544,451  -  46,274  498,177    

          
 ( 14مشتقات أدوات مالية )إيضاح    -  (2,254)  -  (2,254)

 
 .الهرمي  للجدول الثال لم يكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى  

 
 تحليل القطاعات .13

 بين:وخدمات الوساطة وأنشطة االستثمار والتي تنقسم  بنكيةة تمارس المجموعة أنشط
لـشركات محلية ودولية وأـشخاص   ذات الـصلةفراد مع مدى كامل من اإلقراض واإليداع وخدمات بنكية األـشركات ولل  توفر الخدمات البنكية .أ

 .منفردين
 

 .إدارة األصول وخدمات الوساطة المالية الخزانة،سندات  األجنبية،من سوق المال صرف العمالت   تتألف الخزانة واالستثمار البنكي . ب
 

 الرئيسية.  ذ قرارات على أساس مؤشرات األداءتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لهذه القطاعات منفصلة، لغرض إتخا
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 ألف دينار كويتي  

 المجموع  خزينة وإستثمار بنكي   خدمات بنكية شركات وأفراد  

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 مارس 31

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس 31

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس 31

  2022  2021  2022  2021  2022  2021 

 19,462   18,466  3,257   2,116  16,205   16,350  صافي إيرادات الفوائد
 إيرادات غير  صافي

 الفوائد 
 

9,494   9,098  2,121   2,491  11,615   11,589 
 31,051   30,081  5,748   4,236  25,303   25,845  إيرادات التشغيل

 إنخفاض القيمة  مخصص 
 ومخصصات أخرى  

 
3,310  (21,635)  19   12  3,329  (21,623) 

 )خسارة( ربح صافي
 الفترة  

 
23,878  (975)  (1,638)   1,034  22,240   59 

             
 4,260,623   4,206,591  1,876,267   1,898,356  2,384,356   2,308,235  الموجودات
  3,563,605  3,325,308   1,916,176  1,635,262  1,647,429   1,690,046  المطلوبات  

 
 الميزانية العموميةالبنود خارج   .14

 
 األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية: .أ

ة،  الطبيعـي دـخل المجموـعةضـــــمن دورة العـمل  ات المـخاطر   ـت ذه االلتزاـم ة لـه دـي اـق الغ التـع ل المـب ان للعمالء، وتمـث ات بتوفير ائتـم في التزاـم
لمبالغ التعاقدية لاللتزامات  إن اجمالي ا  .ااالئتمانية المترتبة على افتراض أن المبالغ سـيتم تقديمها بالكامل، وان أيا من الضـمانات ال قيمة له

 .أنه في كثير من الحاالت تنتهي هذه العقود بدون تمويلحي   لمستقبلية،اعكس بالضرورة المتطلبات النقدية ال ت
 

 اإلئتمان:األدوات المالية ذات المبالغ التعاقدية وتمثل مخاطر  (1)

 2021 مارس  31
  دينار كويتي  ألــف

 )مدقق( 
 2021 ديسمبر 31

  دينار كويتي  ألــف
 2022 مارس 31

 دينار كويتي ألــف

 

 قبوالت مصرفية  12,159  12,282  29,563
 إعتمادات مستندية  156,802  98,917  108,582

 خطابات ضمان  1,490,866  1,530,409  1,429,346
 خطوط ائتمان غير مسحوبة 940,244  922,035  947,065

2,514,556  2,563,643  2,600,071  

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

  ألف دينار كويتي 

 
 القيمة االسمية 

القيمة العادلة   
 السالبة

القيمة العادلة   
 2022مارس  31 الموجبة

 ارجلة - عقود العمالت األجنبية 7,843  823  843,320

132,474  393  2,787 
أدوات تحوط قيمة بها كمحتفظ ) معامالت تبادل الفوائد

 ( عادلة
 )أخرى( معامالت تبادل الفوائد 18,520  16,467  236,641

1,212,435  17,683  29,150  

 
  ألف دينار كويتي 

 
 القيمة االسمية

القيمة العادلة  
 السالبة

القيمة العادلة  
 الموجبة

 
 )مدقق( 2021ديسمبر  31

 ارجلة - عقود العمالت األجنبية 2,328  1,786  554,554

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

 عادلة( 
 )أخرى( معامالت تبادل الفوائد 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

 
 2021 مارس  31

 ارجلة - عقود العمالت األجنبية 704  332  145,755

235,845  4,745  144 
)محتفظ بها كأدوات تحوط قيمة  معامالت تبادل الفوائد

 عادلة( 
 )أخرى( معامالت تبادل الفوائد 14,426  12,451  190,076

571,676  17,528  15,274  

 
من المـبالغ التـعاقدية   اً والذي يمـثل فقط جزء الـمالـية،ومـحدد بالقيـمة االحاللـية لألدوات   جوهري،إن المبلغ المعرض لمـخاطر اإلئتـمان غير  

 .أو االسمية المستخدمة إلظهار الكميات القائمة
 
 مطالبات قانونية .ب

ألف دينار    2,605 بمبلغ  مخصــص لهاإحتســاب  وقد تم   المجموعة،عض المطالبات القانونية ضــد  ب، يوجد المعلومات الماليةفي تاريخ  كما  
  (.ألف دينار كويتي 1,847 :2021مارس  31 كويتي،دينار ألف  2,605 :2021ديسمبر   31كويتي )

 
 الهامةاألحداث  .15

. تـشهد بيئة عمل المجموعة انتعاشـًا معتداًل وعالمات االنتعاش االقتـصادي واـضحة في جميع 19- تدريجياً من آثار جائحة كوفيد  المجوعةتعافى ت
   أنحاء المنطقة والعالم. معدالت التطعيم المرتفعة وإجراءات التباعد االجتماعي الصارمة قللت بشكل كبير من تأثير أحد  أنواع الفيروس.

 
امي   ذ بـنك الكوـيت الم2021و  2020خالل ـع نـف اـعات البنوك على لـعب دور حيوي في  ،  درة قـط ة تـهدف إلى تعزيز ـق ركزي إجراءات مختلـف

نة المنتهية في   المجمعةاالقتصـاد. تم اإلفصـاح عن هذه اإلجراءات في البيانات المالية   نوية للمجموعة للـس مبر   31الـس مبر   31و  2021ديـس ديـس
2020. 

 
 تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة

ائر االئتمانية المتوقعة كما في إن  تخدمة لتحديد الخـس تنبؤات اقتصـادية معدلة فيما يتعلق  تتضـمن   2022 مارس  31مدخالت واالفتراضـات المـس
إلى مجموعة من الظروف االقتصـادية المتوقعة  تم تقدير الخسـائر االئتمانية المتوقعة اسـتناداً   .19  – كوفيد بأسـعار النفط واالنتاج العالمي ما بعد 

رة كما في ذلك التاريخ مع مراعاة األثر الناتج عن درجة التقلب المرتفعة في عوامل االقتصــــاد الكلي المســــتقبلية وذلك عند تحديد مدى الخطو
التقلب من خالل تعديل أـساليب تـصميم الـسيناريو    وأرجحية الـسيناريوهات االقتـصادية الخاـصة بتحديد الخـسائر االئتمانية المتوقعة. انعكـست درجة

ة  واألوزان المرجحة األسـاسـية المخصـصـة لهذه السـيناريوهات. كما قامت المجموعة بتحدي  المعلومات المسـتقبلية ذات الصـلة بالعمليات الدولي 
 ناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه أعمالها.للمجموعة فيما يتعلق باألوزان المرجحة الخاصة بسيناريوهات االقتصاد الكلي المتعلقة بالم

 
على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان   19  – قامت المجموعة على وجه الخصــوص بمراعاة أثر كوفيد 

 وتقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة لقياس التعرض للقطاعات المتوقع تضررها. 
 

 حكام الخاصة بالتقييمالتقديرات واأل
ــاً  ــبيل تحديد المبالغ المفصــح عنها للموجودات المالية وغير المالية  تحققت المجموعة أيض ــادية الحالية في س من ارثار المحتملة للتقلبات االقتص

المبالغ  للمجموعة، والتي تمثل أفضل تقييم توصلت إليه اإلدارة بناًء على معلومات متاحة أو ملحوظة. غير أنه ما تزال األسواق متقلبة وما تزال
 ساسة لتقلبات السوق.المسجلة ح

 
 المحاسبة عن الموجودات المالية المعدلة

الكويت   أعلنت البنوك الكويتية عن تأجيل سداد القروض االستهالكية واألقساط للعمالء المواطنين المؤهلين، بناًء على طلبهم، وفقًا لتعميم بنك
( 3من القانون رقم. )  2في شأن األحكام التنفيذية للمادة رقم    2021أبريل    18بتاريخ    BS/IBS/ISIIS/FS/476/2021/2المركزي رقم  

"(. تعتبر تأجيالت  2021)"القانون"( بشأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة ستة أشهر مع إلغاء الفائدة الناتجة عن هذا التأجيل )"مخطط    2021لسنة  
وفقًا   األقساط بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشاكل التدفقات النقدية المحتملة للمقترض، والتي تتحمل حكومة الكويت تكلفتها بالكامل

 للقانون. 
 

عن طريق تأجيل األقساط لمدة ستة أشهر من تاريخ طلب العميل المؤهل مع تمديد مماثل من مدة االلتزام. نتج عن  2021نفذت المجموعة خطة 
. وقد  9ألف دينار كويتي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية    10,879  غتأجيل القسط خسارة للبنك ناتجة عن تعديل التدفقات النقدية التعاقدية بمبل

تم تعويض هذه الخسارة بمبلغ معادل مستحق من حكومة الكويت كحكومة المنحة وفقًا للقانون. قامت المجموعة بتسجيل دخل المنحة الحكومية 
م المنحة المستحقة القبض في الموجودات األخرى في بيان . الحكومة يتم تضمين ذم2021عن طريق مقابضها مقابل خسارة التعديل من مخطط 

 .  المجمعالمركز المالي المرحلي المكثف 
 

 عوامل أخرى
عمال تراقب المجموعة بشكل فعال األثر على الظروف المالية والسيولة والقوى العاملة الخاصة بها وسوف تتخذ التدابير الالزمة الستمرارية األ

 تعليمات حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي. بما يتماشى مع 




