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 إلى السادة مساھمي بنك برقان ش.م.ك.ع. ینالحسابات المستقل يتقریر مراقب
 

 الرأي 

المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي  بـ"عا  ما  لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة المجمعة لبنك برقان ش.م.ك.ع. ("البنك") وشركاتھ التابعة (یُشار إلیھم
، والبیانات المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق ملكیة المساھمین والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك  2021دیسمبر    31المجمع كما في  

 خرى.  التاریخ، وإیضاحات تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التوضیحیة األ 

، 2021دیسمبر    31ي  برأینا، إن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، في كافة النواحي المادیة، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما ف
اریر المالیة المطبقة من قبل بنك الكویت المركزي  وعن أدائھا المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقًا للمعاییر الدولیة للتق

 لالستخدام في دولة الكویت.  

 أساس الرأي 

مسؤولیات مراقبي الحسابات  لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا بموجب تلك المعاییر موضحة بمزید من التفصیل في بند "
للمحاسبین المھنیین الصادر عن المجلس    الدولي   " في تقریرنا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لمیثاق األخالقیات المھنیةة المجمعةعن تدقیق البیانات المالی 

("المیثاق") كما قمنا بالوفاء بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى    ستقاللیة الدولیة)ال(بما في ذلك معاییر ا  الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین المھنیین
 وفقا لمتطلبات المیثاق. باعتقادنا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس یمكننا من إبداء رأینا.

 أمور التدقیق الرئیسیة 

بناًء على حكمنا المھني، أنھا ذات أھمیة قصوى في تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة للفترة الحالیة. وتم  إن أمور التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي نرى،  
 تناول ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة ككل وإبداء رأینا حولھا وال نبدي رأي منفصل حول ھذه األمور. 
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 مالء خسائر االئتمان على القروض والُسلف للع

 حول البیانات المالیة المجمعة.  5راجع إیضاح 

 كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا بھا أمر التدقیق الرئیسي أمر التدقیق الرئیسي

إن االعتراف بخسائر االئتمان على القروض والسلف للعمالء ("التسھیالت  
المتوقعة   للتسھیالت االئتمانیة  االئتمانیة") ھو االعتراف بخسائر االئتمان 

المالیة  المحتسبة   للتقاریر  الدولي  المعیار  بنك 9بموجب  إلرشادات  وفقًا   ،
بنك الكویت  تعلیمات المطلوبة بموجب المخصصات   وأ  ،الكویت المركزي

("قواعد إلى جانب تأثیره الالحق على اإلفصاحات ذات الصلة  المركزي  
 .، أیھما أكبربنك الكویت المركزي")

للتقاریر إن   الدولي  المعیار  بموجب  المتوقعة  االئتمان  بخسائر  االعتراف 
المركزي،    ةالمحددو،  9المالیة   الكویت  بنك  إلرشادات  حكًما ی وفقًا  تطلب 

تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على حكم اإلدارة في   .تطبیقھافي  جوھریًا  
الجوھریة في   المبدئي والزیادةاالعتراف  تقییم مستوى مخاطر االئتمان عند  

تاریخ   في  الحقًا  االئتمان  المالي  مخاطر  المركز  العتراف  با  مقارنةبیان 
الواردة في المعیار الدولي للتقاریر   ثالث مراحلالالمبدئي بھا وتصنیفھا إلى  

من درجة  خسائر االئتمان المتوقعة لدیھا  أصبحت  ونتیجة لذلك،  .  9المالیة  
أعلى من المعتاد والمدخالت المستخدمة بطبیعتھا من التقدیرات  الیقینعدم 

قد   مما  للتغییر،  الفترات    ات التقدیرعلى  مادي  بشكل    یؤثرعرضة  في 
 المستقبلیة.

االعتراف بمخصص محدد للتسھیالت االئتمانیة التي انخفضت قیمتھا إن  
المركزي الكویت  بنك  قواعد  على    بموجب  المنصوص یعتمد  التعلیمات 

علیھا من قبل بنك الكویت المركزي بشأن الحد األدنى للمخصصات التي 
 .االعتراف بھایتعین 

وما   االئتمانیة  التسھیالت  ألھمیة  من نظًرا  تأكد  عدم  حالة  من  یصاحبھا 
األمر عند احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، فإن ھذا  التقدیرات واألحكام  

من   الیقین وقد تزایدت حالة عدم    ر التدقیق الرئیسیة.أموضمن  یعتبر من  
االقتصادیة اآلثار  بسبب  األمر  بھذا  المتعلقة  –لكوفید   المستمرة  التقدیرات 

19 . 

  تضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا تقییم تصمیم وتطبیق ضوابط الرقابة
في   المجموعة  قبل  من  المستخدمة  واالفتراضات  المدخالت  إعداد على 

ضوابط الحوكمة والمراجعة التي تقوم بھا اإلدارة في تحدید مدى  النماذج و
   كفایة خسائر االئتمان المتوقعة.

   التسھیالت باختیار عینات من  قمنا  المتوقعة،  االئتمان  بخسائر  یتعلق  فیما 
القائمة   مالءمة تحدید المجموعة للزیادة الجوھریة مدى  فحص  واالئتمانیة 

إلى  االئتمانیة  التسھیالت  لتصنیف  الناتج  واألساس  االئتمان  مخاطر  في 
مدى    مختلفة. مستویات   بفحص  قمنا  االئتمانیة،  التسھیالت  لعینة  بالنسبة 

التعرض قیمة  مالءمة معاییر تصنیف المراحل الخاصة بالمجموعة، وھي  
(  دعن  واحتمالEADالتعثر   () التعثر  التعثر   دالخسارة عن معدل  ) وPDیة 
)LGD  وقیمة الضمانات التي تم أخذھا في االعتبار في  أھلیة  ) بما في ذلك

والتوجیھات  خسائر االئتمان المتوقعة المستخدمة من قبل المجموعة    جنماذ
المستمرة،   19  –كوفید    في ضوء جائحةالتي تم مراعاتھا من قبل اإلدارة  

تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة مع مراعاة إرشادات بنك الكویت  من أجل  
بفحص    المركزي. قمنا  المختلفة  كما  واالفتراضات  المدخالت  توافق 

 المستخدمة من قبل إدارة المجموعة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 

   بإشراك المتخصصینقمنا  االئتمانیة   فریق  الخسائر  نموذج  لمراجعة  لدینا 
المستخدمة   الرئیسیة  واالفتراضات  واألسالیب  البیانات  حیث  من  المتوقعة 

، والتي 9لتقاریر المالیة  لمع متطلبات المعیار الدولي  تتوافق  للتأكد من أنھا  
 تم تحدیدھا وفقًا إلرشادات بنك الكویت المركزي. 

 بقو یتعلق  وفیما  ذلك،  على  الصلة  عالوة  ذات  المركزي  الكویت  بنك  اعد 
ما إذا كان تحدد  التي  معاییر  البمتطلبات تكوین المخصصات، فقد قمنا بتقییم  

أیام (مع مراعاة      أي خسائر ائتمانیة وفقًا للوائح ذات الصلةاحتساب  یتعین  
قد تم وما إذا كان  )  التأخیر في السداد والتصرف على الحساب والضمانات 

فقد  بالنسبة للعینات المختارة،    .كانت مطلوبةفي حال  ،  احتسابھا وفقًا لذلك
  مما إذا كانت إدارة المجموعة قد حددت جمیع أحداث انخفاض القیمة. تحققنا  

التي تضمنت  و المختارة  للعینات  ائتمانیة منخفضة  كذلك  بالنسبة  تسھیالت 
بتقییم  فقد  القیمة،   وفحصنا    قیمةقمنا  الحسابیة الضمانات  العملیات 

 لمخصصات الناتجة. ل

   التقدیرات باستخدام  یتعلق  فیما  المجموعة  إفصاحات  كفایة  مدى  تقییم 
 ة االئتمان للقروض والسلف للعمالء. دوج واألحكام الھامة و
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 للقیمة العادلةمن التسلسل الھرمي  3تقییم االستثمارات في األوراق المالیة المصنفة ضمن المستوى 

 حول البیانات المالیة المجمعة.  23راجع إیضاح 

 كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا بھا أمر التدقیق الرئیسي أمر التدقیق الرئیسي

في األوراق المالیة من خالل تطبیق   اتیتم تحدید القیمة العادلة لالستثمار
من قبل اإلدارة واستخدام األحكام  التقییم التي غالبًا تتضمن ممارسة  أسالیب  

لألدوات المصنفة ویكون ذلك في أغلب األحیان  االفتراضات والتقدیرات،  
بسبب    3المستوى  ضمن   خاصة  العادلة،  للقیمة  الھرمي  التسلسل  من 

كوفید جائحة  إن  19–استمرار  تقییم .  في  المستخدمة  الرئیسیة  المدخالت 
ضمن  تثمارات  االس للقیمة   3المستوى  والمصنفة  الھرمي  التسلسل  من 

السوق  العادلة، ھي   والتدفقات  بیانات  السوق  ومضاعفات  للمقارنة  القابلة 
المخاطر.  من  الخالیة  والمعدالت  المتوقعة  ألھمیة و  النقدیة  نظًرا 

من یصاحبھا  االستثمارات في األوراق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة وما  
التقدیراتعد من  تأكد  ھذا  م  فإن  من  األمر  ،  التدقیق  ضمن  یعتبر  أمور 

 الرئیسیة.
المجموعة   سیاسات  المالیة ب   المتعلقة إن  األوراق  في  االستثمارات  تقییم 

من التسلسل الھرمي   3المدرجة بالقیمة العادلة والمصنفة ضمن المستوى  
 . المجمعةالبیانات المالیة حول  2في إیضاح  مبینة للقیمة العادلة 

   العادلة بالقیمة  المدرجة  المالیة  األوراق  في  باالستثمارات  یتعلق  فیما 
العادلة،    من  3والمصنفة ضمن المستوى   للقیمة  قمنا فقد  التسلسل الھرمي 

بتقییم المنھجیة واختبار مدى مالءمة النماذج المستخدمة من قبل المجموعة 
استخدامھا كمدخالت تم  التي  البیانات  أجل    وموثوقیة  النماذج من  في ھذه 

وافتراضات تقییم  أسالیب  استخدام  إن  تقییم االستثمارات في األوراق المالیة.  
  تقدیرات مختلفة بشكل جوھري للقیم العادلة.   ھینتج عن من الممكن أن  مختلفة  

المتخصصین لدینا لمساعدتنا في تقییم   قفری قمنا بإشراك  فقد  لھذا السبب  و
التقییمات   في  المستخدمة  الرئیسیة  واالفتراضات  المدخالت  معقولیة  مدى 

النقدیة مثل معلومات السوق القابلة للمقارنة ومضاعفات السوق والتدفقات  
المخاطر   من  الخالیة  والمعدالت  خالل  االئتمان  وھوامش  المتوقعة  من 

 بالبیانات الخارجیة. مقارنتھا 

   كفایة مدى  عن  إفصاحات  تقییم  المتعلقة  المجموعة  العادلة  القیمة 
باالستثمارات في األوراق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة مبینة في إیضاح 

 حول البیانات المالیة المجمعة.  23

 معلومات أخرى 

البیانات ولكن ال تتضمن  إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة،  
تاریخ تقریر مراقب  وقد حصلنا على تقریر مجلس اإلدارة الذي یشكل جزءا من التقریر السنوي، قبل  ا.  المالیة المجمعة وتقریر مراقبي الحسابات حولھ

 الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقریر السنوي بعد تاریخ تقریر مراقب الحسابات. 

 .إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یشمل المعلومات األخرى، وال یقدم أي تأكیدات حول النتائج المتعلقة بھا بأي شكل

یة المجمعة، فإن مسؤولیتنا ھي االطالع على المعلومات األخرى وتحدید ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة  فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المال
  .جوھریة مع البیانات المالیة المجمعة أو المعلومات التي حصلنا علیھا أثناء التدقیق أو وجود أخطاء مادیة بشأنھا

قمنا بھا فیما یتعلق بالمعلومات األخرى إلى وجود أخطاء مادیة في ھذه المعلومات األخرى، فإنھ یتعین علینا رفع تقریر ا إلى األعمال التي  إذا توصلنا، استنادً 
 بشأنھا. لیس لدینا ما نشیر إلیھ في تقریرنا بھذا الشأن.

 مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة عن البیانات المالیة المجمعة 

من قبل بنك الكویت المركزي  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المطبقة    اإن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البیانات المالیة المجمعة وفقً 
الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروریاً إلعداد بیانات مالیة مجمعة خالیة من األخطاء المادیة، سواء كانت   في دولة الكویت ومسئولة عن نظاملالستخدام 

 .نتیجة للغش أو الخطأ

على أساس االستمراریة، واإلفصاح إن أمكن   اعند إعداد البیانات المالیة المجمعة، تكون اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على متابعة أعمالھ
اف عملیاتھا؛ أو إذا كانت  عن األمور المتعلقة باالستمراریة باإلضافة إلى استخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي، ما لم تعتزم اإلدارة إما تصفیة المجموعة أو إیق

 .ال تمتلك بدیًال واقعیًا آخر باستثناء القیام بذلك

 وكمة ھم المسؤولین عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. المسؤولین عن الح
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 مسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة 

أو الخطأ وإصدار  إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة المجمعة ككل خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت بسبب الغش  
أن عملیة التدقیق التي تتم    تقریر مراقبي الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التوصل إلى مستوى تأكید معقول یمثل درجة عالیة من التأكید، إال أنھ ال یضمن

جوھریة إذا كان من    وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة سوف تكشف دائًما األخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد تنشأ األخطاء المادیة عن الغش أو الخطأ وتعتبر
 .  لمجمعة ان والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه البیانات المالیة  المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر، بصورة فردیة أو مجمعة، على القرارات االقتصادیة للمستخدمی 

 
 ا بما یلي: كجزء من التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، اتخذنا أحكاًما مھنیة وحافظنا على أسلوب الشك المھني خالل أعمال التدقیق. كما قمن 

 
األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ ووضع وتنفیذ إجراءات التدقیق التي تتناول تلك   تحدید وتقییم مخاطر -

  یة الناتجة عن المخاطر باإلضافة إلى الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفیر أساس یمكننا من إبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء الماد
 .اخلیةالغش تزید عن تلك الناتجة عن الخطأ؛ حیث أن الغش قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو اإلھمال المتعمد أو التضلیل أو تجاوز الرقابة الد

 
فاعلیة أدوات الرقابة  فھم أدوات الرقابة الداخلیة المتعلقة بالتدقیق لوضع إجراءات تدقیق مالئمة للظروف ولكن لیس لغرض إبداء الرأي حول مدى   -

 .  الداخلیة لدى المجموعة
 

 . تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة -
 

ا إلى أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا، بتحدید ما إذا كان التوصل إلى مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبي والقیام، استناد -
على أساس مبدأ االستمراریة.   اھناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي قد یثیر شًكا جوھریًا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالھ

إلى ذلك في تقریر مراقبي الحسابات حول اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات وفي حال توصلنا إلى وجود عدم تأكد مادي، یجب علینا أن نلفت االنتباه 
ریخ تقریر مراقبي المالیة المجمعة أو یجب علینا تعدیل رأینا في حالة عدم مالءمة اإلفصاحات. تستند نتائجنا إلى أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تا

 .على أساس مبدأ االستمراریة  اأو الظروف المستقبلیة في توقف المجموعة عن متابعة أعمالھالحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث 
 

المجمعة وھیكلھا والبیانات المتضمنة فیھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وتقییم ما إذا كانت البیانات المالیة المجمعة    تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة  -
 .ألحداث ذات الصلة بأسلوب یحقق العرض العادلتعبر عن المعامالت األساسیة وا

  
لمالیة المجمعة.  الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول المعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأي حول البیانات ا -

 .  وتنفیذھا للمجموعة ونتحمل المسؤولیة كاملةً عن رأي التدقیقإن مسؤولیتنا ھي إبداء التوجیھات واإلشراف على عملیة التدقیق 

في ذلك أي أوجھ  إننا نتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المقرر ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الجوھریة، بما  
 .عمال التدقیققصور جوھریة في أدوات الرقابة الداخلیة تم تحدیدھا أثناء أ

 
بكافة العالقات واألمور    كما نزود أیًضا المسؤولین عن الحوكمة ببیان یفید التزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة فیما یتعلق باالستقاللیة، ونبلغھم أیًضا

، متى كان ذلك الحمایة المطبقةتدابیر  ادي المخاطر واإلجراءات المتخذة لتفاألخرى التي نرى بصورة معقولة أنھا قد تؤثر على استقاللیتنا باإلضافة إلى  
 ا.  ممكًن 

 
لمالیة المجمعة للفترة ومن بین األمور التي یتم إبالغ المسؤولین عن الحوكمة بھا، فإننا نحدد تلك األمور التي كان لھا األثر األكبر خالل تدقیق البیانات ا

إننا نبین ھذه األمور في تقریر مراقبي الحسابات الخاص بنا ما لم تمنع القوانین أو اللوائح اإلفصاح    الحالیة، ولذلك فھي تعتبر من أمور التدقیق الرئیسیة.
قع بشكل معقول أن العلني عن ھذه األمور أو عندما نتوصل، في بعض الحاالت النادرة جدًا، أنھ ال یجب اإلفصاح عن أمر ما في تقریرنا نظراً ألنھ من المتو

 .  كسیة المترتبة على ھذا اإلفصاح المنافع العامة لھاتتجاوز النتائج الع
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التقریر على المتطلبات النظامیة والقانونیة األخرى 

فیما یتعلق بھذه البیانات  في رأینا أیضاً أن البنك یحتفظ بدفاتر محاسبیة منتظمة وأن البیانات المالیة المجمعة والبیانات الواردة في تقریر مجلس إدارة البنك  
اھا ضروریة ألغراض التدقیق، كما أن  المالیة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في ھذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإلیضاحات التي رأین 

لیمات بشأن معدل  البیانات المالیة المجمعة تتضمن جمیع المعلومات التي تتطلبھا التعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي بشأن كفایة رأس المال والتع
342/2014/رب /2ورقم وتعدیالتھ  2014یونیو  24لمؤرخ ا 336/2014/رب، ر ب أ/2الرفع المالي والتي ینص علیھا تعمیما بنك الكویت المركزي رقم  

والئحتھ التنفیذیة وعقد التأسیس والنظام األساسي للبنك وتعدیالتھ    2016لسنة    1على التوالي، وقانون الشركات رقم  وتعدیالتھ    2014أكتوبر    21المؤرخ  
سبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات للتعلیمات الصادرة عن بنك الكویت والتعدیالت الالحقة لھما، وأنھ قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعیة. ح

المؤرخ    2014/ 336/رب، ر ب أ/ 2المركزي بشأن كفایة رأس المال والتعلیمات بشأن معدل الرفع المالي والتي ینص علیھا تعمیما بنك الكویت المركزي رقم  
وتعدیالتھ    2016لسنة    1على التوالي، ولقانون الشركات رقم  وتعدیالتھ    2014أكتوبر    21المؤرخ    342/2014/رب /2ورقم  وتعدیالتھ    2014یونیو    24

على وجھ قد یكون لھ   2021دیسمبر  31خالل السنة المالیة المنتھیة في  ،والئحتھ التنفیذیة أو لعقد التأسیس أو للنظام األساسي للبنك والتعدیالت الالحقة لھما
 البنك المجموعة أو مركزه المالي المجمع. تأثیر مادي على نشاط

والتعدیالت الالحقة لھ في شأن النقد وبنك الكویت المركزي    1968لسنة    32نبین أیضاً أنھ خالل تدقیقنا لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات ألحكام القانون رقم  
أو مركزه   على وجھ قد یكون لھ تأثیر مادي على نشاط البنك  2021دیسمبر    31لمنتھیة في  وتنظیم المھنة المصرفیة والتعلیمات المتعلقة بھ خالل السنة المالیة ا

 المالي المجمع.

 د. رشید محمد القناعي 
"فئة "أ 130ترخیص رقم  –مراقب حسابات 

 من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه 
 عضو في كي بي إم جي العالمیة 

 نایف مساعد البزیع  
فئة "أ"  91ترخیص رقم  –مراقب حسابات 

RSM البزیع وشركاه 

الكویت في 6 فبرایر 2022





 
                   مجموعة بنك برقان 

 .من هذه البيانات المالية المجمعةمتمماً تشكل جزءاً  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل المجمع

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

  270,262   254,121  13 إيرادات الفوائد
 (130,243)  (125,947)  14 مصروفات الفوائد 

 

 ───────── ───────── 

  140,019   128,174   صافي إيرادات الفوائد
    

  38,360   40,841   إيرادات األتعاب والعموالت 
 (5,687)  (5,498)   مصروفات األتعاب والعموالت

 

 ───────── ───────── 

  32,673   35,343   صافي إيرادات األتعاب والعموالت 
    

  10,094   17,161   من العمالت األجنبيةاألرباح   صافي
  15,853   29,581  15 صافي إيرادات االستثمار  

  1,869   1,291   إيرادات توزيعات أرباح 
  12,262   23,180   )بالصافي(  إيرادات أخرى

 

 ───────── ───────── 

  212,770   234,730   إيرادات التشغيلصافي 
 (47,280)  (46,289)   مصروفات موظفين

 (49,950)  (48,520)   مصروفات أخرى
 

 ───────── ───────── 

  115,540   139,921   ربح التشغيل قبل المخصصات
 (76,416)  (84,636)  5 ئر االئتمان خساص لمخص
 (736)   12   مخصص موجودات مالية أخرى   (تحميلرد )

 

 ───────── ───────── 

  38,388   55,297   ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 

   

 (4,302)  (6,708)  16 الضرائب 
 

 ───────── ───────── 

  34,086    48,589   ربح السنة 
 

 ═════════ ═════════ 

    الخاص بـ:  
  33,662   45,389   مساهمي البنك 

  424   3,200   الحصص غير المسيطرة  
  

───────── ───────── 

   48,589    34,086  
  

═════════ ═════════ 

  8.9  13.1 17 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك )فلس( 
 

 ═════════ ═════════ 



 
                   مجموعة بنك برقان 

 .من هذه البيانات المالية المجمعةمتمماً تشكل جزءاً  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  لشامل المجمعلدخل ابيان ا

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2021 2020 

  
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  

 دينار كويتي 
    

  34,086   48,589   ربح السنة
  ───────── ───────── 

    شاملة أخرى: إيرادات )خسائر( 

    بنود لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة: 

 (20,480)  (9,046)   صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 
 

───────── ───────── 

   (9,046)  (20,480) 
 

 

───────── ───────── 

    بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:

    أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 
  9,553  (6,977)   يمة العادلة  في القصافي التغير 

 (8,589)  (385)   المجمع  لى بيان الدخل إ المحولصافي 
 (43,551)  (43,147)   تعديل تحويل عمالت أجنبية 
  1,723   4,863   التدفقات النقدية  لتغطيةالتغيرات في القيمة العادلة 

  4,562   9,362    من تغطية صافي استثمار  الربحصافي 
 

 

───────── ───────── 

 (56,782)  (45,330)   شاملة أخرى للسنة  خسائر
 

 

───────── ───────── 

 )الخسائر( الشاملة للسنة اإليرادات  إجمالي 
 
 3,259   (22,696) 

  
═════════ ═════════ 

    الخاص بـ: 
 (15,043)   1,062   مساهمي البنك 

 (7,653)   2,197   الحصص غير المسيطرة 
  ───────── ───────── 

   3,259   (22,696) 
  ═════════ ═════════ 

 



 
 مجموعة بنك برقان  

 .من هذه البيانات المالية المجمعةمتمماً تشكل جزءاً  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع
 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

    خاص بمساهمي البنك  

 

 
 رأس 
 المال 
 ألف  

 دينار كويتي 

 
 عالوة إصدار

 األسهم
 ألف  

 دينار كويتي 

 أسهم  
 خزينة
 ألف  

 دينار كويتي 

 احتياطي
 إجباري

 ألف  
 دينار كويتي 

احتياطي 
 اختياري

 ألف  
 دينار كويتي 

احتياطي 
 أسهم خزينة 

 ألف  
 دينار كويتي 

احتياطي 
 القيمة العادلة 

 ف  أل
 ار كويتي دين

احتياطي 
المكافآت  

 باألسهم 
 ألف  

 دينار كويتي 

احتياطي 
تحويل عمالت  

 أجنبية 
 ألف  

 دينار كويتي 

 
احتياطيات  

 أخرى * 
 ألف  

 دينار كويتي 

 
 أرباح 
 مرحلة

 ألف  
 دينار كويتي 

 
 

 اإلجمالي
 ألف  

 دينار كويتي 

االوراق 
  الرأسمالية 
المستديمة  

الشريحة رقم 
1 

 الف  
 دينار كويتي 

 الحصص  
غير 

 المسيطرة
 ألف  

 دينار كويتي 

مجموع  
 حقوق الملكية 

 ألف  
 دينار كويتي 

                
يناير   1الرصيد كما في 

2021  262,500   249,052   (1,742)  102,971   103,349   43,135   (49,953)  564  (181,259)  8,645   150,011   687,273   151,625  40,866   879,764  
  48,589   3,200   -   45,389   45,389  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بح السنة ر

        شاملة  إيرادات)خسائر( 
 (45,330)  (1,003)   - (44,327)   -  14,204  (42,343)   - (16,188)   -  -  -  -  -  - أخرى للسنة     
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

إجمالي )الخسائر(  
  3,259   2,197   -  1,062   45,389   14,204  (42,343)  - (16,188)   - - - - - - اإليرادات الشاملة للسنة

  -  -  -    -  (9,568)  - - - -           -  4,784   4,784  - -  - محول إلى االحتياطيات
إصدار أسهم منحة  

  -  -  -    -  (13,125)  - - - -             -  -  -  - -  13,125  (12)إيضاح 
إصدار أسهم حقوق أولوية  

  71,250   -  -  71,250     -  - - - -             -  -  -  -  33,750   37,500  (12)إيضاح 
توزيعات أرباح نقدية  

  (13,102)  -  - (13,102)  (13,102)  - - - -             -  -  -  - -  - (12)ايضاح 
توزيعات أرباح مدفوعة 

إلى الحصص غير  
 (271)  (271)   - - - - - - -             -  -  -  - -  - المسيطرة

المحول إلى احتياطي 
مجموعة استبعاد متعلق ب

محتفظ بها لغرض البيع  
  -  -  - - - (1,290)   1,088  -  202   -  -  -  - -  - ( 12و 9)إيضاحي 

تعديل تحويل عمالت  
  -  - (375)   375   375   -  - - -  -  -  -  - -  - أجنبية  
محول إلى األرباح صافي ال

المرحلة لالستثمارات 
في أسهم المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل  
  -  -  -  - (541)   -  - -  541   -  -  -  - -  - الشامل اآلخر 

المحول إلى األرباح 
  -  -  -  -  564   -  - (564)   -  -  -  -  -  -  - المرحلة  

تكلفة إصدار أسهم حقوق 
 (298)   -  - (298)  (298)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - أولوية  
فوائد على   مدفوعات

وراق الرأسمالية األ
 (8,677)   -  - (8,677)  (8,677)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1الشريحة رقم 

 ────── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
  31الرصيد كما في 

  931,925   42,792   151,250   737,883   151,028   21,559  (222,514)  - (65,398)   43,135   108,133   107,755  (1,742)   282,802   313,125  2021ديسمبر 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  للمزيد من التفاصيل. 12* راجع االيضاح رقم 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع )تتمة(
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    البنك  يخاص بمساهم 

 

 
 رأس 
 المال 
 ألف  

 دينار كويتي 

 
 عالوة إصدار

 األسهم
 ألف  

 دينار كويتي 

 أسهم  
 خزينة
 ألف  

 دينار كويتي 

 احتياطي
 إجباري

 ألف  
 دينار كويتي 

احتياطي 
 اختياري

 ألف  
 دينار كويتي 

احتياطي 
 أسهم خزينة 

 ألف  
 دينار كويتي 

احتياطي 
 القيمة العادلة 

 ألف  
 دينار كويتي 

اطي يتاح
المكافآت  

 باألسهم 
 ألف  

 دينار كويتي 

احتياطي 
تحويل عمالت  

 أجنبية 
 ألف  

 دينار كويتي 

 
احتياطيات  

 أخرى * 
 ألف  

 دينار كويتي 

 
 أرباح 
 مرحلة

 ألف  
 دينار كويتي 

 
 

 اإلجمالي
 ألف  

 دينار كويتي 

االوراق 
الرأسمالية  
المستديمة  

الشريحة رقم 
1 

 الف  
 دينار كويتي 

 الحصص  
غير 

 ةرالمسيط
 ألف  

 دينار كويتي 

مجموع  
 حقوق الملكية 

 ألف  
 دينار كويتي 

                
يناير    1الرصيد كما في  

2020  262,500   249,052   (1,742)  99,465   99,843   43,135   (30,564)  564  (151,972)  8,674   172,205   751,160   151,525   49,573   952,258  
  34,086   424      -   33,662   33,662     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة 

        شاملة   )خسائر( إيرادات 
 (56,782) (8,077)      - (48,705)     -  6,278  (35,520)     - (19,463)      -     -     -     -     -     - أخرى للسنة      
 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

إجمالي )الخسائر(  
اإليرادات الشاملة  

 (22,696) (7,653)      - (15,043)  33,662   6,278  (35,520)     - (19,463)      -     -     -     -     -     - للسنة 

     -     -     -     - (7,012)      -     -     -     -     -  3,506   3,506      -      -     - محول إلى االحتياطيات
توزيعات أرباح نقدية  

  (31,445)     -     - (31,445)  (31,445)      -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 12يضاح إ)
توزيعات أرباح مدفوعة  

إلى الحصص غير  
 (1,054)  (1,054)      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة 

المحول إلى احتياطي 
مجموعة  متعلق ب 

استبعاد محتفظ بها  
لغرض البيع  

     -     -     -     -     - (6,307)   6,233      -  74      -     -     -     -     -     - ( 12و  9)إيضاحي  
   ائر تعديل قروضخس

 للعمالء االفراد 
 (8,499)      -     - (8,499)  (8,499)      -     -     -     -     -     -     -     -     -     - (  2.1)ايضاح   

تعديل تحويل عمالت 
     -     -  100  (100)  (100)      -     -     -     -     -     -     -     -     -     - أجنبية  
فوائد على  مدفوعات

االوراق الرأسمالية  
 (8,800)      -     - (8,800)  (8,800)      -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 1الشريحة رقم  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 31الرصيد كما في 

 879,764  40,866   151,625  687,273  150,011   8,645  (181,259)  564  (49,953)   43,135   103,349   102,971  (1,742)   249,052   262,500  2020ديسمبر 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

   للمزيد من التفاصيل. 12* راجع االيضاح رقم 
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 المجمع  بيان التدفقات النقدية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    أنشطة التشغيل  

 38,388  55,297   ربح السنة قبل الضرائب
    التعديالت: 

 (15,853)  (29,581)  15 صافي إيرادات االستثمار 
 76,416  84,636  5 مخصص لخسائر االئتمان

 736  (12)   تحميل مخصص موجودات مالية أخرى )رد( 
 (1,869)  (1,291)   إيرادات توزيعات أرباح

 12,646  12,684   استهالك وإطفاء 
 (3,432)  -  إيرادات أخرى

 688  - 9 ظ بها لغرض البيعقياس مجموعة االستبعاد المحتف عنخسارة 
  ───────── ───────── 

 107,720  121,733   موجودات ومطلوبات التشغيلربح التشغيل قبل التغيرات في 
    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 33,233  (51,698)   أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت المركزي ومؤسسات أخرى  
 240,858  132,350   ة األخرىالمستحق من البنوك والمؤسسات المالي

 (130,523)  (68,157)   قروض وسلف للعمالء
 42,533  (11,208)   موجودات أخرى 

 (98,685)  107,159   المستحق إلى بنوك
 (101,242)  (245,425)   المستحق إلى مؤسسات مالية أخرى 

 69,839  120,849   ودائع من عمالء 
 14,082  (10,470)   لوبات أخرى طم

 (5,029)  (4,737)   ضرائب مدفوعة 
  ───────── ───────── 

 172,786  90,396   نشطة التشغيلأصافي التدفقات النقدية الناتجة من 
  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار

 (763,513)  (512,185)   شراء استثمارات في أوراق مالية  
 706,284  480,792   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 

 (7,981)  -   لبيع شركة تابعة ة مسددةدفعة مقدم
 (50,619)  (2,951)   شراء ممتلكات ومعدات 
 1,869  1,291   توزيعات أرباح مستلمة

  ───────── ───────── 

 (113,960)  (33,053)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 
  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل  

 223,018  (56,629)  10 أخرى أموال مقترضة 
 (31,445)  (13,102)  12 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لمساهمي البنك 

 (1,054)  (271)   حصص غير المسيطرةتوزيعات أرباح نقدية مدفوعة لل
 -  71,250   متحصالت من زيادة رأس المال 

 -  (298)   تكلفة إصدار أسهم حقوق األولوية 
 (8,800)  (8,677)   1مدفوعات فوائد على االوراق الرأسمالية الشريحة رقم 

  ───────── ───────── 

 181,719  (7,727)   أنشطة التمويل الناتجة من صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
  ───────── ───────── 

 240,545   49,616   دة في النقد والنقد المعادل  الزياصافي 
 (37,490)  (42,604)   تأثير تحويل العمالت األجنبية 

 761,508  964,563   يناير  1نقد والنقد المعادل في ال
  ───────── ───────── 

 964,563   971,575  3 ديسمبر 31النقد والنقد المعادل في 
  ═════════ ═════════ 

    معلومات التدفقات النقدية اإلضافية: 

 267,970  226,778   فوائد مستلمة
 140,691  133,416   فوائد مدفوعة 

  ═════════ ═════════ 
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  ةواألنشطة الرئيسيالتأسيس       -1
 

برقان   بنك  بتاريخ   -إن  أميري  مرسوم  بموجب  الكويت  دولة  في  تأسست  عامة  مساهمة  شركة  )"البنك"(   ش.م.ك.ع. 
الكويت ومسجلة كبنك لدى بنك الكويت المركزي. إن عنوان البنك هو ص.ب    بورصة  في ومدرجة    1975ديسمبر    27

  الكويت. دولة   12170 –الصفاة  5389
  

  2021  ديسمبر  31مجمعة للبنك وشركاته التابعة )"المجموعة"( للسنة المنتهية في  يانات المالية التصريح بإصدار البتم ال
ويخضع إصدارها لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك. إن    2022يناير    10وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  

 معة بعد إصدارها.البيانات المالية المج هين لها الحق في تعديل هذ الجمعية العمومية السنوية للمساهم
 

 .18الرئيسية مبينة في اإليضاح   المجموعةإن أنشطة  
 

 إن البنك هو شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(. 
 

  أساس اإلعداد    2.1
 

 بيان االلتزام  (أ)
 

 أدناه.   مبينر المالية، باستثناء ما هو عايير الدولية للتقاريمللمجمعة للمجموعة وفقًا ل تم إعداد البيانات المالية ا 
 

المجمعة وفقاً   المالية  البيانات  الصادرةتم إعداد  المالية  الخدمات  الكويت  لتعليمات مؤسسات  بنك  المركزي في دولة   عن 
من التعليمات  هذه  وتتطلب  األ  الكويت.  المالية  والمؤسسات  بنك  البنوك  لرقابة  الخاضعة  تطبيق لا خرى  المركزي  كويت 

 معايير الدولية للتقارير المالية في ضوء التعديالت التالية:ال
 

(i)  وفقاً للمعيار الدولي أن يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحتسبة
المالية   بتعلي  9للتقارير  المركزي  التزاماً  الكويت  بنك  وف  و أمات  المطلوبة  الكويت المخصصات  بنك  لتعليمات  قاً 

 الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و  أيهما أعلى؛ والتأثيرالمركزي، 
 

(ii)   تأجيل السداد المقدمة إلى العمالء نتيجة تفشي فيروس    ُمهلاالعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن
المنتهيخال  19-كوفيد  المالية  السنة  وف2020ديسمبر    31في    ةل  رقم  ،  المركزي  الكويت  بنك  تعميم  لمتطلبات    2قاً 

. يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل المشار إليها في التعميم ضمن األرباح المرحلة بدالً 461/2020رب/ رب أ//
للتقارير   الدولي  المعيار  لمتطلبات  طبقاً  الخسائر  أو  األرباح  خسارة9المالية  من  أن  غير  الموجودات    .  من  التعديل 

مُ ا الناتجة عن أي  يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر وفقاً  هل  لمالية  العمالء  إلى  تأجيل سداد أخرى مقدمة 
المالية   للتقارير  الدولي  في  9للمعيار  المنتهية  السنة  بعد  المتكبدة  التعديل  خسائر  بكافة  االعتراف  يتم  سمبر دي  31. 

ق هذه السياسة إلى تطبيق عرض محاسبي مختلف لخسائر التعديل الخسائر. سوف يؤدي تطبي  في األرباح أو  2020
 .2021مقارنة بسنة   2020في سنة 

 
المركزي  الكويت  بنك  قبل  من  المتبعة  المالية  للتقارير  الدولية  "المعايير  بـ  يلي  فيما  أعاله  المذكور  اإلطار  إلى  يشار 

 لة الكويت".والمطبقة بدو 
 

مالية المجمعة للمجموعة باستخدام السياسات المحاسبية التي تتوافق مع تلك المطبقة للسنة المنتهية في  يانات البلتم إعداد ا 
بعض مبالغ السنة السابقة لتتوافق   تصنيف/    إدراجتم إعادة  .  2.2باستثناء ما هو مبين أدناه في إيضاح    2020ديسمبر    31

الحا السنة  إعا.  ليةمع عرض  عمليات  تؤثر  الم  ةدال  على  السنة التصنيف  وأرباح  الملكية  وحقوق  والمطلوبات  وجودات 
  .المدرجة سابقًا

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  ( ب)
 

والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك، مقربة إلى    يبالدينار الكويت  حسب ترتيب السيولة  يتم عرض البيانات المالية المجمعة
 ما لم يذكر خالف ذلك. أقرب ألف،

 
 اس القياس سأ ( ج)
 

مدرجة  كموجودات  المصنفة  المالية  الموجودات  باستثناء  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقا  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
األ الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والموجودات  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  خرى  بالقيمة 

الم األدوات  وفلاومشتقات  قياسها  يتم  التي  البيع ية  لغرض  بها  المحتفظ  االستبعاد  مجموعة  قياس  ويتم  العادلة.  للقيمة  قاً 
 بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع، أيهما أقل.   المشروطوالموجودات قيد البيع 
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 سبية التغيرات في السياسات المحا     2.2
 

 يراتوالمعدلة والتفس  المعايير الجديدة
 

  .2021يناير  1قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية التي تسري اعتباراً من 
 

)المرحلة   الفائدة  ألسعار  المعياري  المالية    -(  2اإلصالح  للتقارير  الدولي  المعيار  على  المحاسبة    9تعديالت  ومعيار 
 . 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4الية  يار الدولي للتقارير الموالمع 7لتقارير المالية والمعيار الدولي ل 39الدولي 

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عندما يتم استبدال  

 . اطردة خالي تقريباً من المخمعدل )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائ
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية: 
 

لعملية  • مباشرة  بصورة  مطلوبة  تكون  التي  النقدية  التدفقات  على  تغيرات  أو  تعاقدية  تغيرات  يستلزم  عملي  مبرر 

 ؛ عر الفائدة السوقيةاإلصالح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في س

وثائق التحوط  وتصنيفات  لرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور  ييتغ •

 ؛ و  دون توقف عالقة التحوط

تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي   •

 .اطرالمخاطر كتحوط لبند المخعدل فائدة مرجعي خال من تحمل م

 

التعديالت   ينتج عن  السنوية  لم  المحاسبية  الفترة  مفعولها على  يسري  التي  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  األخرى على 

 المالي.أو أداءها مركزها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية للمجموعة أو  2021يناير  1التي تبدأ اعتباًرا من 

 
 أساس التجميع    2.3

 

وشركاته للبنك  المالية  البيانات  من  المجمعة  المالية  البيانات  فيها  الشركات)التابعة   تتألف  عليها    المستثمر  يسيطر  التي 
ت المالية صدار البيانا إتاريخ اعداد البيانات المالية للشركات التابعة قبل شهر واحد بحد اقصى من تاريخ  ويكون    .)البنك

   اً على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.ليس جوهريً  هذا األمرإن تأثير  .وعةالمجمعة للمجم
 

الشركة  في  مشاركتها  من  متغيرة  عائدات  في  حقوق  لها  يكون  أو  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  عندما  السيطرة  تنشأ 
تسيطر الشركة المستثمر فيها:    دات من خالل سيطرتها علىالمستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائ

 المجموعة بشكل محدد على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لديها:  
 

القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي لديها حقوق حالية تمنحها القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة   •
 على الشركة المستثمر فيها(. 

 تها في الشركة المستثمر فيها. ائدات المتغيرة من مشاركلمخاطر، أو حقوق في الع تتعرض •
 القدرة على استغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.  •

 

المستثمر   الشركة  في  المماثلة  الحقوق  أو  التصويت  في حقوق  األغلبية  بأقل من  المجموعة  تحتفظ   فيها،عندما 
ار عند تقييم ما إذا كان لها القدرة على السيطرة روف ذات الصلة في االعتبجموعة كافة الحقائق والظتأخذ الم

 على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك ما يلي: 
 

 التعاقدي مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  الترتيب •
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  •
 التصويت المحتملة. التصويت للمجموعة وحقوق حقوق •

 

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وقوع تغيرات  
أو   واحد  على    أكثرفي  السيطرة  على  المجموعة  تحصل  عندما  التابعة  الشركة  تجميع  يبدأ  الثالثة.  السيطرة  عوامل  من 

عندماالشر وتتوقف  التابعة  السيطرة    كة  المجموعة  والمطلوبات  تفقد  الموجودات  إدراج  ويتم  التابعة.  الشركة  تلك  على 
تاريخ  من  المجمعة  المالية  البيانات  في  السنة  بيعها خالل  أو  حيازتها  تم  التي  التابعة  للشركة  والمصروفات  واإليرادات 

 التابعة.رة المجموعة على الشركة حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيط
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 )تتمة( أساس التجميع    2.3
 

بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير   األخرى  اإليرادات الشاملةتتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود  
الضرو عند  تعديالت  إجراء  ويتم  المسيطرة.  غير  الحصص  في  عجز  إلى رصيد  ذلك  أدى  إن  حتى  على المسيطرة  رة 

ابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة للشركات الت  انات الماليةيالب
والتدفقات النقدية المتعلقة   واإليرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية  

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون   ميع.مجموعة بالكامل عند التجبالمعامالت فيما بين أعضاء ال
 فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

 

فإنها تستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص  تابعة،  المجموعة السيطرة على شركة  إذا فقدت 
ة ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم أي أرباح أو خسائر ناتج الملكية، بينما يتم تحققغير المسيطرة، والبنود األخرى لحقوق 

 تحقق أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة اعتبارا من تاريخ فقد السيطرة.  
 

 إن الشركات التابعة التشغيلية الرئيسية للمجموعة هي كما يلي: 
 

 األنشطة الرئيسية اسم الشركة 
 بلد

 التأسيس

ملكية الفعلية حصة ال
 ديسمبر  31كما في 

 2021 

حصة الملكية الفعلية  
 ديسمبر  31كما في  

 2020 
     

 % 86.01 % 86.01 الجزائر خدمات مصرفية  بنك الخليج الجزائر ش.م.ج.  
 % 51.79 % 51.79 العراق  خدمات مصرفية  مصرف بغداد بي جيه إس سي *

 % 86.70 % 86.70 تونس  خدمات مصرفية  بنك تونس الدولي إس أيه  
 % 99.56 % 99.63 تركيا  خدمات مصرفية  أيه إسبنك برقان 

 بنك برقان للخدمات المالية ليمتد
خدمات استشارات 

 % 100.00 % 100.00 االمارات  مالية

     

     مملوكة من قبل مصرف بغداد * 
 % 51.79 % 51.79 العراق  وساطة مالية  شركة بغداد للوساطة 

     

     بنك برقان أيه إس مملوكة من قبل 
 % 99.56 % 99.63 تركيا  تأجير  قان فايننشال كيراالما أيه إس رب

 % 99.56 % 99.63 تركيا  وساطة مالية   برقان ياتيريم مينكول ديجيرلر أيه إس  
     

 

     

شركة ذات أغراض خاصة يتم معاملتها  
     كشركة تابعة 

 برقان سينيور اس بي سي المحدودة 
   منشاة ذات

 % 100.00 % 100.00 ماراتاإل أغراض خاصة  
 

 لمزيد من التفصيل.   9كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع، راجع اإليضاح رقم مصنفة  *
 

   ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.4
 

 األدوات المالية 
 

 التحقق  
طر المجموعة  تصبح  عندما  المالي  االلتزام  أو  المالي  األصل  تحقق  التعاقدييتم  األحكام  في  جميع  فاً  تدرج  لألداة.  ة 

التغيرات في الم يتم إدراج  التسوية المحاسبية.  تاريخ  المالية على أساس طريقة  للموجودات  النظامية  شتريات والمبيعات 
للسياسة األخرى وفق  اإليرادات الشاملةالقيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان الدخل المجمع أو في   اً 

يات أو المبيعات النظامية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب اة ذات الصلة. إن المشترالمطبقة لألد 
 تسليم األصل ضمن النطاق الزمني المحدد من قبل القواعد أو األعراف السائدة في السوق.  
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.4
 

 المالية )تتمة( ألدواتا
 

 التصنيف والقياس
 

 التصنيف والقياس المبدئي لألدوات المالية  
. يتم  تدفقاتها النقدية التعاقدية  خصائصو  إدارة األدواتإن تصنيف األدوات المالية عند التحقق المبدئي يعتمد على نموذج  

المالية   األدوات  بقيمتهاقياس  حالة    باستثناءالعادلة،    مبدئياً  والمفي  المالية  بط الموجودات  المدرجة  المالية  القيمة  لوبات 
المبلغ أو المخصومة منه. عندما تختلف القيمة العادلة    لهذاالمضافة  وتكاليف المعاملة    رالعادلة من خالل األرباح أو الخسائ

   .ولااليوم في الأو الخسائر بالمحاسبة عن األرباح المجموعة قوم تلألدوات المالية عند التحقق المبدئي عن سعر المعاملة، 
 

 تقييم نموذج االعمال 
نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية المجموعة  تحدد  

قييمه على على أساس كل أداة على حدة وإنما يتم تالمجموعة  لتحقيق األغراض من األعمال. ال يتم تقييم نموذج أعمال  
 ى العوامل الملحوظة مثل: محافظ المجمعة ويستند إللمستوى أعلى ل

 

   التقارير حول نموذج األعمال وكيفية رفع  بها ضمن  المحتفظ  المالية  نموذج األعمال والموجودات  أداء  تقييم  كيفية 
 أدائها إلى موظفي اإلدارة العليا للمنشأة؛

 أداء نموذج األعما التي تؤثر على  المالية  المخاطر  عمال( وباألخص لمحتفظ بها ضمن نموذج األال )والموجودات 
 طريقة إدارة تلك المخاطر؛ 

  .معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها تمثل أيضاً جوانب مهمة في تقييم المجموعة 
 

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

بها ضمن   المحتفظ  المتبقية  المالية  الموجودات  تصنيف  من  المجموعة  تغير  لن  للمجموعة،  األصلية  التوقعات 
مؤخراً في    المشتراةالمالية المستحدثة أو    تمات عند تقييم الموجودانموذج األعمال، ولكنها ستدرج هذه المعلو 

 الفترات الالحقة.  
 

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية 
بتقييم خصائص   أيضاً  المجموعة  التعاقدي تقوم  النقدي  النقدي   التدفق  التدفق  كان  إذا  ما  لتحديد  المالي  لألصل 

 والفائدة فقط( المبلغ األساسيوعات فالفائدة فقط )اختبار مدو  المبلغ األساسيالتعاقدي يمثل مدفوعات 
 

ألغراض هذا االختبار، يُعرف "المبلغ األساسي" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير على مدى 
ل  اة القيمة الزمنية لألموفي مراعا  عادةً  إن العناصر األكثر أهمية للفائدة في أي ترتيب إقراض تتمثل  .عمر األصل المالي
االئتمان.   تحقق معدل  المجموعة  تراعي  كما  ومخاطر  المالي وفترة  بها األصل  المدرج  العملة  الصلة مثل  ذات  العوامل 

 . أثناء تقييمها الختبار المبلغ األساسي والفائدة فقط الفائدة عن هذا األصل
 

كانت االن  إذا  من  األدنى  الحد  تتجاوز  التعاقدية  التقالشروط  أو  للمخاطر  ا لكشافات  النقدية  التدفقات  في  غير ب  لتعاقدية 
، يتعين قياس األصل المالي وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر نظراً ألن  المرتبطة بترتيب إقراض أساسي

 ائم. قعلى المبلغ ال فقطائدة ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات المبلغ األساسي والف الشروط التعاقدية
 

تتم إعادة التصنيف تقوم المجموعة بإعادة التصنيف فقط في حالة تغيير نموذج االعمال المختص بإدارة هذه الموجودات.  
 فترة البيانات المالية األولى بعد التغيير. من بداية 

 
 التصنيف والقياس الالحق لفئات الموجودات المالية 

 لية كما يلي: انيف كافة موجوداتها المتقوم المجموعة بتص
 

 أصل مالي مدرج بالتكلفة المطفأة؛ 
  ؛ بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمدرج أصل مالي 
  .أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.4
 

 مالية )تتمة(ال األدوات
 

 بالتكلفة المطفأة جالي المدراألصل الم
 

  :للشرطين التالييناألصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه  يدرج
 

  النقدية التدفقات  لتحصيل  بالموجودات  االحتفاظ  منه  الغرض  أعمال"  "نموذج  ضمن  باألصل  االحتفاظ  يتم  أن 
 التعاقدية؛ و

 تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسية   محددة إلى تدفقات نقدية  لألصل المالي في تواريخ  تؤدي الشروط التعاقدية  أن
 للمبلغ األساسي القائم. فقطوالفائدة 

 

الحق  المدرجةقياس    ا ًيتم  المالية  ً   الموجودات  وفقا المطفأة  باستخدام    بالتكلفة  المطفأة  الفعلية.  طريقة  للتكلفة  الفائدة  معدل 
أرباح أو خسائر من االستبعاد وفي القيمة    األجنبية واالنخفاضالعمالت    وخسائر تحويل  ائد وأرباحالفووتدرج إيرادات  

 في بيان الدخل المجمع.
 

والقروض والسلف  ومؤسسات أخرى  نة لدى بنك الكويت المركزي  اوسندات خز  اتوأذون  والنقد المعادليتم تصنيف النقد  
العمالء البنوك والمؤسسات و  الى  االمالية األخرى  المستحق من  الموجودات  الستثمار، وبعض  ات في أوراق مالية وبعض 

 بالتكلفة المطفأة.  كأصل مالي مدرجاألخرى 
 

 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى األصل المالي المدرج بالقيمة
 
 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  أدوات الدين المدرجة بالقيمة (أ

 
  :للشرطين التاليين افي حالة استيفائه رادات الشاملة األخرىخالل اإلي العادلة من لدين بالقيمةتدرج أداة ا

 

   االحتفاظ يتم  الدينأن  النقدية   بأداة  التدفقات  لتحصيل  بالموجودات  االحتفاظ  منه  الغرض  أعمال"  "نموذج  ضمن 
 التعاقدية؛ و

 التعاقدية    أن الشروط  الدينتؤدي  محدد   ألداة  تواريخ  تتمثفي  نقدية  تدفقات  إلى  األة  للمبالغ  مدفوعات  في  ساسية ل 
 للمبلغ األساسي القائم. فقطوالفائدة 

 

العادلة مع   للقيمة  الشاملة األخرى وفقا  اإليرادات  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  المالية  الدين  أدوات  قياس  يتم الحقا 
تسجيل إيرادات   ات الشاملة األخرى. ويتميمة العادلة ضمن اإليرادادراج األرباح او الخسائر الناتجة من التغيرات في الق

ضمن بيان الدخل المجمع بنفس الطريقة   وأرباح أو خسائر من االستبعاد   الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية
 بالتكلفة المطفأة.   الموجودات المالية المدرجةالتي يتم بها تسجيل 

 

التي تشمل سندات مسعرة وغير مسعرة كأدوات دين مدرجة بالقيمة  في أوراق مالية  ارات في  يتم تصنيف بعض االستثم
 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

  

 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  بالقيمةأدوات حقوق الملكية المدرجة  ( ب
تختار   قد  المبدئي،  التحقق  االستثالمجموعة  عند  بعض  نحوتصنيف  على  األسهم  في  كأدوا  مارات  لإللغاء  قابل  ت  غير 

الملكية طبقا   تعريف حقوق  تستوفي  األخرى عندما  الشاملة  اإليرادات  من خالل  العادلة  للقيمة  وفقا  ملكية  لمعيار  حقوق 
يتم تحديد مثل هذا التص  األدوات المالية: العرض  32المحاسبة الدولي   نيف على وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. 
 ى حدة.  أساس كل أداة عل

 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقا للقيمة العادلة مع   حقوق الملكيةيتم الحقا قياس أدوات  
 يفوال يعاد إدراجها    ادراج األرباح او الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى

من أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من   توزيعات األرباحإيرادات  . وتسجل  ستبعاد اال  عند   بيان الدخل المجمع
األخرى الشاملة  اإليرادات  استالم  خالل  في  الحق  يثبت  المجمع عندما  الدخل  بيان  استفادة  إ،  المدفوعات  في  في حالة  ال 

كاسترداد  المتحصالت  هذه  األ  المجموعة من  تكلفة  هداة.  لجزء من  الشاملة  وفي  اإليرادات  في  األرباح  تدرج  الحالة،  ذه 
 .خرىاأل

 

بالقيمة   مدرجة  ملكية  حقوق  كأدوات  مسعرة  وغير  مسعرة  أسهم  تشمل  التي  أسهم  في  االستثمارات  بعض  تصنيف  يتم 
 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 
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 )تتمة( بية الهامةملخص السياسات المحاس     2.4
 

 المالية )تتمة( تدوااأل
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
ة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً في بيان المركز المالي المجمع يتم تسجيل الموجودات المالي 

للقيمة العادلة. ويت ة إما من قبل اإلدارة عند التحقق المبدئي أو  ية المصنفة ضمن هذه الفئم تصنيف الموجودات المالوفقاً 
. تقوم اإلدارة بتصنيف األداة كأصل مالي 9يتعين قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  

لمدرج بالتكلفة ير تصنيف األصل المالي ا حتى ولو كان يستوفي معايمدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
المطفأة أو األصل المالي المدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، حيث يستبعد هذا التصنيف أو يقلل  

   ى أساس كل أداة على حدة.بصورة جوهرية المعاملة المحاسبية غير المتسقة التي قد تنشأ. ويتم تحديد هذا التصنيف عل
 

المالية   الموجودات  قياس  العادلةالعادلة من خالل األرباح أو الخسائ  بالقيمةالمدرجة  يتم الحقاً  للقيمة  يتم تسجيل  ر وفقاً   .
القيمة   الدخل  العادلة فيالتغيرات في  المصنفة.  المجمع  بيان  المتكبدة من تلك األدوات  المكتسبة أو  الفائدة   ويتم استحقاق 

، أخذاً في االعتبار أي باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية  يرادات فوائد ل األرباح أو الخسائر كإبالقيمة العادلة من خال
وتكاليف المعاملة المؤهلة التي تشكل جزء ال يتجزأ من األداة. ويتم تسجيل الفائدة المكتسبة من الموجودات  عالوةخصم /  

تخدام معدل الفائدة التعاقدي. ويتم تسجيل األرباح أو الخسائر باس  بالقيمة العادلة من خاللالمطلوب قياسها بشكل إلزامي  
  إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل

 عات. كإيرادات تشغيل أخرى عندما ثبوت الحق في استالم المدفو المجمع
 

كموجودات مالية مدرجة بالقيمة   تغطيةسهم والمشتقات التي ال تصنف كأدوات  ين المالية واألراق الد بعض أو  يتم تصنيف
 .العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

 التصنيف الالحق وفئات قياس المطلوبات المالية
ال والتزامات  المالية  الضمانات  غير  المالية،  المطلوبات  قياس  المطفأة  يتم  بالتكلفة  خقروض،  من  العادلة  بالقيمة  الل  أو 

لغرض   بها  االحتفاظ  يتم  عندما  وذلك  الخسائر،  أو  المشتقات  األرباح  وأدوات  القيمة أو  المالية  المتاجرة  تعيين  تطبيق 
 .   العادلة

 

استحق  الم  تصنيفويتم   والمستحق  الى  البنوك  األخرىالى  المالية  من،  لمؤسسات  و  الودائع  المقترضة  األموال  عمالء 
 بالتكلفة المطفأة. كمطلوبات مالية مدرجة المطلوبات المالية األخرىوبعض   األخرى

 

 والتزامات قروض ضمانات مالية
تمنح المجموعة في سياق أعمالها المعتاد ضمانات مالية تتمثل في خطابات االعتماد والضمانات والحواالت المقبولة. يتم 

المالية   الضمانات  كالتزاممبد قيد  ال  ئياً  التي  بالقيمة  التزام  عادلة  قياس  يتم  المبدئي،  للتحقق  المستلمة. الحقاً  األقساط  تمثل 
اإلطفاء المتراكم في بيان الدخل المجم  أيهما أكبر  كل ضمان  المجموعة ضمن ناقصاً  خسائر ، وعبالقيمة المسجلة مبدئياً 

الم للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقاً  المتوقعة  بتعليما  9الية  االئتمان  واالتزاماً  المركزي  الكويت  بنك  المطلوب ت  لمخصص 
 . ، أيهما أكبراحتسابه بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي

 

التزامات التي بموجبها ينبغي على المجموعة على مدار مدة  تماد  المسحوب وخطابات االع  غير  ضوتمثل التزامات القر
محددة بشروط  للعميل  قرض  بمنح  ويتم    االلتزام  لمعيار  باالعتراف  مسبقاً.  وفقاً  المالي  الضمان  لعقود  مماثل  مخصص 

 9خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  و  مثقل بالتزاماتكانت تمثل عقد    إذا  39المحاسبة الدولي  
 . أكبرزي، أيهما عليمات بنك الكويت المركالمخصص المطلوب احتسابه وفقاً لت المركزي أوالتزاماً بتعليمات بنك الكويت 

 

 ستبعاد اال
 

 باستثناء التعديالت الجوهرية للبنود والشروط  الموجودات المالية والمطلوبات الماليةاستبعاد 
المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حيثما كان ذلك مناسباً(    يستبعد  المالي )أو جزء من األصل  األصل 
 عندما:

 

 ات النقدية من األصل؛ أو ق ي الحق في استالم التدفينقض 
  تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات

أن  )أ(  وإما  والدفع"  "القبض  ترتيبات  بموجب  آخر  إلى طرف  تأخير مادي  بالكامل دون  المستلمة  النقدية 
بتحو المجموعة  والمزاتقوم  المخاطر  كافة  أييل  )ب(  أو  لألصل  الهامة  أو  ا  بتحويل  المجموعة  تقوم  ال 

 االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكنها قامت بنقل السيطرة على األصل. 
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 المالية )تتمة( األدوات
 

 )تتمة(ستبعاد اال
 )تتمة( باستثناء التعديالت الجوهرية للبنود والشروط لية والمطلوبات الماليةالموجودات المااستبعاد 

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل أو عندما تدخل المجموعة في ترتيب القبض 
ذل مدى  أي  وإلى  الملكية  ومزايا  بمخاطر  تحتفظ  زالت  ما  إذا  ما  بتقييم  تقوم  المجموعةوالدفع،  تقم  لم  إذا  أو  بتحويل    ك. 

كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم تنقل السيطرة على األصل، يتحقق األصل بمقدار استمرار سيطرة ب االحتفاظ
المجموعة على هذا األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األصل المحول  

 التي تحتفظ بها المجموعة.  يعكس الحقوق وااللتزامات ام المرتبط به على أساس وااللتز
 

الحد   أو  لألصل  األصلية  الدفترية  بالقيمة  المحول  األصل  على  ضمان  صورة  تأخذ  التي  المستمرة  السيطرة  قياس  يتم 

 األقصى للمقابل الذي يمكن أن تطالب المجموعة بدفعه أيهما أقل.
 

إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. عند استبدال التزام مالي  فاء من االلتزام أو  عمالي عندما يتم اإلالم  لتزااالاستبعاد  يتم  
حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو بتعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، يتم معاملة 

التعديل   أو  التبديل  وتحق  استبعاد كهذا  األصلي  ويدرج  لاللتزام  جديد،  اللتزام  المدرجة  اق  القيمة  في  ذات لفرق  بالدفاتر 
 الصلة في بيان الدخل المجمع.

 

 الموجودات المالية نتيجة التعديل الجوهري للبنود والشروطاستبعاد 
المجموعة   والشروط  استبعاد  بتقوم  البنود  على  التفاوض  إعادة  يتم  عندما  للعمالء  والسلف  القروض  مثل  المالي  األصل 

لألرباح أو الخسائر استبعاد  ككل جوهري، مع تسجيل الفرق المدرج  ك األصل قرضاً جديداً بشلبالقدر الذي يصبح فيه ذ 
المرحلة   ضمن  حديثاً  المسجلة  القروض  وتصنف  بالفعل.  تسجيلها  يتم  لم  التي  القيمة  في  االنخفاض  خسائر   1بمقدار 

تعرض لالنخفاض في القيمة د تم شراؤه أو  قعتبار أن القرض الجديد  ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة، ما لم يتم ا
 . االئتمانية

 

 أم ال، تضع المجموعة في اعتبارها من بين أمور أخرى العوامل التالية: التسهيل االئتماني عند تقييم ما إذا كان يتم استبعاد  
 

   التغير في عملة القرض 
 خصائص السهم  إدخال 
 ل التغير في الطرف المقاب 
 ة لم تعد تستوفي معيار اختبار المبلغ األساسي والفائدة فحسب. ل في أن تلك األدا ثكان التعديل يتم إذا 

 

هذا   فإن  بشكل جوهري،  نقدية مختلفة  تدفقات  إلى  يؤدي  ال  التعديل  كان  إلى    التعديلإذا  استناداً  االستبعاد.  إلى  يؤدي  ال 
رباح أو الخسائر الناتجة تقوم المجموعة بتسجيل األ  الفائدة الفعلي األصلي،التغيير في التدفقات النقدية المخصومة بمعدل  

 من التعديل بمقدار خسارة االنخفاض في القيمة التي لم يتم تسجيلها بالفعل.
 

 اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة 
 

لإلصالح نتيجة    أةبالتكلفة المطف  ينمقاسأو االلتزام المالي ال  المالي  إذا كان أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل
ثم  الفائدة،  المعياري ألسعار   بتحديث  فمن  المجموعة  لتعكس سعر  تقوم  المالية  المطلوبات  أو  للموجودات  الفعلي  الفائدة 

التعاقدية مطلوب من خالل اإلصالح إن    التغيير المطلوب من خالل اإلصالح. النقدية  التدفقات  التغيير في أساس تحديد 
 لية: تم استيفاء الشروط التا ذامعياري لسعر الفائدة إ ال
 

 ضرورة التغيير باعتباره نتيجة مباشرة لإلصالح؛  •
قبل المعمول به  ساس  وهو األ  –اقتصاديًا لألساس السابق  معادل  األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية  إن   •

 التغيير مباشرة.
 

تحديد التدفقات النقدية التعاقدية   فة إلى تغييرات على أساسضاي أو التزام مالي باإلإذا تم إجراء تغييرات على أصل مال
الفائدة، تقوم المجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو  ألسعار    يمعيارال صالح  اإلالمطلوبة من خالل  

ليعكس المالي  أل  االلتزام  المعياري  اإلصالح  بموجب  المطلوب  ثم  التغيير  ومن  الفائدة.  بتطبيق تقسعار  المجموعة  وم 
 اسات الخاصة بالمحاسبة عن التعديالت المذكورة أعاله على التغييرات اإلضافية.  السي

 

 مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

لمجمع عندما يكون يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي ا
 االلتزاماتما تعتزم المجموعة التسوية إما بصافي قيمتها أو تحقيق الموجودات وتسوية  ق قانوني ملزم بذلك وعند ك حهنا

 في آٍن واحد. 
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 :  يليموجودات المالية كما بتسجيل انخفاض القيمة لل تقوم المجموعة

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية  
للتسهيالت   المتوقعة  االئتمان  لخسائر  وفقاً  ائتمانية  كتسهيالت  المصنفة  المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  تسجيل  يتم 

المالية   للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقاً  المحتسبة  الكالتزا  9االئتمانية  بنك  بتعليمات  المخصصات   ويتماً  أو  المركزي 
المركزي ال الكويت  بنك  لتعليمات  وفقاً  أكبرمطلوبة  أيهما  القروض  ،  االئتمانية  التسهيالت  تشمل  للعمالء .  والسلف 

بنكية   بنكية وخطابات ضمان وخطابات اعتماد مستندية وحواالت  النقدية في صورة كفاالت  والتسهيالت االئتمانية غير 
 وبة )قابلة وغير قابلة لإللغاء(. قدية وغير نقدية غير مسحة ن ولة وتسهيالت ائتمانيمقب
 

 المالية عدا التسهيالت االئتمانية  موجوداتاالنخفاض في قيمة ال
المالية   للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقاً  االئتمانية  التسهيالت  عدا  المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  احتساب  التزاماً   9يتم 

البت الكويت  بنك  الموجودات  مركعليمات  هذه  تشمل  بالتكلفة  زي.  المقاسة  المالية  الدين  أوراق  في  االستثمارات  المالية 
إن االستثمارات في أسهم    والودائع لدى البنوك.   واالرصدةالعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى    بالقيمة  المطفأة أو

  ال تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة.  
 

 التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي.   9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  قعةخسائر االئتمان المتو
زيادة جوهرية في    كانت هناكوضعت المجموعة سياسة لتنظيم إجراء تقييم في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة ما إذا  

المبدئي عن طريق مرا التحقق  منذ  االئتمان  في مخاطر  مخاطر  التغير  مدارالتقبة  يطرأ على  والذي  المتبقي    عثر  العمر 
ويتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي على مدار العمر لألداة المالية.  

 : المتوقع المتبقي لألصل المالي؛ أي الفرق بين
 

 العقد و؛جب حقة إلى المجموعة بموالتدفقات النقدية التعاقدية المست 
  للتسهيل االئتمانيالفعلي  الفائدةالتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والمخصومة وفقا لمعدل . 

 

المجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل   المتوقعة    لتصنيف وقياستطبق  االئتمان  المصنفة خسائر  المالية  للموجودات 
 كما هو مبين أدناه:  كتسهيالت ائتمانية 

 

 اشهرً  12خسائر االئتمان المتوقعة على مدار  :1حلة مرال

لم يكن بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق    والتي  بالنسبة للموجودات المالية المصنفة كتسهيالت ائتمانية

أو االئتمانية    المبدئي  مالتسهيالت  مستوى  على  تحتوي  بأنها  التحديد  تم  االئالتي  المخاطر  من  تاريخ  تمانخفض  في  نية 

نتج مخصص الخسائر الذي ي  وتقيس  1  ةل، تقوم المجموعة بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلمالية المجمعةالبيانات ا

شهر( من هذه    12شهر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدار    12حاالت التعثر التي من المتوقع أن تنشأ على مدار    عن

   لمالية.الموجودات ا 
 

 دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية   –ئر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة سا خ :2المرحلة 

ائتمانية كتسهيالت  المصنفة  المالية  للموجودات  التحقق   والتي  بالنسبة  منذ  االئتمان  مخاطر  في  جوهرية  زيادة  بها  يكن 

القيم  المبدئي في  لالنخفاض  تتعرض  لم  اولكن  تقوم  االئتمانية،  التسهياللمجة  هذه  بتصنيف  المرحموعة  ضمن   2  ةلت 

وتقيس مخصص الخسائر الذي ينتج عن حاالت التعثر التي من المتوقع أن تنشأ على مدار عمر األداة )خسائر االئتمان  

    المتوقعة على مدار عمر األداة( من هذه الموجودات المالية.
 

 نخفاض في القيمة االئتمانية في حالة التعرض لال –اة ألد توقعة على مدار عمر اخسائر االئتمان الم :3المرحلة 

المجموعة  تقوم  االئتمانية،  القيمة  متعثرة ومنخفضة  تعتبر  والتي  ائتمانية  كتسهيالت  المصنفة  المالية  للموجودات  بالنسبة 

  ي أ  فاالنكشا% من صافي  100مخصص الخسائر بمبلغ يكافئ نسبة    وتقيس  3بتصنيف هذه التسهيالت ضمن المرحلة  

 .  المؤهلةلضمانات ابعد خصم االنكشاف 
 

 التسهيالت االئتمانية تحديد مراحل
وتطبق   ائتمانية  كتسهيالت  المصنفة  المالية  الموجودات  كافة  باستمرار  المجموعة  الحدود  تراقب  من   المطلقةمجموعة 

المراحل.   لتحديد  األخرى  ال   والمعايير  الموجودات  كافة  كتسهيالمالية  تعتبر  والتي  تالمصنفة  لها    ائتمانية  السداد  يتأخر 
.  تصنف 2وتصنف ضمن المرحلة    المبدئي  التحققزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ  ال  تتعرض  انهايوماً    30لمدة  

المرحلة   جدولتها ضمن  المعاد  االئتمانية  التسهيالت  للمرحلة    2كافة  تتأهل  لم  أي3ما  المجموعة  تطبق  كما  معايير  .  ضاً 
  طر االئتمان للموجودات المالية مثل:الزيادة الجوهرية في مخايد أخرى لتحد 
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(
 

 تحديد مراحل التسهيالت االئتمانية )تتمة(
 

  إلى حدوث التعثر؛  تدهور في التصنيف االستهالكي للمقترض بما يشير 

 خالل بيعه؛   القرض مني في قيمة الضمان األساسي المتوقع أن يتم استرداد  ض ماد اخفان 

 المجموعة بما يثير المخاوف بشأن القدرة على السداد؛   من وجهة نظرالمادي في المركز المالي للعميل  التدهور 

  االنتهاك المادي للتسهيل االئتماني الذي تم االلتزام به؛ 

 لتصفية؛ و التقدم بطلب االفالس أا 

   الجودة االئتمانية العالية، ودرجة واحدة  تصنيف  تخفيض التصنيف االئتماني للتسهيل لدرجتين بالنسبة للتسهيالت ذات
 الجودة االئتمانية المنخفضة. تصنيف بالنسبة للتسهيالت ذات

 

نقل  ةوالمقسط  ةاالستهالكيالتسهيالت االئتمانية  باستثناء   يتم  االئتماني من،  المرحلة    2مرحلة  ال  التسهيل  فترة  ب  1إلى  عد 
 .  2شهر من استيفاء كافة الشروط التي أدت إلى تصنيف التسهيل االئتماني ضمن المرحلة  12عالجية تبلغ 

 

 تعريف التعثر  
المرحلة   ضمن  إدراجه  وبالتالي  متعثراً  المالي  األصل  المجموعة  القيمة  3تعتبر  كمنخفضة  في  ئتمانيةاال )المصنفة   )

 تالية:ال الحاالت
 

  يوماً عن أي التزام ائتماني إلى المجموعة؛ 90أن يسجل العميل تأخر في السداد ألكثر من 
  ؛صعوبة مالية جوهريةالمقترض   يواجهأن 
  ؛ وكمي داخليأن يتم التقدير بأن المقترض تعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية استناداً إلى تقييم نوعي 
 ة العميل، الخ؛نتهاك االتفاقيات أو وفال اهناك مؤشرات أخرى مث أن تكون 

 

الجوهرية  المالية  الموجودات  لكل  القيمة  انخفاض  دليل موضوعي على  إذا وجد  ما  لتحديد  تقييم  بإجراء  المجموعة  تقوم 
 على أساس فردي او مجمع بالنسبة للبنود التي ال تعتبر جوهرية على أساس فردي. 

 

 ئتمان المتوقعةقياس خسائر اال
لكافة أوجه العجز    الئتمان ر اخسائ بالقيمة الحالية  باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس  المرجحة  التقديرات  المتوقعة هي 

الفعلي لألداة المالية. يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المجموعة   الفائدةالنقدي مخصومة بمعدل  
قيمة  ا. تشتمل العناصر الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة  تتوقع المجموعة استالمه  لتيوالتدفقات النقدية ا  طبقا للعقد 
 احتمالية التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر.وعند التعثر االنكشاف 

 

رات تغياخذا في االعتبار ال  المحتمل عند وقوع تعثر في المستقبلاالنكشاف  عند التعثر تتمثل في تقدير  االنكشاف  إن قيمة  
بما في ذلك  االنكشاف  المتوقعة في   المالية المجمعة،  البيانات  تاريخ  التسهيالتبعد  المتوقع في  سداد أصل  و  واالنخفاض 

المجموعة   تطبق  ذلك.  خالف  او  العقد  بموجب  المقررة  المواعيد  في  سواء  والفائدة  الكويت  المبلغ  بنك  تعليمات  ايضاً 
 ان.ئتمتحويل االعلق بعوامل المركزي فيما يت 

 
معين. زمني  نطاق  خالل  السداد  في  التعثر  احتمال  تقدير  هي  التعثر  احتمالية  خالف   إن  االئتمانية،  للتسهيالت  بالنسبة 

( الزمنية  الدورات  خالل  التعثر  احتمالية  استنتاج  يتم  لإلفراد،  إلى  TTC PDالممنوحة  استناداً  التصنيف  أداة  من   )
االئت  الخالتصنيفات   / الداخلية  بتحوارجمانية  المجموعة  تقوم  الهيكل ية.   إلى  الزمنية  الدورات  خالل  التعثر  احتمالية  يل 

تقوم المجموعة بتقييم احتمالية التعثر بالنسبة  ناسبة.  الزمني الحتمالية التعثر في وقت محدد باستخدام النماذج واألساليب الم
إضافة إلى ذلك، تلتزم تي.  م أساليب التراجع اللوجسخدالدرجات السلوكية باستألفراد لديها من خالل ال  االئتمانيةلمحفظة  

 .الحد األدنى المجموعة أيضاً بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن 
 

احتسابها   ويتم  معين.  في وقت  السداد  في  تعثر  وقوع  في حالة  الناتجة  الخسائر  تقدير  التعثر هي  عند  الخسارة  معدل  إن 
الفر الى  النقد استنادا  التدفقات  بين  بما في ذلك عند تحقق أي   التعاقدية المستحقة وتلكية  ق  يتوقع المقرض استالمها  التي 

قيمة   في  مئوية  كنسبة  عادة  عنها  التعبير  ويتم  التعثر. االنكشاف  ضمان.  ايضاً    عند  المجموعة  تلتزم  ذلك،  إلى  إضافة 
 لتخفيضات.  الحد األدنى لبلتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق 
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 
إن الفترة القصوى التي يتم خاللها تحديد خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدية لألصل المالي بما في ذلك بطاقات االئتمان  

الدوارة األخروالت قاى مسهيالت  للمجموعة حق  يكن  لم  المالية ا  الموجودات  باستثناء  استدعائها في وقت مبكر  نوني في 
ً ؛ حيث 2 المرحلةالمدرجة ضمن   تعليمات بنك الكويت المركزي.  ل  يتم تحديد موعد االستحقاق وفقا

 

 ادراج المعلومات المستقبلية 
المدخالت االقتص بإدراج  المجموعة  المستقبلية ذات  تقوم  فيالصادية  يقع  التي  بالمنطقة  الزيادة  لة  لتقييم  المجموعة  ها مقر 

الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة. ويتم إجراء عمليات إحالل نوعية عند الضرورة بحيث 
إدر يؤدي  المجموعة.  الصلة على  ذي  االقتصاد  في  الحركة  تأثير  نحو صحيح  المستقبتعكس على  المعلومات  إلى   ليةاج 

المطلوبزيادة   االجتهاد  االقتصادية قدر  للظروف  توقعات  أي  ذلك  في  بما  واالفتراضات  المنهجيات  مراجعة  ويتم   .
 المستقبلية على أساس منتظم. 

 

 تسهيالت ائتمانية معاد التفاوض عليها
للعمالء وال تسعى إلى حيازة    ةوحالممنالت االئتمانية  التسهيفي حالة التعثر في السداد، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة  

منح  اتالضمان حول  التفاوض  إعادة  عند  جديدة.  تمويل  شروط  على  واالتفاق  السداد  ترتيبات  تمديد  ذلك  يتضمن  قد   .
االئتمانية   تعديلهالتسهيالت  أو  استبعاده  اللعمالء  دون  ماولكن  طريق  باستخدام  القيمة  في  انخفاض  أي  قياس  يتم  عدل  ، 

باستمرار  االمعاد التفاوض عليهالتسهيالت االئتمانية ه قبل تعديل الشروط. تراجع لي وفقاً لما يتم احتسابألصالفائدة الفعلي ا
 لضمان االلتزام بكافة المعايير وإمكانية الوفاء بدفعات السداد المستقبلية.  

 

 الشطب  
ي حالة إذا زاد  لسعي وراء االسترداد. وفن ا دما تتوقف المجموعة عيتم شطب الموجودات المالية إما جزئياً أو كلياً فقط عن

المبلغ المشطوب عن مخصص الخسائر المتراكمة، يتم معاملة الفرق في البداية كإضافة إلى المخصص والتي يتم تطبيقها  
 .ُمجمل القيمة الدفتريةل مقاب

 

 كزي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المر
التسهيالت االئتمانية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي  ر االئتمان على  احتساب مخصصات لخسائعة  يتعين على المجمو

السداد عندما ال   التسهيالت االئتمانيةواحتساب المخصصات. ويتم تصنيف    التسهيالت االئتمانيةتصنيف    بشأن كمتأخرة 
عن الحدود المقررة المعتمدة    تندما تزيد قيمة التسهيالو علتعاقدي المقرر لها أيتم استالم المدفوعات في تاريخ السداد ا 

تصنيف   ويتم  االئتمانيةمسبقاً.  سداد    التسهيالت  في  التأخر  عند  القيمة  ومنخفضة  السداد  المبلغ  الفائدة  كمتأخرة  قسط  أو 
ممكن استردادها. وتتم ال  هيل عن قيمته المقدرةيوماً وعندما تزيد القيمة المدرجة بالدفاتر للتس  90األساسي لمدة تزيد عن  

القيمة كتسهيالت غير منتظمة ويتم تصنيفها  إد  السداد ومنخفضة  العمالء متأخرة  إلى  القروض والسلف  إلى  ارة ومراقبة 
 استخدامها بعد ذلك لتحديد المخصصات:  التي يتمالفئات التالية 

 

 المخصصات المحددة  المعايير  الفئة 

   

 - يوماً   90تصل إلى    ترة غير منتظمة لف  مراقبة قائمة ال 

 % 20 يوماً   180إلى    91غير منتظمة لفترة تتراوح من   دون المستوى 

 % 50 يوماً   365-181غير منتظمة لفترة تتراوح من   مشكوك في تحصيلها 

 % 100 يوماً   365غير منتظمة لفترة تتجاوز   معدومة 
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 ية المشتقةمالاألدوات ال

 تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض لمخاطر األسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر االئتمان. 
 

عندما يتم توقيع عقود مشتقات مع تصنيف تلك العقود بصفتها مخصصة لتغطية القيمة العادلة أو تغطية التدفقات النقدية 
محقق، التزام  أو  عتق  ألصل  بالمحاسبة  المجموعة  الوفاء وم  بشرط  التغطية  محاسبة  مبادئ  باستخدام  المشتقات  تلك  ن 

بخصائص معينة. تدرج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية إذا كانت القيمة  
 العادلة سالبة.  

 

تؤخذ أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة    ،التغطيةبة   تستوفى معايير محاسبالنسبة لعقود المشتقات التي ال

 العادلة لعقود المشتقات مباشرة إلى بيان الدخل المجمع.
 

 محاسبة التغطية 

في    ألغراض محاسبة التغطية، تصنف التغطية إلى فئتين: )أ( تغطية القيمة العادلة عند تغطية مخاطر التعرض للتغيرات
أل  العادلة  التز  صلالقيمة  أو  محقق  التزام  مخاطر أو  تغطية  عند  النقدية  التدفقات  تغطية  )ب(  و  محقق؛  غير  ثابت  ام 

ومتوقعة  محتملة  معاملة  أو  محقق  التزام  أو  بأصل  متعلقة  معينة  بمخاطر  المرتبطة  سواء  النقدية  التدفقات  في  التغيرات 
 قق.ي التزام ثابت غير محبصورة كبيرة أو مخاطر العمالت األجنبية ف 

 

عند تصنيف أداة مالية كأداة تغطية، تقوم المجموعة بصورة رسمية بتوثيق العالقة بين أداة التغطية والبند المغطى وكذلك  
في تنفيذ معامالت التغطية المختلفة. توثق المجموعة أيضاً تقييمها، في بداية التغطية    واستراتيجيتهاأهداف إدارة المخاطر  

ة في معامالت التغطية فعالة بشكل كبير في مقاصة التغييرات المشتقات المالية مستخدمنت  أساس مستمر، سواء كا   وعلى
 في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المرتبطة بمخاطر التغطية.  

 

 تتوقف المجموعة عن تطبيق طريقة محاسبة التغطية عند تحقق المعايير التالية: 

 بشكل كبير؛  كونها، أداة تغطية فعالةعن غطية ليست، أو توقفت تقرر أن أداة الت .أ

 تنتهي صالحية أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو استخدامها؛  .ب

 يتم استحقاق البند المغطى أو بيعه أو سداده؛ أو   .ج

 تكون احتماالت تنفيذ معامالت في المستقبل منخفضة. .د 
 

 تغطية القيمة العادلة 
ف التغيرات  القيمة العادلة ألديتم تسجيل  التي تستوفي معااة  ي  بيان  التغطية  قيمة عادلة في  التغطية والمصنفة كتغطية  يير 

 الدخل المجمع، مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المغطى المتعلقة بالمخاطر التي تم تغطيتها. 
 

القي تعديل  إطفاء  يتم  التغطية،  تطبيق محاسبة  توقف  الإذا  للبنود  العادلة  المجمعمغطمة  الدخل  بيان  في  فترة    اة  على مدى 
 .معدل الفائدة الفعلياستحقاق عالقة التغطية المصنفة سابقاً باستخدام 

 

 إذا تم استبعاد البند المغطى، يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في بيان الدخل المجمع. 
 

ال غير  ثابت  التزام  تصنيف  يتم  عند  مغطى،  كبند  الالحق  قيد محقق  التراكمي  الفعلي    التغير  لاللتزام  العادلة  القيمة  في 
 المرتبط بالمخاطر المغطاة كأصل أو التزام مع إدراج األرباح أو الخسائر المقابلة في بيان الدخل المجمع.

 

 تغطية التدفقات النقدية
بالجزء الفعال من  لقيمة العادلة المرتبطة  ر اتسجيل أرباح أو خسائ  بالنسبة لمعامالت تغطية التدفقات النقدية المؤهلة، يتم

في    التدفقاتتغطية   المجمع في الفترات التي تؤثر    اإليرادات الشاملةالنقدية مبدئياً  األخرى ويتم تحويلها إلى بيان الدخل 
ة في بيان  غطي اح أو خسائر أداة التفيها المعامالت المغطاة على بيان الدخل المجمع. يتم تسجيل أي جزء غير فعال من أرب

 مباشرة. الدخل المجمع 
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 األدوات المالية المشتقة )تتمة( 
 

 محاسبة التغطية 
 

 تغطية التدفقات النقدية )تتمة( 

فإن أي أرباح أو خسائر  ة،  ء شروط محاسبة التغطيعند انتهاء صالحية أداة التغطية أو بيعها أو في حالة توقفها عن استيفا

األخرى ويتم تحققها    اإليرادات الشاملةاألخرى في ذلك الوقت تبقى مدرجة ضمن    اإليرادات الشاملةتراكمة مسجلة في  م

ة المغطاة،  يعد من المتوقع حدوث المعامل  عندما لم عند التسجيل النهائي للمعاملة المغطاة المتوقعة في بيان الدخل المجمع.  

 األخرى يحول إلى بيان الدخل المجمع.  اإليرادات الشاملةمة المسجلة في رباح أو الخسائر المتراكاألفإن صافي 

 

 تغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية 

اجنبية   االستثمار في عملية  تغطية صافي  المحاسبة عنه كجزء من صاف–إن  يتم  الذي  النقدي  البند  تغطية  ذلك  في  ي  بما 

الم  -االستثمار الطريحاسيتم  لنفس  وفقا  عنها  أو  بة  األرباح  تحقق  ويتم  النقدية.  التدفقات  تغطية  عن  للمحاسبة  المتبعة  قة 

التغطية ضمن   من  الفعال  بالجزء  المتعلقة  األدوات  تغطية  من  الناتجة  الشاملةالخسائر  يتم    اإليرادات  حين  في  األخرى؛ 

عملية األجنبية، فإن القيمة المتراكمة  دخل المجمع. عند بيع الال  غير الفعال في بيان  ءق أي أرباح أو خسائر تتعلق بالجزتحق

 األخرى يتم تحويلها إلى بيان الدخل المجمع.  اإليرادات الشاملةلهذه األرباح أو الخسائر المدرجة ضمن 
 

 قياس القيمة العادلة  
المشتقات واالست المالية مثل  بقياس األدوات  المجموعة  ماليتقوم  تاريخ كل  ة وثمارات في أوراق  إلى ذلك في  موازنة ما 

 مالية. 
 

تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لسداد التزام ما في معامالت منتظمة بين أطراف في 
حدى ي إأو تسوية االلتزام ف  السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل 

 الحاالت التالية:
 

 البيع أو التسوية في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
 .البيع أو التسوية في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام 

 

 م. تزاأو االل لألصلمالءمة  األكثريجب أنه يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق  
  

السوق استخدامها عند  للمشاركين في  الممكن  التي من  باستخدام االفتراضات  أو االلتزام  العادلة لألصل  القيمة  قياس  يتم 
 تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. 

 

ال القيمة  قياس  غير  يراعي  للموجودات  في  الم عادلة  المشاركين  قدرة  خالل الية  من  اقتصادية  منافع  إنتاج  على  السوق 
استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل  

 بأعلى وأفضل مستوى له.
 

وال للظروف  مالئمة  تقييم  أساليب  المجموعة  بيانات  تستخدم  لها  يتوفر  العادلةكافتي  القيمة  لقياس  أقصى ية  تحقيق  مع   ،
 استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة. 

 

المجمعة ضمن  المالية  البيانات  في  االفصاح عنها  أو  العادلة  قيمتها  قياس  يتم  التي  الموجودات والمطلوبات  كافة  تصنف 
اله للقيمة  الجدول  القيمة   مبينوالالعادلة،  رمي  لقياس  أهمية  يمثل  المدخالت والذي  أقل مستوى من  إلى  استناداً  يلي،  كما 

 العادلة ككل: 
 

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات مماثلة أو مطلوبات مماثلة؛1المستوى 
من  2المستوى   أقل مستوى  بها  يعرض  تقييم  أساليب  الجوهرية  :  بشكل    ةظحوملالمدخالت  العادلة  القيمة  لقياس  بالنسبة 

 مباشر أو غير مباشر؛ و
   بالنسبة لقياس القيمة العادلة. ملحوظةيعرض بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية غير اليب تقييم ل: أس3المستوى 

 

تم عار المعروضة بالسوق. ويألسلعادلة بالرجوع إلى ابالنسبة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة، يتم تحديد القيمة ا
المشتركة   لالستثمارات في الصناديق استخدام أسعار الشراء للموجودات وأسعار العرض للمطلوبات. تستند القيمة العادلة  

 والودائع واألوعية االستثمارية المماثلة إلى آخر صافي قيمة موجودات معلنة.  
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 مة()تت  لمحاسبية الهامةملخص السياسات ا     2.4
 

 قياس القيمة العادلة )تتمة( 
، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو التدفقات النقدية المتداولةبالنسبة لألدوات المالية غير  

  المخصومة أو نماذج التقييم األخرى المناسبة أو عروض الوسطاء.
 

المالي ابالنسبة لألدوات  بالتكلفة  المدرجة  المطة  القيمة  تقدير  يتم  المتوقعةفأة،  النقدية  التدفقات  باستخدام   المخصومة   لعادلة 
 بأسعار السوق الحالية لعائدات أدوات مالية مماثلة. 

 

كانت  إذا  ما  المجموعة  تحدد  متكرر،  اساس  المجمعة على  المالية  البيانات  في  المدرجة  والمطلوبات  للموجودات  بالنسبة 
إلى أقل مستوى من المدخالت    )استناداً طريق إعادة تقييم التصنيف  تويات الجدول الهرمي عن  مس  لتحويالت قد حدثت بينا

 ذي التأثير الهام على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة بيانات مالية. 
 

والمطل للموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  طبلغرض  إلى  استنادًا  وسمات   يعة وبات 
 االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. ومخاطر األصل أو 

  

 موجودات قيد البيع المشروط
المدرجة  بالقيمة  الموجودات  هذه  تدرج  والسلف.  القروض  لتسوية  نقدية  غير  موجودات  بشراء  أحيانًا  المجموعة  تقوم 

للقروض ال  بالدفاتر  القيمة  أو  الموجود عاد والسلف  لهذه  الحالية  البيع  لة  الخسائر من  أو  األرباح  تسجيل  يتم  أقل.  أيهما  ات 
 وخسائر إعادة التقييم في بيان الدخل المجمع.  

 

 استثمار في شركات زميلة 
ي زميلة هي المنشأة التيتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. إن الشركة ال

تأثت المجموعة  بالسياسات مارس عليها  الخاصة  القرارات  في  المشاركة  القدرة على  الملموس هو  التأثير  إن  ملموساً.  يراً 
 المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها دون أن يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

 

بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة زائدا التغيرات في  ة في  ل ميز  شركاتاالستثمار في  وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يسجل  
حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة بعد الحيازة. وتدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن القيمة 

 .  أي انخفاض في القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو يتم اختبارها لغرض تحديد 
 

اإليرادات  الشركة الزميلة. عند حدوث تغيير يتم إدراجه مباشرة في    يعكس بيان الدخل المجمع الحصة في نتائج عمليات
ضمن  الشاملة الحصة  هذه  عن  اإلفصاح  ويتم  تغيرات  أي  في  حصتها  المجموعة  تقيد  الزميلة،  للشركة  بيان    األخرى 

ً   نيالمساهمالتغيرات في حقوق   لخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين يتم استبعاد األرباح وا.  متى كان ذلك مناسبا
 المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة.  

 

بمساهمي   الخاصة  األرباح  هي  هذه  المجمع.  الدخل  بيان  مقدمة  في  الزميلة  الشركة  أرباح  في  المجموعة  حصة  تظهر 
 لحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. األرباح بعد الضرائب وا فهيلشركة الزميلة ولذلك ا

 

يتم إجراء تعديالت لكي  فترة التقارير المالية للمجموعة. عند الضرورة،  البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس  يتم إعداد 
 تستخدمها المجموعة.  تصبح السياسات المحاسبية متسقة مع تلك التي

 

د تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة إضافية النخفاض  عب
دليل   أي  هناك  كان  إذا  مالية  تقارير  كل  تاريخ  في  المجموعة  تحدد  الزميلة.  الشركة  في  المجموعة  استثمار  بشأن  القيمة 

قيمة انخفاض  الشركة  موضوعي على  ذلك  ال  االستثمار في  فإذا ما حدث  القيمة  زميلة.  انخفاض  المجموعة مبلغ  تحتسب 
 بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة بالدفاتر ويتم تسجيل المبلغ في بيان الدخل المجمع.

 

ة. تدرج بقي وفقاً لقيمته العادلمت  اس وتسجيل أي استثمار عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقي
المتبقي  لالستثمار  العادلة  والقيمة  الملموس  التأثير  فقد  عند  الزميلة  للشركة  بالدفاتر  المدرجة  القيمة  بين  فروق  أي 

 . والمتحصالت من البيع في بيان الدخل المجمع
 

 المحتفظ بها لغرض البيع  مجموعة االستبعاد

المج الموجوداتقوم  بتصنيف  غموعة  ات  ومجموعات  المتداولة  باإلمكان  ير  كان  إذا  البيع  لغرض  بها  كمحتفظ  الستبعاد 

قيمتها   بالدفاتر  استرداد  قياس  المدرجة  يتم  المستمر.  االستخدام  خالل  من  وليس  بيع  معاملة  خالل  من  أساسي  بشكل 

والقيمة المدرجة بالدفاتر  متها  لقيها بغرض البيع وفقًا  الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ ب

وتتمثل التكاليف حتى البيع في التكاليف المتزايدة المتعلقة مباشرة ببيع أصل   العادلة ناقًصا التكاليف حتى البيع، أيهما أقل. 

 ما )مجموعة استبعاد(، باستثناء تكاليف التمويل ومصروفات ضريبة الدخل.  
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 )تتمة( ةهاملسياسات المحاسبية الملخص ا     2.4
 

 )تتمة(مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع 

أو   األصل  ويكون  للبيع  كبيرة  احتمالية  هناك  يكون  عندما  فقط  مستوفيًا  البيع  لغرض  بها  المحتفظ  تصنيف  شرط  يعتبر 

غير يع إلى أنه من  البط المطلوبة الستكمال  مجموعة االستبعاد متاحة للبيع المباشر بحالتها الحالية. يجب أن تشير الشرو

المرجح أن تحدث تغيرات في البيع أو الرجوع في قرار البيع. يجب أن تلتزم اإلدارة بخطة بيع األصل ومن المتوقع أن يتم 

 استكمال البيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
 

  الي اولة في بيان المركز الممتد يع بشكل منفصل كبنود  يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها لغرض الب

 . المجمع
 

كعملية   االستبعاد  مجموعة  استبعاده  إذا موقوفةتتأهل  تم  منشأة  من  جزءاً  تمثل  تصنيفه  اكانت  به  اأو  لغرض   ا كمحتفظ 

 البيع، و  
 

  تمثل جزء أساسي منفصل من األعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات؛ 

  األعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات، أو  جزاء األساسي المنفصل منال منسقة فردية الستبعاد تمثل جزء من خطة 

  تمثل شركة تابعة تم حيازتها بشكل حصري بهدف إعادة بيعها 
 

 ممتلكات ومعدات 
ل االسـتهالك علـى تسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. يتم تحمي

بمعدالت تحتسب لشطب تكلفة كل أصـل علـى أسـاس طريقـة القسـط   ملك الحراألرض ال  مباني والمعدات باستثناءال  جميع
الثابت وصواًل إلى قيمته التخريدية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. تدرج األرض الملك الحر بالتكلفة ناقصـاً خسـائر 

 انخفاض القيمة.
 

 هالك هي كما يلي: جودات لغرض احتساب االستلمواإلنتاجية المقدرة ل إن األعمار
 

 سنة 35إلى  20 مباني  
 سنة 11إلى  4 أثاث ومعدات

 سنوات  7إلى  3 سيارات 
 سنوات 5 أجهزة كمبيوتر

 

أو خسائر ناتجة من  عند بيع األصل أو استبعاده، يتم استبعاد التكلفة واالستهالك المتراكم من الحسابات وتتحقق أية أرباح  
 المجمع. اد األصل في بيان الدخل تبعاس

 

على   مؤشر  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  مالية  بيانات  كل  بتاريخ  والمعدات  للممتلكات  بالدفاتر  المدرجة  القيمة  مراجعة  يتم 
الممكن استردادها،  انخفاض القيمة. وإذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة، فإنه يتم تخفيض الموجودات إلى قيمها  

 عن انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع.   تم تسجيل أي خسائر ناتجةا يكم
 

يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم 
عندما تزيد المنافع االقتصادية  طفق روفات الالحقة األخرىشطب القيمة المدرجة بالدفاتر للبند المستبدل. ويتم رسملة المص 

 المستقبلية لبنود الممتلكات والمعدات المتعلقة بها. وتسجل كافة المصروفات األخرى في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.
 

 موجودات غير ملموسة
األعمال.    دمجن وجود مادي ناتج من  تمثل الموجودات غير الملموسة موجودات غير نقدية محددة على أساس إفرادي دو

. تتمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة  المبدئية الحيازةجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بالتكلفة عند  يتم قياس المو
غير    بعد التسجيل المبدئي تدرج الموجودات  الحيازة.التي تم حيازتها في عملية دمج األعمال بالقيمة العادلة كما في تاريخ  

بالتكل وفة  الملموسة  متراكم  إطفاء  أي  اإلنتاجية ناقصا  األعمار  تقدير  يتم  القيمة.  في  االنخفاض  من  متراكمة  خسائر  أي 
 للموجودات غير الملموسة بصفتها محددة المدة. 

 

نتاجية كما هو إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها االقتصادية اإل
االنخفاض  أدنمذكور   تقدير  ويتم  يتم  اه  قيمته.  تنخفض  قد  الملموس  غير  األصل  أن  على  مؤشر  ظهور  عند  القيمة  في 

نهاية كل سنة  في  المحددة  اإلنتاجية  االقتصادية  األعمار  ذات  الملموسة  للموجودات غير  اإلطفاء  فترة وأسلوب  مراجعة 
التغيرات في األ انتاعمار االقتصادية اإلمالية على األقل. إن  النمط  أو  المتوقعة  المنافع االقتصادية جية  لمتوقع الستهالك 

المستقبلية من الموجودات يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة وأسلوب اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها  
مار المحددة في بيان  ألعت غير الملموسة ذات ا تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودا

 بما يتفق مع وظيفة األصل غير الملموس.    األخرى خل المجمع ضمن فئة المصروفاتالد 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.4
 

 موجودات غير ملموسة )تتمة(
إلى   التكلفة  لتخفيض  الثابت  القسط  باستخدام طريقة  اإلطفاء  المقيحتسب  المتبقية  اإلنتا  درةالقيمة  أعمارها  مدى  جية على 

 المقدرة كما يلي:
 

 سنة 30 – 10 ترخيص ممارسة األعمال المصرفية 
 سنوات 10 – 5 عالقات العمالء والودائع الرئيسية للعمالء 

 

جة  البيع والقيمة المدر  يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل غير الملموس بالفرق بين صافي إيرادات
لهذا ألصل وتتح المسجلة  بالدفاتر  القيمة  انخفاض  يتم عكس خسارة  استبعاد األصل. وال  المجمع عند  الدخل  بيان  قق في 

آخر خسارة   إدراجسابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها لألصل منذ  
 انخفاض في القيمة.

 

 عقود التأجير
ويمثل العقد عقد تأجير إذا كان ذلك العقد ينقل الحق  د بدء العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل عقد تأجير.  جموعة عنالمتقوم  

في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة زمنية لقاء مقابل. وإذا تم تحديد العقد كعقد تأجير، تقوم المجموعة بتسجيل 
بداية عقد التأجير. اختارت المجموعة استخدام استثناءات االعتراف لعقود  في تاريخ  ير  التأج  والتزامستخدام  أصل حق اال

تبلغ   تأجير  مدة  البدء  تاريخ  في  تتضمن  التي  األساسي   12التأجير  األصل  فيها  يكون  التي  التأجير  وعقود  أقل  أو  شهر 
 منخفض القيمة.  

 

 موجودات حق االستخدام
ً حق  يتم قياس أصل   التأجير معدلة مقابل أي مدفوعات تأجير    اللتزامقيمة االبتدائية  لتكلفة والتي تشمل البا  االستخدام مبدئيا

االستخدام الحقاً   استهالك أصل حق  تكبدها. ويتم  تم  مباشرة  ابتدائية  تكاليف  أي  زائد  البدء  تاريخ  قبل  أو  في  يتم سدادها 
مدة مدار  على  الثابت  القسط  طريقة  إضافة    باستخدام  التأجير.  حق    إلىعقد  أصل  تخفيض  يتم  بصورة  ذلك،  االستخدام 

فئة   ضمن  االستخدام  حق  موجودات  بعرض  المجموعة  تقوم  وجدت.  إن  القيمة،  في  االنخفاض  خسائر  مقابل  دورية 
 ومعدات" في بيان المركز المالي المجمع. ممتلكات "
 

 مطلوبات التأجير 
ب التزام التأجير مبدئياً  ادها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام التأجير التي ال يتم سد   عاتالقيمة الحالية لمدفويتم قياس 

باستخدام طريقة   المطفأة  بالتكلفة  التأجير الحقاً  التزام  قياس  ويتم  المجموعة.  لدى  المتزايد  االقتراض  الفائدة  معدل  معدل 
لمطلو الدفترية  القيمة  قياس  إعادة  يتم  ذلك،  إلى  إضافة  حالة  الفعلي.  في  التأجير  مدةوجوبات  في  تغيير  أو  تعديل  عقد    د 

التأجير أو تغيير في مدفوعات عقود التأجير. تقوم المجموعة بعرض مطلوبات التأجير ضمن فئة "مطلوبات أخرى" في  
  بيان المركز المالي المجمع.

 

 دمج األعمال والشهرة 

نشأة، المشتري،  أة واحدة نتيجة قيام الممنشي البيانات المالية لإن دمج األعمال هو تجميع منشآت أو أنشطة أعمال مستقلة ف 

من هذه األنشطة. يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. وفقاً    أكثربالسيطرة على واحد أو  

ص صح ة باإلضافة إلى أيةلهذه الطريقة، يقوم المشتري بإدراج الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدر

 مسيطرة أخرى في الشركة المشتراة عند تاريخ الحيازة، بصورة مستقلة عن الشهرة.  غير 
 

يتم قياس الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة في تاريخ الحيازة وفقاً للقيمة العادلة. بالنسبة لكل عملية  

للقيمة العادلة أو وفقا   طرةمسيحصص غير التم قياس الدمج أعمال، تختار المجموعة إما أن ي في الشركة المشتراة وفقاً 

 لنسبة الحصة في صافي الموجودات المحددة في الشركة المشتراة. تحمل تكاليف الحيازة كمصروفات في فترة تكبدها. 
 

لمحتفظ بها  ي ازة لحصة ملكية المشترإذا تحقق دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة العادلة في تاريخ الحيا

شركة المشتراة بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة من خالل بيان الدخل المجمع.  بعد ذلك يتم مراعاتها عند تحديد  سابقاً في ال

 الشهرة. 
 

 تتحقق الشهرة الناتجة عن دمج األعمال كما في تاريخ الحيازة بما يزيد عن التالي: 
 

في الشركة المشتراة التي يتم قياسها وفقًا للقيمة العادلة أو وفقاً   مسيطرة غيرحصص لمحول، مبلغ أية إجمالي المقابل ا  (أ

 ،في الشركة المشتراة غير المسيطرةلنسبة الحصص  

في   ( ب المشتري سابقا  بها  يحتفظ  التي  الملكية  لحقوق  الحيازة  تاريخ  في  العادلة  القيمة  المحددة  الموجودات  قيمة  صافي 

 مشتراة، الشركة ال

   .والمطلوبات التي تم االلتزام بها في تاريخ الحيازة، والمدرجة بقيمتها العادلةجودات المحددة  لموصافي قيمة ا ( ج
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 دمج األعمال والشهرة )تتمة( 
ا موجودات  لصافي  العادلة  القيمة  من  أقل  المحول  المقابل  إجمالي  كان  ت إذا  التي  التابعة  تسجيل مت  لشركة  يتم  حيازتها، 

 ق في بيان الدخل المجمع. الفر
 

يتم توزيع الشهرة على كل من وحدات إنتاج النقد بالمجموعة أو مجموعات وحدات إنتاج النقد ويتم اختبارها سنويا لتحديد 
يد انخفاض قيمة  تحد انخفاض قيمتها. يتم  انخفاض القيمة، كما يتم اختبارها بصفة منتظمة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على 

 تقييم المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد التي تتعلق بها الشهرة. الشهرة ب
 

القيمة العادلة ناقًصا التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام للوحدة ايهما   إنتاج النقد   إن المبلغ الممكن استرداده هو 
المقدرة المتوقعة من الوحدة. عندما يكون المبلغ الممكن    فقات النقدية المستقبليةلتد افي القيمة الحالية لأقل، والتي تمثل ص

المدرجة   القيمة  لتخفيض  أوالً  القيمة  انخفاض  خسائر  توزيع  يتم  لها،  بالدفاتر  المدرجة  القيمة  من  أقل  للوحدة  استرداده 
مة المدرجة  ورة نسبية على أساس القيبص  وجودات األخرى للوحدة بالدفاتر ألي شهرة مخصصة للوحدة ثم توزع على الم

 بالدفاتر لكل أصل بالوحدة. إن أي خسارة من انخفاض القيمة المحققة للشهرة ال يتم عكسها في فترة الحقة. 
 

الوحدة بداخل  العمليات  استبعاد جزءا من  ويتم  )مجموعة وحدات(  النقد  انتاج  الشهرة جزءا من وحدة  تشكل  يتم عندما   ،
ة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن تبطة بالعمليات المستبعد لمرإدراج الشهرة ا

 استبعاد العمليات. 
 

 مكافأة نهاية الخدمة
التي الدول  في  بها  المعمول  والقوانين  الموظفين  وعقود  الكويتي  العمل  لقانون  وفقاً  مخصص  احتساب  فيها    يتم  تمارس 

االالتالشركات   هذا  إن  أعمالها.  الممول  ابعة  غير  لقيمة لتزام  به  موثوق  تقديراً  ويمثل  لكل موظف  المستحق  المبلغ  يمثل 
الحالية  المجمعة  االلتزام  المالية  البيانات  تاريخ  في  البرامج    .  كما  إلى  مساهمات  بدفع  أيضاً  المجموعة   الرسمية تقوم 

 . اهمات التي يتم دفعهاويقتصر االلتزام على المس
 

 أسهم الخزينة
الخزينة  أسهم  عن  المحاسبة  يتم  المساهمين.  حقوق  في  وتسجل  الشراء  بتكلفة  الخزينة  أسهم  في  البنك  حصة  إدراج  يتم 
لهذه الطريقة، يتم تحميل تكلفة المتوسط المرجح لألسهم المعاد حيازتها على حساب مقابل   باستخدام طريقة التكلفة. وفقاً 

ضاف األرباح إلى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية "احتياطي ة إصدار أسهم الخزينة، تعادحقوق الملكية. عند إ  ضمن
 أسهم الخزينة" وهو حساب غير قابل للتوزيع. 

 

أية خسائر ويتم إدراج  نفس الحساب بما يتناسب مع حد الرصيد الدائن في هذا الحساب.  في  أية خسائر محققة    إدراجويتم  
لى االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوني. يتم استخدام األرباح المحققة الحقاً من  ع  ثم   المرحلة  رباحعلى األ  ضافيةإ

وحساب احتياطي  المرحلة  بيع أسهم الخزينة أوالً في مقاصة أية خسائر مسجلة سابقاً وفقاً لترتيب االحتياطيات واألرباح  
يؤدي إصدار أسهم المنحة إلى زيادة  يقترحها البنك.  قد  ل على توزيعات نقدية  ال يحق لهذه األسهم الحصو أسهم الخزينة.  

 عدد أسهم الخزينة على أساس تناسبي وخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
 

 المكافآت باألسهم 
ادلة  بالرجوع إلى القيمة الع  فينمكافآت باألسهم للموظالمجموعة بتطبيق برنامج المكافآت باألسهم. يتم قياس تكلفة ال  قامت

في تاريخ منح هذه األسهم. يتم تحديد المبلغ اإلجمالي الذي يتم تسجيله كمصروف على مدى فترة االستحقاق بالرجوع إلى  
شولز   بالك  تقييم  طريقة  باستخدام  المنح  تاريخ  في  الممنوحة  األسهم  أو  للخيارات  العادلة  .  ’Black Scholes‘القيمة 

مدخال السهت  تتضمن  سعر  المخاطر  القياس  من  الخالية  الفائدة  وأسعار  والحساسية  الممارسة  وسعر  المنح،  تاريخ  في  م 
التي من   الخيارات  تقديراته بشأن عدد  بتعديل  مالية  تقارير  بتاريخ كل  المجموعة  تقوم  المتوقع.  وعائد توزيعات األرباح 

دخل المجمع مع إجراء تعديل مماثل لية، إن وجد، في بيان الألصير تعديل التقديرات االمتوقع ممارستها. يسجل البنك تأث
 على حقوق الملكية. 

 

 احتياطي آخر 
يتم استخدام االحتياطي اآلخر لتسجيل تأثير التغيرات في ملكية الحصص في الشركات التابعة دون فقد السيطرة والتغيرات  

ال التدفقات  لتغطية  العادلة  القيمة  االفي  وتغطية صافي  األجستنقدية  العمليات  في  أخرى  نبيةثمارات  من    وايرادات شاملة 
 مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع. 
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 تحقق اإليرادات  
 الفوائد ومثيالتها  إيرادات ومصروفات

بيا في  الفوائد  ومصروفات  إيرادات  لكافةتتحقق  المجمع  الدخل  يتم  األ  ن  التي  المالية  المطفأة دوات  بالتكلفة  قياسها 
واألدوات المالية التي تصنف    بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىوالموجودات التي تحمل فائدة المصنفة  

التي تخصم التدفقات   ئدةائدة الفعلية هي الفابالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أساس الفائدة الفعلية. إن الف
قدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، متى كان ذلك مناسباً، إلى صافي  الن

  وعةألتعاب والنقاط المدفالقيمة المدرجة بالدفاتر لألصل أو االلتزام المالي. عند احتساب الفائدة الفعلية، يتم احتساب كافة ا
أطراف   بين  المستلمة  االئتمان أو  خسائر  باستثناء  الخصومات،  أو  األخرى  األقساط  وكافة  المعاملة  وتكاليف  العقد 

 المستقبلية. 
 

النقدية  التدفقات  لخصم  المستخدمة  الفائدة  معدل  أساس  على  ذلك  بعد  الفوائد  تحقق  يتم  مالية،  أداة  قيمة  انخفاض  عند 
 خفاض في القيمة.النية لغرض قياس خسارة االمستقبل

 

ثابتة إلى متغيرة )أو العكس(، يتم تعديل مبلغ   الفائدة من  لتغيير  الفائدة  اتفاقيات مبادلة أسعار  عندما تدخل المجموعة في 
ة أو المستلمة  إيرادات أو مصروفات الفائدة بصافي الفائدة على الجزء الفعلي من المبادلة. يتم معاملة كافة الرسوم المدفوع

ال يكجزء  ال  الفائدة  معدل  من  على  تجزأ  تسجيلها  ويتم  المالية  لألدوات  التعاقدية  فعلي  الفترة  المخاطر  مدى  بيع  باستثناء 
 المحددة إلى طرف آخر حيث يتم تسجيلها مباشرة. 

 

 إيرادات األتعاب والعموالت 
فترة زمني تقديم خدمات خالل  قيد األتعاب والعموالت مقابل  فترةيتم  األتاس  ة معينة على مدى  عاب  تحقاقها. تتضمن هذه 

االئتمان تلك المتعلقة باالئتمان وأتعاب اإلدارة األخرى. تتحقق أتعاب التزامات القروض وأتعاب إنشاء االئتمان كجزء ال  
ا الفعلي على  الفائدة  لمعدل  كتعديل  تكلفة إضافية(  أي  إلى  )باإلضافة  الفعلي  الفائدة  ويتم تسجيل لقرض.  يتجزأ من معدل 

 ت التي تقوم فيها المجموعة بتقديم خدمات معينة عند تقديم تلك الخدمات. ت األتعاب والعموالاداإير
 

 إيرادات توزيعات األرباح 
 استالمها. يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في 

 

 منح حكومية
تأكيد م المنح الحكومية عندما يكون هناك  بأنه سيتم استالتُسجل  المنح وااللتزام بكافم هعقول  بها.  ذه  المتعلقة  ة الشروط 

فيتم   ببند مصروفات  المنحة  تتعلق  تسجيل   تسجيلهاعندما  بها  يتم  التي  الفترات  متماثل على مدى  أساس  كإيرادات على 

  ل لدخ نفس البند في بيان ا  التكاليف ذات الصلة كمصروفات، والتي توجد نية للتعويض عنها بالمقابل ويتم إدراجها ضمن

 .المجمع
 

 العمالت األجنبية
 تحدد كل شركة بالمجموعة عملتها األساسية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة. 

 

 المعامالت واألرصدة 
ب السائدة  الصرف  ألسعار  وفقاً  مبدئياً  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  قيد  كما  يجري  المعاملة،  الموجودات تحوتاريخ  ل 

المالية.  والمطلوبات   التقارير  بتاريخ  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقاً  للمجموعة  الرئيسية  بالعملة  األجنبية  بالعمالت  النقدية 
 .المجمع وتدرج كافة الفروق الناتجة من تحويل العمالت األجنبية ضمن بيان الدخل

 

ال والمطلوبات غير  الموجودات  األجنإن  بالعمالت  العادل  بيةنقدية  بالقيمة  لكل المدرجة  الرئيسية  العملة  إلى  تحويلها  يتم  ة 
شركة حسب أسعار الصرف األجنبي السائدة في تاريخ تحديد قيمتها. وفي حالة الموجودات غير النقدية التي يتحقق التغير 

في   مباشرة  العادلة  قيمتها  الشاملةفي  فروق    اإليرادات  فإن  األجنبي  األخرى،  الصرف  في   يتمأسعار  مباشرة  تحققها 
الشاملة بيان   اإليرادات  في  مباشرة  العادلة  قيمتها  في  التغير  إدراج  يتم  التي  النقدية  غير  للموجودات  وبالنسبة  األخرى، 

 الدخل المجمع، يتم تسجيل فروق تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل المجمع.
 

بعة إلى عملة العرض للبنك وهي الدينار والمطلوبات للشركات التاات  ة، يتم تحويل الموجود كما في تاريخ البيانات المالي
بالمتوسط   التابعة  الشركات  لتلك  الدخل  بيانات  تحويل  ويتم  المالية،  التقارير  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار  الكويتي 

األخرى. عند بيع   الشاملةات  اإليراد ة مباشرة إلى  المرجح ألسعار الصرف للسنة. تؤخذ كافة فروق تحويل العمالت األجنبي
في   المسجل  المتراكم  المؤجل  المبلغ  يدرج  أجنبية،  تابعة  الشاملةشركة  محددة    اإليرادات  تابعة  بشركة  الخاصة  األخرى 

 ضمن بيان الدخل المجمع. 
 

للموجودات بالدفاتر  المدرجة  للقيم  العادلة  القيمة  تعديالت  أو  شهرة  أية  معاملة  الناشئة    يتم  الشراء  عن  والمطلوبات 
ومطلوبا التقارير  كموجودات  تاريخ  في  السائدة  األجنبي  الصرف  أسعار  حسب  تحويلها  ويتم  خاصة  تابعة  لشركات  ت 

 المالية.  
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 الضرائب 
 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

للقانون  يحتسب البنك ضريبة دعم العمالة ال  لعام   24قرار وزارة المالية رقم  ومتطلبات    2000لعام    19  رقموطنية وفقاً 
للقانون، تم خصم توزيعات األرباح النقدية من ربح السنة    2.5بنسبة    2006 % من الربح الخاضع للضريبة للسنة. وفقاً 

 للشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية.
 

 للتقدم العلمي مؤسسة الكويت حصة 
مؤالبيحتسب   بنسبة  نك حصة  العلمي  للتقدم  الكويت  الربح  %  1سسة  استنادً من  للحساب  أعضاء مجلس وفقاً  قرار  إلى  ا 

 إدارة المؤسسة. 
 

 الزكاة 
للقانون رقم  1يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة   لقرار وزارة المالية رقم    2006لعام    46% من ربح البنك وفقاً  ووفقاً 

 .2007ر سمبدي 10تسري ابتداء من و 200758/
 

 ضريبة الشركات التابعة الخارجية
يتم احتساب ضريبة الشركات التابعة الخارجية على أساس معدالت الضرائب المطبقة وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات 

ال  الربح  على  الدخل  تدرج ضريبة  التابعة.  الشركات  هذه  فيها  تعمل  التي  البلدان  في  )الضريبالسارية  للضريبة  ة خاضع 
ة التي تتحقق فيها األرباح وفقا للوائح المالية المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها  لحالية( كمصروف في الفترا

 المجموعة.  
 

بات  يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلو
 لمالية في تاريخ التقرير.  دفاتر ألغراض التقارير ابالوقيمتها المدرجة 

 

تتحقق األصول الضريبية المؤجلة عن كافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم، واإلعفاءات الضريبية المرحلة غير المستخدمة 
الحد   إلى  المؤجلة  الضريبية  إدراج األصول  يتم  المحتمل وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة.  يكون من  الربح    أن   الذي 

و للضريبة  غير الخاضع  المرحلة  الضريبية  واإلعفاءات  للخصم،  القابلة  المؤقتة  الفروق  مقابله  متاحاً  سيكون  الذي 
بالفروق  المؤجلة  الضريبة  أصل  يتعلق  عندما  اال  استخدامها،  يمكن  قد  المستخدمة  غير  الضريبية  والخسائر  المستخدمة 

لل  القابلة  التسجيالمؤقتة  من  الناتج  اخصم  فيل  التزام  أو  ألصل  وقت    ألولي  وفي  أعمال  دمج  تعتبر  ال  التي  المعامالت 
 المعاملة، وال تؤثر على الربح المحاسبي أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

 

مل إلى الحد الذي ال يحتتتم مراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها  
مناسب من االرباح الخاضعة للضريبة بما يتيح استخدام الموجودات الضريبية المؤجلة كليا أو  معه أن توافر المستوى ال

جزئيا. يتم إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المسجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تسجيلها إلى الحد الذي يصبح 
 استرداد أصل الضريبة المؤجلة.   بية المستقبلية بإمكانيةضريه أن تسمح األرباح المن المحتمل مع

 

قانوني يوجب  المؤجلة في حالة وجود حق  المؤجلة والمطلوبات الضريبية  الموجودات الضريبية  بين  يتم إجراء مقاصة 

س المؤسسة  بنفضرائب المؤجلة تتعلق إجراء المقاصة األصول الضريبية الحالية مقابل مطلوبات ضريبة الدخل الحالية وال

 بة ونفس اإلدارة الضريبية.الخاضعة للضري
 

في   السارية  والقوانين  الضرائب  باستخدام معدالت  المؤجلة  الضريبية  المؤجلة وااللتزامات  الضريبية  قياس األصول  يتم 

 تاريخ التقارير المالية. 
 

 معلومات القطاعات

يرادات أو تكبد خسائر. تستخدم  التي ينتج عنها اكتساب إال  يعمل في أنشطة األعم  إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة

إدارة البنك قطاعات األعمال لتوزيع المصادر وتقييم األداء. إن قطاعات التشغيل لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات 

 متى كان ذلك مناسباً.حولهم كقطاعات،  واعداد تقاريروالخدمات وفئة العمالء الذين يمكن تجميعهم 
 

 موجودات والمطلوبات المحتملةلا

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

 اقتصادية منها محتمالً.
 

تحقيق خسائر اقتصادية   يكناإلفصاح عنها ما لم    ال يتم إدراج االلتزامات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم

  مستبعداً.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.4
 

 الموجودات بصفة أمانة

ال تعتبر الموجودات والودائع المتعلقة بها التي تحتفظ بها المجموعة بصفة الوكالة أو األمانة ضمن موجودات ومطلوبات 

 مركز المالي المجمع.ال يتم إدراجها ضمن بيانالمجموعة وبالتالي ال 
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد      2.5
 

 المجمعة فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية  

 سارية المفعول. للبنك. يعتزم البنك تطبيق هذه المعايير متى أمكن ذلك عندما تصبح
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     2.6
 

المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  اإلدارة  من  يتطلب  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  إن 

ب بها،  المتعلقة  واإلفصاحات  والمطلوبات  والموجودات  والمصروفات  لإليرادات  اإلفصاح  المدرجة  إلى  عن اإلضافة 

إال المحتملة.  تعديل   المطلوبات  إجراء  تتطلب  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات  االفتراضات  هذه  من  التأكد  أن عدم 

 المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. للموجودات أوالمدرجة بالدفاتر جوهري على القيمة 
 

 األحكام

للسياسات المجموعة  تطبيق  استخدمت    عند  التاليةاإلالمحاسبية،  االفتراضات  تتضمن  دارة  التي  تلك  عن  النظر  بغض   ،

 تقديرات، والتي لها أكبر األثر على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة:
 

 المالية تصنيف الموجودات 
األعمال نموذج  تقييم  إلى  استنادا  المالية  الموجودات  بتحديد تصنيف  المجموعة  ب  تقوم  االحتفاظ  يتم  وجودات من  المالذي 

فقط على أصل المبلغ    والفائدةما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ  خالله وتقييم  

 القائم. 
 

 موجودات الضريبة المؤجلة   
الخاض   المستقبلية  األرباح  توفر  احتمال  بمقدار  المؤجلة  الضريبة  موجودات  يمكنتتحقق  التي  للضريبة  مقابلها    في  عة 

ر. ينبغي تطبيق أحكام لتحديد مبلغ موجودات الضرائب المؤجلة التي يمكن تسجيلها، استناداً إلى التوقيت استغالل الخسائ 

   والمستوى المحتمل لألرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، مع استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية.
 

 ارات التجديدللعقود المشتملة على خي جيرية في تحديد مدة التأاألحكام الجوهر

تحدد المجموعة مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان  

إذ التأجير  عقد  إنهاء  خيار  يغطيها  فترات  أي  أو  ممارسته  سيتم  أنه  معقولة  بصورة  المؤكد  المؤكد  من  غير  من  كان  ا 

 رسته بصورة معقولة. مما
 

األحكام   يلي  في وفيما  المالية    األساسية  للتقارير  الدولي  المعيار  التقديرات    16تطبيق  تتضمن  التي  األحكام  تلك  باستثناء 

ع جوهرياً  تأثيراً  تمثل  والتي  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  في  باتخاذها  اإلدارة  قامت  المبالغ  والتي  لى 

 : لبيانات المالية المجمعةي االمدرجة ف
 

   تحديد ما إذا كان العقد )أو جزء من العقد( يتضمن عقد تأجير؛ 

   تحديد ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أنه سوف يتم ممارسة خيار التمديد أو الفسخ؛ 

  .)ًتصنيف ترتيبات عقد التأجير )عندما تكون المنشأة مؤجرا 
 

 أجنبية  ات في االستثمار في عمليتغطية صا

عليها أيضاً معدل   )ويطلقالشركة التابعة التي يتم تغطيتها    لدى  تقوم اإلدارة بممارسة أحكام لتحديد قيمة صافي موجودات

 العملة الرئيسية للشركة التابعة وتكلفة التغطية  صرفالتغطية( استناداً إلى التغيرات المستقبلية المتوقعة في حركات سعر  

 لدى المجموعة. رها على صافي الموجودات أثيوسعر الصرف اآلجل وت
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(    2.6
 

 عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات 

التق في  المستخدمة  الرئيسية  المعلومات  ومصادر  بالمستقبل  تتعلق  التي  األساسية  االفتراضات  يلي  بتاريخ  فيما  ديرات 

االتقاري علىر  تنطوي  والتي  القيمة    لمالية،  في  جوهري  لتعديل  تؤدي  قد  كبيرة  بالدفاتر  مخاطر  للموجودات المدرجة 

والمطلوبات في السنوات المالية التالية. تستند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات  

الظرو ولكن  المجمعة.  الحاليالمالية  واالفتراضات  المستقبلية  ة حف  التطورات  الظروف  ول  أو  للتغيرات  نتيجة  تتغير  قد 

 الناتجة عن تغييرات أو ظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
 

 انخفاض قيمة الشهرة
القيمة أثناء  متها. ويتطلب ذلك تقدير  قي   انت الشهرة قد انخفضتتقوم المجموعة على األقل مرة واحدة سنوياً بتحديد ما إذا ك

االستخدام أو القيمة العادلة ناقًصا التكاليف حتى البيع لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع عليها الشهرة. كما أن تقدير القيمة 

المتوقعة من و المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقييم  المجموعة  يتطلب من  النقد وكذل عند االستخدام  إنتاج  احدة  ختيار معدل  ك 

 ب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.  الخصم المناس
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات بما في ذلك الموجودات غير الملموسة 
وجودات غير الملموسة  يتعين على اإلدارة اتحاذ أحكام عند تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات بما في ذلك الم

 ددة والمطلوبات المحتملة المشتراة. األعمار اإلنتاجية المح ذات
 

 في قيمة القروض والسلف االنخفاضخسائر 
والزيادة   الضمان  وقيم  المستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبالغ  تقدير  في  جوهرية  أحكام  وضع  اإلدارة  على  يتعين 

ونماذ  االئتمان  مخاطر  في  خساالجوهرية  ونماذج  التصنيف  والمتئر  ج  المتوقعة  عند االئتمان  الكبرى  االقتصادية  غيرات 
تحديد المخصصات المطلوبة. وهذه التقديرات يجب أن تقوم على افتراضات حول عوامل عديدة تتضمن درجات مختلفة  

 ة في تلك المخصصات. من الحكم الشخصي وعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلي
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  اسقي
 المجمع   في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي

تقيي  أساليب  باستخدام  العادلة  قيمتها  قياس  يتم  أسواق نشطة،  في  أسعار معلنة  إلى  التدفقااستناداً  نموذج  ام تشمل  لنقدية ت 
م تؤخذ  استخدام المخصومة.  يلزم  ممكناً،  ذلك  يكن  لم  إن  ولكن  أمكن،  إن  المعروضة  األسواق  من  النماذج  هذه  دخالت 

درجة من األحكام عند تحديد القيمة العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان  
استخدام التقديرات واالفتراضات المختلفة   واالفتراضات وكذلكفي التقديرات  ات  يمكن أن تؤثر أي تغيروتقلبات السوق.  

واالستثمارات   والمدينين  للقروض  بالدفاتر  المدرجة  القيم  على  متساوية  بصورة  المعقولة  من خالل ولكن  العادلة  بالقيمة 
  .اإليرادات الشاملة األخرى

 
 دل النقد والنقد المعا       3

 

2021 
 ألف 

 ي ويتدينار ك

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

  359,202   409,283  نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
  260,575   165,839  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

ً  30مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى يستحق خالل    199,724   246,502  يوما
 

───────── ───────── 
  821,624   819,501  

 (24)  (16)  خسائر االئتمان المتوقعة
 

───────── ───────── 

  819,477   821,608  النقد والنقد المعادل وفقاً لبيان المركز المالي المجمع
  145,086   149,967  ( 9النقد والنقد المعادل الخاص بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 

 

───────── ───────── 
  964,563     971,575  النقد والنقد المعادل وفقاً لبيان التدفقات النقدية المجمع

 

═════════ ═════════ 
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 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى        4
 

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

   سلف القروض و

  39,524   20,111  بنوك -
  185,658   196,762  مؤسسات مالية أخرى  -

 

────────── ────────── 
 

 216,873   225,182  
  269,416   139,439  ودائع لدى بنوك 

 

────────── ────────── 
  494,598   356,312  لمستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مجمل ا

 (24,831)  (24,945)   (5)إيضاح مخصص 
 (250)  (43)  ان المتوقعةخسائر االئتم

 

────────── ────────── 
  331,324    469,517  

 

══════════ ══════════ 

  
 وسلف للعمالء قروض         5

 

 األرصـدة  -أ

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

  4,222,038   4,069,684   شركات
  364,094   366,573  أفراد

 ────────── ────────── 

  4,586,132   4,436,257  مجمل القروض والسلف للعمالء 
 (241,074)  (157,548)  مخصص

 ────────── ────────── 

  4,278,709   4,345,058  
 

══════════ ══════════ 
 

 

 مخصصات  -ب

  

بنوك ومؤسسات 
 المجموع  أفراد شركات مالية أخرى

  

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 ينار كويتي د

 ألف  
 دينار كويتي 

      

  281,377   15,858   240,151   25,368   2021يناير  1في 
 (10,889)  (167)  (10,720)  (2)   تعديل تحويل عمالت أجنبية

 (147,073)  (5,310)  (141,763)     -   مبالغ مشطوبة 
  84,636   3,981   80,628   27   المحمل على بيان الدخل المجمع 

تبعاد المحتفظ بها  المحول إلى مجموعة االس
 (6,419)     -  (6,419)     -   ( 9لغرض البيع )إيضاح 

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

  201,632   14,362   161,877   25,393    2021ديسمبر  31في 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

 252,441  14,018  213,657  24,766   2020يناير  1في 
 (160)  (257)   103  (6)   تعديل تحويل عمالت أجنبية

 (40,175)  (3,099)  (36,566)  (510)   مبالغ مشطوبة
  76,416   4,970   70,328   1,118   المحمل في بيان الدخل المجمع 

عة االستبعاد المحتفظ بها  المحول إلى مجمو
 (7,145)   226  (7,371)   -   ( 9لغرض البيع )إيضاح 

  ───────── ───────── ───────── ────── 
  281,377   15,858   240,151   25,368   2020ديسمبر   31في 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(   قروض وسلف للعمالء       5
 

ألف دينار كويتي( يمثل مخصص التسهيالت غير    15,472:  2020ألف دينار كويتي )  19,139يشمل المخصص مبلغ  
دينار   ألف  537:  2020ألف دينار كويتي )  448(، ويخصص مبلغ  11النقدية المدرج ضمن المطلوبات األخرى )إيضاح  

  كويتي( منه للمستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى. 
 

لبنك   المحدد  المخصص  متطلبات  مع  المادية  النواحي  كافة  في  يتفق  االئتمانية  التسهيالت  قيمة  انخفاض  مخصص  إن 
المركزي تعميم بتعديل أساس    أصدر بنك الكويت  2007الكويت المركزي والمعايير الدولية للتقارير المالية. في مارس  
% للتسهيالت غير  0.5و% للتسهيالت النقدية  1% إلى  2احتساب الحد االدنى للمخصصات العامة للتسهيالت من معدل  

على صافي الزيادة في التسهيالت، وصافي بعض    2007يناير    1النقدية. وقد تم تطبيق المعدالت المطلوبة اعتباراً من  
المحتجزة الضمانات  في    فئات  كما  العام  المخصص  إن  المالية.  البيانات  فترة  عن   2006ديسمبر    31خالل  يزيد  الذي 

ألف دينار كويتي    16,154% للتسهيالت غير النقدية يقدر بمبلغ  0.5% للتسهيالت النقدية وبنسبة  1المعدل الحالي بنسبة  
كزي. إن إيرادات الفوائد على القروض ويتم االحتفاظ به كمخصص عام حتى صدور تعليمات أخرى من بنك الكويت المر

 والسلف منخفضة القيمة ليست جوهرية. 
 

ألف دينار كويتي( من العمالء  8,160:  2020ألف دينار كويتي )  13,422قامت المجموعة خالل السنة باسترداد مبلغ  
 ع. في بيان الدخل المجم اإليرادات األخرىالذين تم شطب أرصدتهم وتم تسجيل هذا المبلغ ضمن 

 

  والعام: المحدد  تفصيل المخصصفيما يلي  
 

  

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

  255,659   181,579   مخصص عام 
  25,718   20,053   مخصص محدد 

  ───────── ───────── 

   201,632   281,377  
  ═════════ ═════════ 

 

القيم المدرجة  فيما يلي تحليل   والمطلوبات المحتملة والخسائر االئتمانية  واالرتباطات  للتسهيالت االئتمانية  بالدفاتر  لمجمل 
وفقًا إلرشادات بنك الكويت    9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية    تصنيف المراحلالمتوقعة المقابلة بناًء على معايير  

 المركزي: 
 

 جمالي اإل 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2021ديسمبر  31

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  
     

  497,229     -   977   496,252  مرتفع  
  3,916,156     -   581,615   3,334,541  قياسي  

  239,745   79,731   150,879   9,135  استحقاقه أو انخفضت قيمته  انقضى تاريخ 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

       قروض وُسلف للبنوك والمؤسسات المالية

  4,653,130   79,731   733,471   3,839,928  والعمالء  األخرى   
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  2,478,904   14,721   199,110   2,265,073   مطلوبات محتملة *
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

  131,465   47,920   55,672   27,873  للتسهيالت االئتمانية     
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(   قروض وسلف للعمالء       5
 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2020ديسمبر  31

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ينار كويتي ألف د 
     

 573,519    - 5,591 567,928 مرتفع  
 3,765,245    - 692,308 3,072,937 قياسي  

 472,550 198,250 222,678 51,622 انقضى تاريخ استحقاقه أو انخفضت قيمته  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

  قروض وُسلف للبنوك والمؤسسات المالية

 4,811,314 198,250 920,577 3,692,487 والعمالء  األخرى   
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,566,973 5,956 294,124 2,266,893 مطلوبات محتملة *
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 وقعة مخصص خسارة االئتمان المت

 252,715 100,162 99,591 52,962 للتسهيالت االئتمانية     
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 *    تتضمن ارتباطات تمديد التسهيالت غير النقدية

ر ديسمب   31وكما في  مؤشر دورة االئتمان  على    الترجيحات المخصصة لكل سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكليتعتمد  
% للحالة  40:  2020% للحالة اإليجابية )30السلبية و% بالنسبة للحالة  30% بالنسبة للحالة األساسية، و 40بلغت    2021

 % للحالة اإليجابية(.  30% للحالة السلبية و30األساسية و

)تسهيالت نقدية وغير   فيما يلي تحليل للتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالقروض والسلف الممنوحة للعمالء
 وفقًأ إلرشادات بنك الكويت المركزي:   9نقدية( المحتسبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 2021ديسمبر  31 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

     
 الئتمان المتوقعة كما مخصص خسائر ا

 252,715  100,162  99,591  52,962    2021يناير   1في     
 ر االئتمان المتوقعة الحركة في خسائ

  71,881   125,458  (30,080)  (23,497)    للسنة    
 (147,073)  (147,073)    -   - غ المشطوبة المبال

 (46,058)  (30,627)  (13,839)  (1,592)  تعديالت صرف العمالت األجنبية  
 

────── ────── ────── ────── 
  131,465   47,920   55,672   27,873    2021ديسمبر    31الرصيد كما في  

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 دينار كويتي  ألف ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

     
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما 

 194,700 62,814 103,516 28,370  2020يناير  1في 
الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة 

 120,566 87,921 6,637 26,008  للسنة
 (40,175)     (40,175)     - - المبالغ المشطوبة 

 (22,376)    (10,398)  (10,562) (1,416) تعديالت صرف العمالت األجنبية  
 ────── ────── ────── ────── 

 252,715 100,162 99,591 52,962   2020ديسمبر    31الرصيد كما في  
    ══════  ══════ ══════ ══════ 
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 استثمارات في أوراق مالية        6
 

  2021ديسمبر  31كما في  

  

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

رادات  اإلي
 الشاملة األخرى  

مدرجة بالقيمة  
  من خاللالعادلة 

األرباح أو 
 الخسائر 

مدرجة بالتكلفة  
 المجموع   زميلةشركة  المطفأة 

  
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
       

 393,947  -  119,427  3,033  271,487   أوراق دين مالية 
 173,492  4,579  -  13,029  155,884   أسهم 

 82,441  -  -  82,441  -   صناديق مدارة  
 (614)  -  (614)   -  -   ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 

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

   427,371  98,503  118,813  4,579  649,266 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

   2020ديسمبر  31كما في 

  

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

  اإليرادات
 الشاملة األخرى  

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

األرباح أو  
 الخسائر  

مدرجة بالتكلفة  
 المجموع     شركة زميلة  المطفأة  

  
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
       

 339,247  -  86,205  2,938  250,104  أوراق دين مالية 
 185,979  4,314  -  19,794  161,871   أسهم 

 66,739  -  -  66,739  -   صناديق مدارة  
 (297)  -  (297)  -  -   ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 

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

   411,975  89,471  85,908  4,314  591,668 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 زميلة للمجموعة:  شركة
 

 االنشطة الرئيسية  اسم الشركة  
بلد 

 التأسيس 

حصة الملكية 
  31الفعلية في 

   2021ديسمبر 

حصة الملكية  
  31الفعلية في  

 2020ديسمبر  
     

 % 19.8 % 19.8 الكويت  عقارات  االستثمار في ال الشركة االولى لالستثمار العقاري ش.م.ك. )مقفلة(
 

 موجودات أخرى          7

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

 83,650  110,993  فوائد مدينة مستحقة 
 2,799  3,051  مصروفات مدفوعة مقدما 

 50,965  98,836  موجودات قيد البيع المشروط * 
 5,293  5,250  موجودات ضرائب مؤجلة 

 4,533  3,496  ضرائب مدفوعة مقدماً 
 11,199  9,375  أرصدة دائنة متنوعة 

 57,491    46,712  أرصدة أخرى 
 (161)    (151)  االئتمان المتوقعة  خسائر  ناقصاً:

 ────────── ────────── 

  277,562   215,769 
 ══════════ ══════════ 
 

من  صادرة  تقييمات  إلى  تستند  المشروط  البيع  قيد  الموجودات  في  المتضمنة  العقارية  للموجودات  العادلة  القيمة  إن   *
جمع قد يكون غير مادي مقيمين مستقلين معتمدين باستخدام طريقة المقارنة السوقية. اال ان التأثير على بيان الدخل الم

 %. 5في حالة تغير المخاطر المتنوعة ذات الصلة بنسبة 
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 موجودات غير ملموسة         8

 
 

 الشهرة
موجودات أخرى 

 المجموع  غير ملموسة 

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 

 التكلفة
   

 47,544  39,341  8,203   2021يناير  1في 

 545  712  (167)  تعديل تحويل عمالت أجنبية
 ────────

── 
────────

── 
────────

 48,089  40,053  8,036  2021ديسمبر  31في  ──
 ════════

══ 
════════

══ 
════════

══  

    اإلطفاء 
 27,200  27,200   -   2021يناير  1في 

 2,477  2,477   -  المحمل للسنة
 ────────── ────────── ────────── 

 29,677  29,677   -  2021ديسمبر  31في 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    صافي القيمة المدرجة بالدفاتر 

    

 18,412  10,376  8,036  2021ديسمبر  31في 

 ────────── ────────── ────────── 
 20,344  12,141  8,203    2020ديسمبر   31في 

 ════════

══ 
════════

══ 
════════

══  
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 )تتمة(موجودات غير ملموسة         8
 

 النقد:  نتاجإللشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى الموزعة على كل وحدة من وحدات  المدرجة بالدفاتر فيما يلي القيمة 
 

  
 الشهرة 

ألف دينار 
 كويتي 

 غير ملموسة أخرى موجودات 

 الف دينار كويتي 
 المجموع 

ألف دينار 
 كويتي 

 
 

رخصة 
الخدمات  
 المصرفية

عالقات 
 العمالء 

ودائع العمالء  
 المجموع  األساسية 

       

  8,030   5,196   -  -  5,196   2,834   بنك الخليج الجزائر 
  10,235   5,033   -  -  5,033   5,202  بنك تونس الدولي إس أيه  

  147   147   17   130   -   - إس  بنك برقان أيه
 

────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  18,412   10,376   17   130   10,229   8,036  2021ديسمبر  31في 

 

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

 
 

 الشهرة  
ألف دينار  

 كويتي 

 غير ملموسة  أخرى  موجودات 
 الف دينار كويتي 

 المجموع 
ألف دينار  

 كويتي 
 
 

رخصة  
الخدمات  
 المصرفية 

عالقات  
 العمالء 

ودائع العمالء  
 المجموع  األساسية 

       

  8,875   5,887   -  -  5,887   2,988  بنك الخليج الجزائر 
  10,908   5,693   -  -  5,693   5,215  بنك تونس الدولي إس أيه  

  561   561   62   499   -  - بنك برقان أيه إس 
 

────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  20,344   12,141   62   499   11,580   8,203  2020ديسمبر   31في 

 

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

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة  
على أن الشهرة قد تنخفض قيمتها(، وذلك من   يتم اختبار القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة لغرض تحديد انخفاض القيمة على أساس سنوي )أو على فترات أقرب ومتكررة في حالة وجود دليل

على األسعار في سوق نشط   بناءً ها لوحدة إنتاج النقد التي يتم توزيع هذه البنود عليها باستخدام طريقة احتساب القيمة أثناء االستخدام ما لم تكن القيمة العادلة  خالل تقدير القيمة الممكن استرداد 
قات النقدية قبل الضرائب بناء على الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة على مدى أكثر من القيمة المدرجة بالدفاتر لوحدة انتاج النقد. تستند حسابات القيمة أثناء االستخدام إلى تقديرات التدف

%( لتحديد  28% إلى 18: 2020% )25% إلى 18%(. وقد تم خصم هذه التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب بنسبة 5: 2020) % 5 فترة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي بنسبة
نتاج النقد ذات الصلة. إن المبالغ الممكن حالية التي تقابل القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة. إن معدل الخصم المستخدم هو قبل الضرائب ويعكس المخاطر المحددة المتعلقة بوحدة إصافي القيمة ال

لحساسية من خالل التحقق من هذه العوامل من خالل هامش محتمل بصورة معقولة. استناداً إلى  استردادها تزيد عن أو تعادل القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة. كما قامت المجموعة بإجراء تحليل ا
 هذا التحليل، ال توجد مؤشرات على تعرض الشهرة لالنخفاض في القيمة مع األخذ في الحسبان مستوى األحكام والتقديرات المستخدمة.
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 مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع        9
 

تم تصنيف االستثمار في مصرف بغداد بشكل مبدئي  % في مصرف بغداد.  51.79المجموعة حصة ملكية بنسبة    تمتلك
، بناًء على موافقة مجلس إدارة البنك. غير أنه خالل 2019أكتوبر    30كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع بتاريخ  

. ونتيجة 19-لكلي المليئة بالتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد ، تم إلغاء بيع مصرف بغداد نظًرا لبيئة االقتصاد ا2020عام  
 . 2020يونيو  30تم إعادة تصنيف االستثمار في مصرف بغداد كشركة تابعة كما في لذلك، 

 
بناًء على موافقة   2020ديسمبر    31تم إعادة تصنيف مصرف بغداد كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع كما في  

ث كان لدى البنك نية بيع االستثمار في مصرف بغداد وكان البنك يبحث بشكل نشط عن مشتريين، ويتم  مجلس اإلدارة، حي
البيع  إدراجه حتى  التكلفة  ناقصاً  العادلة  القيمة  أو  الدفترية  أقل،بالقيمة  أيهما  المالية    ،  للتقارير  الدولي  للمعيار    -5وفقاً 

ونتج عن ذلك خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ والعمليات الموقوفة.    الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
  من خالل اإليرادات األخرى في بيان الدخل المجمع. اتسجيله تمكويتي ألف دينار  688

 

  :وفيما يلي عرض نتائج السنة
 

  

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

  4,237  4,193  إيرادات فوائد  
 (1,291)  (1,440)  مصروفات فوائد 

 

────────── ────────── 

  2,946  2,753  صافي إيرادات فوائد 
  6,918  10,036  إيرادات أتعاب وعموالت

 (904)  (467)  مصروفات أتعاب وعموالت
 

────────── ────────── 

  6,014   9,569  صافي إيرادات أتعاب وعموالت 
  4,275  4,571  صافي ربح عمالت أجنبية 

   1,738  69 إيرادات أخرى  
 

────────── ────────── 
   14,973  16,962 إيرادات تشغيل  

  (3,436)  (3,054) مصروفات موظفين  
  (3,128)  (2,485) مصروفات أخرى

 

────────── ────────── 
   8,409  11,423 ربح تشغيل قبل المخصص 

  (7,145) (6,419)  ب( -5)إيضاح مخصص خسائر ائتمان 
  (374)  - مخصص للموجودات المالية األخرى  تحميل

 

────────── ────────── 
   890  5,004 ربح السنة قبل الضرائب 

  (1,308)  (1,744) الضرائب  
  (688)  - خسارة إعادة قياس مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع 

 

────────── ────────── 
 

3,260  (1,106)  
 

══════════ ══════════ 
 



 
 مجموعة بنك برقان  

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  

 2021ديسمبر   31في 
 

39 

 مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع )تتمة(        9
 

 ديسمبر:    31موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع كما في  فيما يلي
 

 

2021 
 ألف

 دينار كويتي 

2020 
 ألف

 دينار كويتي
   

   الموجودات 
 145,086  149,967  ( 3)إيضاح النقد والنقد المعادل 

 35,959  83,814  أذونات وسندات خزينة  

 30,048  35,777  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 18,504  13,381  قروض وسلف للعمالء 

 1,211  1,328  استثمار في أوراق مالية 

 1,963  4,486  موجودات أخرى 

 11,475  12,423  ممتلكات ومعدات 

 
──────── ──────── 

 244,246 301,176 مجموع الموجودات 

 
════════ ════════ 

   المطلوبات 

 296  417  المستحق إلى البنوك  

 185,584  236,085  ودائع من عمالء 

 353 337  أموال أخرى مقترضة 

 6,937 12,584  مطلوبات أخرى 

 

──────── ──────── 

 193,170 249,423 مجموع المطلوبات 

 

════════ ════════ 

 

  

 

2021 
 ألف

 دينار كويتي 

2020 
 ألف

 دينار كويتي

 

  

 51,076  51,753  صافي الموجودات المتعلقة مباشرة بمجموعة االستبعاد 
   

 (688)  - * موعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيعخسارة إعادة قياس مج
 

   الخاص بـ:  

 (356)  - مساهمي البنك 

 (332)  - الحصص غير المسيطرة 

 

الموجودا على  أوالً  البيع  لغرض  بها  المحتفظ  االستبعاد  مجموعة  قياس  إعادة  خسارة  توزيع  غير*يتم  الملموسة   ت 

 . األخرى الموجودات غير المتداولةو
   

 : فيما يلي صافي التدفقات النقدية

2021 
 ألف

 دينار كويتي 

2020 
 ألف

 دينار كويتي

   :  (في المستخدمةالناتجة من )صافي التدفقات النقدية 
 24,850  7,329  أنشطة التشغيل   -

 (113)  (1,962)  أنشطة االستثمار -

 (45)  (14)  أنشطة التمويل   -

   

 24,692  5,353  في النقد والنقد المعادل خالل السنة الزيادةصافي 
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 مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع )تتمة(        9
 

  صص غير المسيطرة الجوهريةالح
البنك إلى أن التي تتضمن حصص غير مسيطرة تعتبر جوهرية   انتهت إدارة  التابعة الوحيدة  مصرف بغداد هو الشركة 

 بالنسبة للمجموعة. فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالحصص غير المسيطرة: 
 

     

2021 2020 

     

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 

     

  
 25,051    26,344    األرصدة المتراكمة 

 (454)    1,572      ذات الصلة  ( الخسارةالربح )
 

 أموال مقترضة أخرى       10

 
 معدل 

 الفائدة الفعلي 

2021 
 ألف
 ار كويتي دين

2020 
 ألف

 دينار كويتي
  29,913   -  % 6.00 )شريحة ثابتة(   2026بالدينار الكويتي  -سندات مساندة 

)شريحة متغيرة في   2026بالدينار الكويتي  -سندات مساندة 
 %( 7حدود 

+ معدل بنك  3.95%
  69,467   -  مركزي الكويت ال

  151,416   -  % 3.125 أوراق دفع متوسطة األجل باليورو 

  99,862   -  % 4.125 ولوية بالسداد  أسندات بمعدل ثابت غير مضمونة ذات 

 2024غير مضمون  تسهيل مرابحة
3M Libor + 

(1.00% - 1.18%)   150,680   60,195  

  150,755   150,498 % 2.750 * 2031 – سندات مساندة

 (2026 – 2023غير مضمونة ) – قروض متوسطة األجل
3M Libor + 

(1.00% - 1.40%)  321,305   117,488  

 

 ─────── ─────── 

  622,483  679,096  

 

 ═══════ ═══════ 
 

 
 2031  عام  في  مليون دوالر أمريكي تستحق  500بقيمة    2مساندة الشريحة  ، أصدر البنك أوراق دفع  2020سنة  *خالل  

 لتعليمات وفقاً    2كأوراق رأسمالية بالشريحة  . تستوفي أوراق الدفع متطلبات معاملتها  األساسي)"أوراق الدفع"( بالمبلغ  
بعد   المصدر يس جزئياً وفقاً الختياروأوراق الدفع قابلة لالستدعاء كلياً ولالمطبقة من قبل بنك الكويت المركزي.  IIIبازل 

موافقة والفي أي تاريخ لسداد الفائدة بعدها، ويخضع ذلك الستيفاء بعض الشروط   أو ،سنوات من تاريخ إصدارها 6مرور 
  مسبقة من بنك الكويت المركزي.ال
 

بند أنشطة التمويل تتضمن مبلغ إن الحركة في األموال المقترضة األخرى المدرجة في بيان التدفقات النقدية المجمع تحت  
 ألف دينار كويتي( ناتج عن تحويل عمالت أجنبية.  136:  2020ألف دينار كويتي ) 714
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 مطلوبات أخرى       11

 

2021 
 ألف

 دينار كويتي 

2020 
 ألف

 دينار كويتي
   

  38,985  31,516  فوائد دائنة مستحقة

  17,096  17,662  مزايا موظفين

  15,472  19,139  ( 5مخصصات لتسهيالت ائتمانية غير نقدية )إيضاح 

  35,126  36,947  شيكات وأرصدة مقاصة  

  10,373  10,445  إيرادات مستلمة مقدماً 

  37,848  44,033  دائنون آخرون ومصروفات مستحقة  

  294  196  مطلوبات ضريبية مؤجلة 

  11,825  12,759  ضرائب مستحقة 

  71,681  53,071  أرصدة أخرى 

 ──────── ──────── 

  225,768  238,700  

 ════════ ════════ 
 

 حقوق الملكية واالحتياطيات      12
 

 رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  (أ
 

 2021 2020 
   

 4,000,000,000 4,000,000,000 فلس للسهم(   100)أسهم بقيمة  رأس المال المصرح به
 ════════════ ════════════ 

 2,625,000,000 3,131,250,000 فلس للسهم(  100رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل )أسهم بقيمة 
 ════════════ ════════════ 

 

 12:  2019)فلس للسهم    5توزيعات أرباح نقدية بقيمة    ، وافقت الجمعية العمومية السنوية على2021يونيو    6في   ( ب
 . 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في : ال شيء( 2019) % 5وأسهم منحة بواقع فلس( 

 

من خالل إصدار أسهم حقوق المدفوع  خالل السنة، وبعد الحصول على الموافقات الالزمة، قام البنك بزيادة رأسماله   ( ج
بقيمة اسمية  سه  375,000,000أولوية عددها   بقيمة    100م،  الواحد وعالوة إصدار أسهم  للسهم  تم    90فلس  فلس. 

ألف دينار كويتي    37,500مما نتج عنه زيادة في رأس المال بمبلغ  االكتتاب في أسهم حقوق األولوية بشكل كامل  
 ألف دينار كويتي.  33,750وعالوة إصدار أسهم بمبلغ 

 
الخزينة غير متاحة للتوزيع. يتطلب قانون الشركات والنظام األساسي للبنك    مأسهإن عالوة إصدار االسهم واحتياطي   (د 

تحويل   % من ربح السنة الخاص بمساهمي البنك قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وضريبة دعم  10أن يتم سنوياً 
ل ويجوز  اإلجباري.  االحتياطي  إلى  والزكاة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  وحصة  الوطنية  هذه  العمالة  وقف  لبنك 

إلى   االحتياطي  رصيد  يصل  عندما  السـنوية  االحتياطي 50التحويالت  توزيع  إن  المدفوع.  المال  رأس  من   %
% من رأس المال في السنوات التي تكون فيها األرباح المتراكمة 5اإلجباري محدد بالمبلغ المطلوب لتأمين توزيع  

 غير كافية لسداد توزيعات بتلك القيمة.
 

النظ (ه تقل عن  يقضي  ال  نسبة  سنويا  تحول  بأن  للبنك  األساسي  قبل 10ام  البنك  بمساهمي  الخاص  السنة  ربح  % من 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة إلى حساب 

التوزيعات من هذا االحتياط قيود على  الوارد في االيضاح رقم  االحتياطي االختياري. ال توجد أي  باستثناء   12ي، 
 (.و)
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 )تتمة( حقوق الملكية واالحتياطيات      12
 

 أسهم الخزينة  (و

 2021 2020 
   

 4,577,228  4,811,693  عدد األسهم المحتفظ بها 
 ═════════ ═════════ 

 % 0.17 % 0.15 نسبة األسهم المحتفظ بها  
 ═════════ ═════════ 

 1,742  1,742  ألف دينار كويتي  –التكلفة 
 ═════════ ═════════ 

 975   1,193  ألف دينار كويتي  –القيمة السوقية 

 
═════════ ═════════ 

 217 224 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس( 

 
═════════ ═════════ 

 

 

تكلفة يساوي  مبلغ  توزيع  يجوز  ال  كما  للتوزيع.  متاح  غير  الخزينة  أسهم  احتياطي  من    إن رصيد حساب  الخزينة  أسهم 
 عالوة أسهم واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري واألرباح المرحلة خالل فترة حيازة هذه االسهم. 

 

 احتياطيات أخرى خاصة بمساهمي البنك ( ز
  2021 

 

تغطية صافي 
االستثمار في 
 عمليات أجنبية 

 ألف دينار كويتي 

احتياطي تغطية  
 التدفقات النقدية 

 ويتي ألف دينار ك

التغيرات في 
ملكية الشركات 

 التابعة 
 ألف دينار كويتي 

احتياطي مجموعة  
االستبعاد المحتفظ  

 بها لغرض البيع 
 ألف دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف دينار كويتي 

      

 8,645  (5,317)  (1,478)  2,295  13,145  يناير  1الرصيد في 
التغيرات في القيمة العادلة الحتياطي 

 4,842  - - 4,842  - تدفقات النقديةتغطية ال
 9,362  - - - 9,362  تغطية صافي االستثمار ربح

تحويل متعلق بمجموعة استبعاد محتفظ  
 (1,290)  (1,290)  - - - (9 بها لغرض البيع )إيضاح

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 12,914  (1,290)  -  4,842  9,362  اإليرادات )الخسائر( الشاملة إجمالي

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 21,559  (6,607)  (1,478)  7,137  22,507  نهاية السنةفي الرصيد 

 

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

  2020 

 

تغطية صافي  
االستثمار في  
 عمليات أجنبية 

 ألف دينار كويتي  

احتياطي تغطية  
 تدفقات النقدية ال

 ألف دينار كويتي 

التغيرات في  
ملكية الشركات  

 التابعة 
 ألف دينار كويتي 

احتياطي مجموعة  
االستبعاد المحتفظ  

 بها لغرض البيع 
 ألف دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف دينار كويتي 

      

 8,674  990              (1,478)  579  8,583  يناير  1الرصيد في 
لقيمة العادلة الحتياطي التغيرات في ا

 1,716  -          -   1,716  -          تغطية التدفقات النقدية
 4,562  -          -   -            4,562  تغطية صافي االستثمار ربح

تحويل متعلق بمجموعة استبعاد محتفظ  
 (6,307)  (6,307)  -            -            -            (9 بها لغرض البيع )إيضاح

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 (29)  (6,307)  -  1,716  4,562  اإليرادات )الخسائر( الشاملة إجمالي

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 8,645  (5,317)  (1,478)  2,295  13,145  نهاية السنةفي الرصيد 

 

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

 توزيعات أرباح مقترحة  ( ح
  (%5:  2020)  %5فلس( وأسهم منحة بنسبة    5:  2020فلس للسهم )  5أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة  

في   المنتهية  المالية  السنة  توزيع2021ديسمبر    31عن  استحقاق  يبدأ  األر.  للمساهمين  ات  المنحة  وأسهم  النقدية  باح 
الجمعية رهنًا باعتمادها في اجتماع    ،كما في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنويةالمسجلين في سجالت البنك  
  .العمومية السنوية للمساهمين
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 )تتمة( حقوق الملكية واالحتياطيات      12
 

 1م ريحة رقاألوراق الرأسمالية المستديمة الش (ط
 

( بمبلغ 1)"أوراق رأسمالية الشريحة    1رقم    الشريحة-  مستديمةبإصدار أوراق رأسمالية    2019يوليو    2قام البنك بتاريخ  
 ألف دوالر أمريكي. 500,000

 

وتم تصنيفها    للبنكالتزامات مباشرة غير مشروطة ومساندة وغير مكفولة بضمان    1األوراق الرأسمالية الشريحة    تشكل
. ليس لألوراق تاريخ استحقاق؛ ويمكن للبنك  التصنيف-: األدوات المالية  32ة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  وق ملكيكحق

بعد   لتقديره  الحصول    2024يوليو    9استردادها وفقاً  الفائدة بشرط  لسداد  تاريخ الحق  أي  أو  المطالبة األول"(  )"تاريخ 
 الموافقة المسبقة للجهة الرقابية.  على

 

بنسبة  مل األوتح ثابت سنوي  فائدة  بمعدل  المطالبة األول  تاريخ  تاريخ اإلصدار حتى  قيمتها االسمية من  فائدة على  راق 
بشكل    الفائدة السداد %. وسيعاد تحديد معدل الفائدة الحقا بعد فترات زمنية فاصلة مدتها خمس سنوات. وتستحق  5.7492

 لملكية. نصف سنوي بأثر رجعي وتعامل كاقتطاع من حقوق ا
 

وال يعتبر ذلك حالة تعثر. في حالة عدم قيام البنك بسداد الفوائد على   الفوائد على تقديره اختيار عدم توزيع    للبنك بناءً يجوز  
صدار  إفي المواعيد المقررة لسداد الفائدة )الي سبب من االسباب(، فيجب على البنك اال يقوم ب  1االوراق المالية الشريحة  

)باستثناء    1سهم أخرى من نفس المستوى أو اقل من االوراق المالية للشريحة  أتتعلق بأو  أخرى  دفوعات  اي توزيعات أو م
( ما لم يقم البنك بدفع قسطين 1سهم التي تتساوى مع االوراق المالية للشريحة  التوزيعات أو المدفوعات النسبية على األ

 ، ولحين قيامه بذلك.  1ريحة لية للشوراق المامتتاليين بالكامل من مدفوعات الفوائد على األ
 

  إيرادات فوائد      13

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

  223,355   211,241  قروض وسلف الى العمالء
  31,016   31,551  مستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

  10,890   7,450  أذون وسندات الخزينة  
  5,001   3,879  أوراق مالية استثمارية 

 ────────── ────────── 
  254,121   270,262  
 ══════════ ══════════ 
 

 مصروفات فوائد       14

  

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 تي نار كويدي
   

 75,767  76,677  ودائع من العمالء
 29,454 33,256 مستحق إلى بنوك

 7,783  448  مستحق إلى مؤسسات مالية أخرى 
 17,239 15,566 أموال مقترضة أخرى  

 ────────── ────────── 
  125,947  130,243 
 ══════════ ══════════ 
 

 صافي إيرادات االستثمار       15

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

  7,224   28,764  صافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
من خالل اإليرادات الشاملة  العادلةصافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

  8,642   371  األخرى 
 (13)   446  حصة في نتائج شركات زميلة  

 ────────── ────────── 

  29,581      15,853  
 ══════════ ══════════ 
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 الضرائب      16

 

2021 
 ألف 

 يتي ينار كود

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

 662  1,004  ضريبة دعم العمالة الوطنية 
 350  481  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  

 265  476  زكاة  
 3,025  4,747  ضرائب على شركات تابعة خارج الكويت 

 ────────── ────────── 

  6,708  4,302 
 ══════════ ══════════ 
 

 ارج الكويت:تابعة خفيما يلي بنود الضرائب الناتجة من شركات 
 

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

 6,466  6,646  الضريبة الحالية 
  (3,441)  (1,899) الضريبة المؤجلة 

 ────────── ────────── 
  4,747    3,025 

 ══════════ ══════════ 
 

% إلى 10  بين:  2020% )35% إلى  15  بينإن معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة يتراوح  
المنتهية في  35 للسنة  الفعلية  الدخل  يتراوح معدل ضريبة  بينما  : 2020% )28إلى    %27بين    2021ر  ديسمب   %31( 
%(. لغرض تحديد النتائج الخاضعة للضريبة للسنة، فقد تم تعديل احتساب أرباح الشركات التابعة خارج  29  % إلى11

. تستند  اإليرادات والمصروفاتالكويت لألغراض الضريبية. تتضمن التعديالت ألغراض الضريبة بنود تتعلق بكالً من  
 القائمة والممارسات المعمول بها داخل الدول التي تعمل بها هذه الشركات التابعة.   لحاليةلوائح ا وال التعديالت إلى القوانين 

 
 ربحية السهم   17

 

 والحركات   الفائدةمدفوعات  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بتقسيم ربح السنة الخاص بمساهمي البنك بعد  
الشريحةعلى    األخرى الرأسمالية  أسهم   االولى  األوراق  ناقصاً  السنة  القائمة خالل  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على 

 الخزينة. 
 

 إن احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة هي كما يلي: 
 

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

  33,662   45,389  ربح السنة الخاص بمساهمي البنك 
األخرى الخاصة باألوراق الرأسمالية  الفائدة والحركات سداد مدفوعاتيخصم: 

 (8,900)  (8,302)  الشريحة االولى  
 ───────────── ───────────── 

األخرى على األوراق  والحركاتربح السنة الخاص بمساهمي البنك بعد الفائدة  
  24,762   37,087  الرأسمالية للشريحة األولى 

 ════════════ ════════════ 

 سهم  سهم 
  2,790,294,942   2,821,606,927  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بالصافي بعد أسهم الخزينة 

 ───────────── ───────────── 

  8.9   13.1  ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 
 ════════════ ════════════ 
 

 . 2021ليراعي أسهم المنحة التي تم إصدارها في  2020السهم لسنة ربحية  تم تعديل احتساب
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 معلومات القطاع   18
 

المجموعة   تنظم  اإلدارة،  التوزيع  مبدئياً  عملياتها  ألغراض  والقطاع الجغرافيحسب  المحلي  القطاع  أساسية  ، وبصورة 
دولية. ومن خال أنها  الكويت على  العمليات خارج  كافة  قطاع  الدولي. تصنف  تنتظم  ل  المحلية  إلى  المجموعة  العمليات 

 قطاعات األعمال التالية:  
 

 يقدم منتجات وخدمات مصرفية شاملة للعمالء من الشركات والمؤسسات المالية بما في  القطاع المصرفي للشركات :

 رى. ات األخذلك اإلقراض والودائع والخدمات التجارية وتحويل العمالت األجنبية وخدمات االستشارات والخدم

  الخاصة ولألفراد المالية  الخدمات  المصرفية لألفراد وعمالء قطاع  المنتجات والخدمات  كبيرة من  يقدم مجموعة   :

العمالت  وتحويل  البنكية  والبطاقات  االئتمان  وبطاقات  والودائع  القروض  ذلك  في  بما  الخاصة  المالية  الخدمات 

 األجنبية والخدمات األخرى. 

 ا واألعمال  القطاع  :  اتلالستثمار  لمصرفيةالخزينة  هذا  وإدارة  الخزينة    أنشطةيضم  االستثمارات  وخدمات 

والودائع  االستثمارات.   واإلقراض  النقدية  األسواق  ذلك  في  بما  البنوك  إلى  منتجات وخدمات  القطاع  هذا  يقدم  كما 

 وتحويل العمالت األجنبية والخدمات األخرى. 

   ل وأي خدمات متبقية فيما يتعلق بتسعير التحويل واألنشطة األخرى والتمويالمركز الرئيسي: يتضمن إدارة السيولة

 غير المخصصة. 
 

وتقييم   الموارد  توزيع  حول  القرارات  اتخاذ  ألغراض  منفصلة  بصورة  األعمال  وحدات  نتائج  التنفيذية  اإلدارة  تراقب 
يتم   المخصصااألداء.  بعد  القطاعات  نتائج  إلى  استناداً  القطاع  أداء  التي  تقييم  بطريقة  ت  النواحي  بعض  في  قياسها  يتم 

  المالية المجمعة. البياناتمختلفة عن أرباح أو خسائر التشغيل ضمن 
 

قامت المجموعة خالل السنة بتغيير القطاع الذي يجب إعداد تقرير بشأنه لديها ليتضمن المركز الرئيسي كقسم جديد يجب  
اإلفصاح بشكل منفصل عن صافي إيرادات الفوائد ونتائج تشغيل   ذلك، تمإعداد تقرير عنه كما هو موضح أعاله. ووفقاً ل

سابقاً  مدرجة  كانت  والتي  الرئيسي  بالمركز  المتعلقة  المطلوبات  وإجمالي  الموجودات  وإجمالي  السنة  وربح  القطاعات 
نة المنتهية رنة للسكجزء من قطاع الخزينة والخدمات المصرفية لالستثمارات بشكل منفصل. تم تعديل المعلومات المقا

  للتوافق مع عرض السنة الحالية. 2020ديسمبر   31في 
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 ة(ممعلومات القطاع )تت 18
 

 يعرض الجدول التالي المعلومات المتعلقة باإليرادات والنتائج وبعض الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية في المجموعة.
 

 
 

(. وتم إدراج 9)إيضاح    2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31تتضمن العمليات الدولية نتائج تشغيلية لمصرف بغداد والتي يتم تصنيفها كمجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع كما في    *
 في نتائج القطاع قبل المخصصات.  (ألف دينار كويتي  688 :2020)  يار كويتدين ال شيء خسارة إعادة قياس مجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع بمبلغ

 

 

 عمليات الكويت 
العمليات  

 ة*الدولي

الت بين  معام
المجموعة غير  

 المجموعة  موزعة 

 

 قطاع الخدمات 
المصرفية 
 للشركات 

 ألـف  
 دينار كويتي 

 قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد 

 والخاصة 
 ألـف  

 دينار كويتي 

 قطاع الخزينة 
واالستثمارات  

 المصرفية وأخرى  
 ألـف  

 دينار كويتي 

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي 

 المجموع 
 ألـف  
 كويتي دينار 

 ألـف  
 دينار كويتي 

 ألـف  
 دينار كويتي 

 المجموع 
 ألـف  

 دينار كويتي 
         :2021ديسمبر  31

  128,174  (10,251)   52,624   85,801  (5,683)   431   35,778   55,275  صافي إيرادات فوائد
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  234,730  (3,049)   93,401   144,378  (5,188)   30,512   49,049   70,005  التشغيلية للقطاع النتائج
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  48,589  (9,123)   6,727   50,985  (9,617)   25,205   3,494   31,903  السنة )خسارة( ربح 
 

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

  7,074,915  (191,020)   2,040,862   5,225,073   600,290   745,945   1,136,992   2,741,846  مجموع الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  6,142,990  (184,274)   1,805,309   4,521,955   1,603,385   397,702   1,150,065   1,370,803  مجموع المطلوبات 
 

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

 

 

 عمليات الكويت 
العمليات  
 الدولية*

معامالت بين  
المجموعة غير  

 المجموعة  موزعة 

 

 قطاع الخدمات 
المصرفية 
 للشركات 

 ألـف  
 دينار كويتي 

 قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد 

 والخاصة 
 ألـف  

 دينار كويتي 

 ة الخزين قطاع
واالستثمارات  

 المصرفية وأخرى  
 ألـف  

 دينار كويتي 

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي 

 المجموع 
 ألـف  

 دينار كويتي 
 ألـف  

 دينار كويتي 
 ألـف  

 دينار كويتي 

 المجموع 
 ألـف  

 دينار كويتي 
         :2020ديسمبر  31

 140,019 (10,003) 63,287 86,735 (12,726) 2,945 35,352 61,164 صافي إيرادات فوائد
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 212,770 (12,043) 99,720 125,093 (14,391) 21,691 39,720 78,073 التشغيلية للقطاع النتائج
 

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

 34,086 (18,302) 2,753 49,635 (36,509) 16,216 13,412 56,516 ربح السنة  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 7,106,084 (232,940) 2,077,844 5,261,180 576,634 797,763 1,315,787 2,570,996 مجموع الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 6,226,320 (234,588) 1,835,109 4,625,799 2,254,000 277,165 1,042,338 1,052,296 مجموع المطلوبات 
 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 19
 

قامت المجموعة بتنفيذ معامالت مع بعض األطراف ذات عالقة )الشركة األم وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  
س عليها  يمارسون  أو  عليها  يسيطرون  وشركات  للمجموعة  مشالعليا  عمالء  يطرة  كانوا  الذين  ملموساً(  تأثيراً  أو  تركة 

للمجموعة خالل السنة. يمثل عمود "آخرون" في الجدول التالي بصورة رئيسية المعامالت مع األطراف ذات عالقة التي 
اس لى االسإما تسيطر عليها الشركة األم أو تمارس عليها تأثيراً ملموساً. إن شروط هذه المعامالت تعتمد إلى حد كبير ع

إلى اعضاء مجلس االدارة واالطراف    باإلقراضالتجاري المعتمد من قبل إدارة المجموعة بما في ذلك الضمانات. يسمح  
األطراف ذات    األرصدة و المعامالت مع  إن  المركزي.  ذات الصلة بهم مقابل ضمانات ملموسة وفقا لقواعد بنك الكويت  

 :  عالقة هي كما يلي
 

 

 الشركة األم  
 ألف 
 ار كويتي دين

 آخرون  
 ألف 

 دينار كويتي 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
     

     بيان المركز المالي المجمع
 184,879   175,970   175,970   -  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى*

 983,769   968,721   968,721   -  قروض وسلف للعمالء *
 134,346   126,323   107,340  18,983  استثمارات في أوراق مالية 

 66,329   82,108   82,108   -  ات في أوراق مالية مدارة من قبل طرف ذي عالقة استثمار
 5,283   5,867   5,867   -  موجودات أخرى
 21,448   7,429   7,429   -  المستحق للبنوك 

 31,716   64,509   64,509   -  المستحق لمؤسسات مالية أخرى 
 125,274   153,134   57,946  95,188  ودائع من عمالء 

     

     ارتباطات والتزامات محتملة 
 21,454  711  711   -  خطابات اعتماد 
 81,318  69,607  69,607   -  خطابات ضمان

 103,529 127,207  127,207   -  مانية غير مستخدمةدود ائتح
 15,987  15,793  15,793   -  التزامات أخرى

     

     المعامالت
 40,488  30,912  30,872  40  إيرادات فوائد  

 (1,929)  (656)  (459)  (197)  مصروفات فوائد 
 1,474  804  801  3  إيرادات أتعاب وعموالت 

 (739)  (517)  (517)   -  مصروفات أتعاب وعموالت
 1,366  499   -  499  إيرادات توزيعات أرباح  

 (3,606)  (10,845)  (10,845)   -  مصروفات أخرى

     

      ل السنةمعامالت أخرى خال
  - 1,664 1,664  -  شراء ممتلكات ومعدات  

 29,571  -   -   -  شراء استثمار في أوراق مالية  
 24,041  -   -   -  أوراق مالية  مار في بيع استث

 (19)   -   -   -  خسارة بيع استثمار في أوراق مالية 
 

ألف دينار    532,224  ت المؤهلة بمقدار األرصدة القائمالضمانا  إلجمالي، بلغت القيمة العادلة  2021ديسمبر    31كما في   *
 ألف دينار كويتي(.  494,196:  2020كويتي )
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  19
 

 

عدد أعضاء 
 أو المجلس 

 الجهاز التنفيذي

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    * أعضاء مجلس اإلدارة
 4,452   4,995   4  قروض وسلف لعمالء  

 907   978   8  ودائع من عمالء 

 
   

    الجهاز التنفيذي:
 219  217   11  قروض وسلف لعمالء 

 2,431  1,983   29  ودائع من عمالء 
 7 18   1  خطابات ضمان  

 

أحد    * يمثل  والذي  للمجموعة  التنفيذي  الجهاز  أعضاء  أحد  مع  معاملة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مع  المعامالت  تتضمن 

   أعضاء مجلس اإلدارة. 
 

 دارة العليافآت اإلمكا

إن المزايا المدفوعة والمستحقة "لإلدارة العليا" )تمثل المدفوع والمستحق عن خدمات أعضاء مجلس اإلدارة في اللجان  

 والرئيس التنفيذي والمدراء الرئيسيين( كانت كما يلي:  
 

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

 5,070  4,759  رواتب ومنحتتضمن  –مزايا قصيرة األجل للموظفين  
 1,336  1,485  مستحقات مكافآت نهاية الخدمة

 622  573  مستحقات تكلفة الحقوق التشجيعية طويلة األجل
 120  490  مستحقات لخدمات اللجان 

 ───────── ──────── 

  7,307    7,148 
 ═════════ ═════════ 

 

 ارتباطات والتزامات محتملة  20

  

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

2019 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 36,172  40,182   حواالت مقبولة
 259,366  209,612   خطابات اعتماد 
 857,342  822,849   خطابات ضمان

  

────────── ────────── 

   1,072,643 1,152,880 
  

═════════ ═════════ 

 

إلغاؤها  إن   يمكن  ال  التي  تبلغ    لمدااللتزامات  )  642,447االئتمان  كويتي  دينار  دينار   642,168:  2020ألف  ألف 
االلتزامات   هذه  تشمل  إلغا  لمد التزامات  كويتي(.  يمكن  ال  الذي  على  االئتمان  فقط ؤه  إلغاؤه  يتم  أو  التسهيل  فترة  مدى 
 استجابة لتغير عكسي جوهري.  

 

إن الغرض األساسي من هذه األدوات هو التأكد من أن األموال ستكون متوفرة للعمالء عند الطلب. إن الحواالت المقبولة  
لو لم  فيماجموعة ستقوم بالسداد بأن الم، التي تعتبر ضمانات غير قابلة لإللغاء والضمانات المستندية المؤقتة  واالعتمادات

الوفاء   العميل  مخاطر    بالتزاماتهيتمكن  نفس  عنها  ينتج  األخرى،  بالقروض.    االئتمانلألطراف   االعتمادات الخاصة 
من  أموال  بسحب  آخر  لطرف  بالسماح  العميل  عن  نيابة  المجموعة  قبل  من  تعهدات  تمثل  التي  والتجارية  المستندية 

صوص عليه وفقا لشروط وأحكام محددة، هي مكفولة بضمان بالبضاعة المتعلقة بها ولذلك ينتج حد المنالمجموعة إلى ال 
 عنها مخاطر أقل من تلك الناتجة عن القروض المباشرة.

 

االئتمان النقدي. وفيما يخص    لتمديد   غير المستخدمةمن التراخيص  إن الحدود االئتمانية غير المستخدمة تمثل األجزاء  
للحدود االئتمانية غير المستخدمة، فإن المجموعة معرضة لمخاطر خسائر تساوي إجمالي الحدود غير    الئتمان مخاطر ا

المستخدمة نظرا ألن معظم هذه الحدود   تكون أقل من إجمالي الحدود غير  المستخدمة. غير أن الخسائر المحتملة غالباً 
  دون تمويلها. إلغاؤهاستنتهي أو يتم 
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 محتملة )تتمة(تزامات ارتباطات وال 20
 

توفر المجموعة لعمالئها ضمانات مالية قد تتطلب من المجموعة سداد مدفوعات بالنيابة عن العمالء وتتعهد بالتزامات 
بنود   أساس  على  العمالء  من  المدفوعات  هذه  تحصيل  يتم  لديهم.  السيولة  احتياجات  لتوفير  االئتمانية  الخدمات  لتمديد 

ابات المجموعة لمخاطر مماثلة لمخاطر القروض والسلف ويتم تخفيف هذه المخاطر ذه الخطخطاب االعتماد. تعرض ه
 من خالل نفس إجراءات وسياسات الرقابة.  

 

ألف دينار    15,987:  2020ألف دينار كويتي )  15,793لدى المجموعة ارتباطات فيما يتعلق بمصاريف رأسمالية بمبلغ  
   .كويتي(

 

 المشتقةاألدوات المالية        21
  

تقدم  المالية.  األدوات  مشتقات  تتضمن  المعامالت  من  مختلفة  أنواع  في  المجموعة  تدخل  المعتاد،  أعمالها  سياق  في 
المجموعة لعمالئها منتجات مشتقات يتم تداولها في األسواق المالية بهدف خدمة احتياجات إدارة المخاطر لديها لتغطية 

ا وأسعار  األجنبية  العمالت  إلدارة    لفائدة.انكشافات  االقتصادية  التغطية  لغرض  المشتقات  أيًضا  المجموعة  تستخدم 
موجوداتها ومطلوباتها وكذلك تغطية بعض انكشافات المخاطر مثل التفاوت في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بأصل 

النقدية( أو عمليات تغطية صافي االستثمار في ع التزام محقق )تغطية التدفقات  المشتقات  ملية أجأو  بالنسبة لعقود  نبية. 
 المصنفة كأداة تغطية، يتم استخدام محاسبة التغطية شريطة الوفاء ببعض المعايير.

 

السوق   أسعار  من  العادلة  القيمة  على  الحصول  يتم  العادلة.  للقيمة  وفقًا  الحقًا  قياسها  ويتم  مبدئيًا  المشتقات  تحقق  يتم 
)مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات(، حسبما هو لتقييم  المسعرة في أسواق نشطة وأساليب ا

العادلة   قيمتها  تكون  عندما  وكمطلوبات  موجبة  العادلة  قيمتها  تكون  عندما  كموجودات  المشتقات  كافة  إدراج  يتم  مالئم. 
 سالبة.

 

إذا  تعتمد  ما  الناتجة على  العادلة  القيمة  أو خسارة  تحقق ربح  قد   طريقة  تلك    كان  تغطية في  كأداة  المشتقات  تم تصنيف 
 الحالة، وطبيعة البند المغطى. 

 

في بداية المعامالت، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أدوات التغطية والبنود المغطاة وهدف إدارة المخاطر باإلضافة  
تقي بتوثيق  المجموعة  تقوم  كما  التغطية.  فعالية  لتقييم  المختارة  الطرق  أساس   -يمها  إلى  على  وكذلك  التغطية  بداية  في 

لما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية عالية الفعالية في مقابلة التغيرات في التدفقات النقدية   -مستمر  
 للبنود المغطاة.   

 

لديها ولكن التي لمخاطر  يتم عرض األدوات المالية المشتقة المستخدمة من قبل المجموعة كجزء من استراتيجيات إدارة ا
لدى   بالتغطية  المتعلقة  المحاسبية  للسياسات  طبقًا  التغطية  لمحاسبة  تتأهل  لغرض    المجموعةال  بها  محتفظ  كمشتقات 

 المتاجرة )عمليات تغطية غير مؤهلة(.
 

 مشتقات محتفظ بها للتغطية
 تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية  

األجنبية اآلجلة بين الليرة التركية والدوالر األمريكي يتم تنفيذها على أساس شهري    العمالتقام البنك بتوقيع عقود مبادلة  
وتم تصنيفها كأداة تغطية لصافي استثمارات البنك في شركته التابعة التركية. أدت هذه المعاملة الى وجود مراكز البيع 

ا في حقوق الملكية لمبادلة  حويل العقود المذكورة آنفً عادة تإ بالدوالر االمريكي. وتم تسجيل االرباح او الخسائر الناتجة من 
لحد  لإال    التغطيةتنشأ عدم فعالية  االرباح او الخسائر الناتجة من تحويل صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركية.  

يتم تحقق انعدام    لم.  بيةالتعرض للمخاطر من العمليات األجن  االسمية،من حيث القيمة    أدوات التغطية الذي تتجاوز فيه  
المجموعة  تقوم  السنة.  المجمع خالل  الدخل  بيان  أجنبية ضمن  في عمليات  االستثمارات  لصافي  التغطية  أدوات  فاعلية 

  31بصورة دورية بتقييم معدل التغطية االختيارية، أي قيمة صافي موجودات الشركة التابعة التي يتم تغطيتها وكما في  
 %( كمعدل تغطية اختيارية.50: 2020) %40ة ديد نسبقامت بتح 2021ديسمبر 

 

 عمليات تغطية التدفقات النقدية 
لتغطية  الفائدة  أسعار  مبادالت  باستخدام  النقدية  التدفقات  تغطية  بتطبيق محاسبة  للمجموعة  التابعة  الشركات  إحدى  تقوم 

حتى استحقاق  بمتوسط  األجنبية  بالعمالت  أسع  3  الودائع  تقلبات  مقابل  الفاأشهر  بتطبيق ار  التابعة  الشركة  وتقوم  ئدة. 
تواريخ   في  الفعالية  المجمعةاختبارات  المالية  من   البيانات  كجزء  الفعالة  األجزاء  احتساب  يتم  حيث  التغطية؛  لمحاسبة 

الدخل   بيان  في  الفعال  غير  الجزء  إدراج  يتم  بينما  األخرى،  االحتياطيات  للمشتقات ضمن  العادلة  القيمة  في  التغيرات 
 المجمع.

 

   من التغطية في بيان الدخل المجمع خالل السنة. فاعليةلم يتم إدراج أية عدم 
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 مشتقات محتفظ لغرض المتاجرة 
ات  يتم تصنيف عقود المشتقات المبرمة لغرض خدمة العمالء فيما يتعلق باحتياجات إدارة المخاطر لديهم وكذلك المشتق

تخدمة من قبل المجموعة لغرض التغطية االقتصادية ولكن التي ال تفي بمعايير التأهل لمحاسبة التغطية كـ "مشتقات  المس
محتفظ بها لغرض المتاجرة". يتم تغطية االنكشافات للمخاطر المرتبطة بعقود المشتقات للعمالء عن طريق الدخول في 

 أخرى أو معامالت أخرى لتخفيف المخاطر.مقابلة مراكز ذات خصائص مخاطر معاكسة لدى أطراف 
 

 أنواع عقود المشتقات
 عقود تبادل عمالت أجنبية آجلة

تم  بيع بعض العمالت بأسعار محددة في المستقبل وهي عقود  إما شراء أو  العمالت األجنبية هي عقود  تبادل  إن عقود 
 اعدادها للتعامل فيها بالسوق الموازي.

 

 المبادالت
المبادال اإن  هي  االسمية ت  المبالغ  إلى  استناداً  محددة  فترة  خالل  المالية  التدفقات  لتبادل  طرفين  بين  تعاقدية  تفاقيات 

المحددة، فيما يتعلق بالحركات في المؤشر المتضمن المحدد مثل معدل الفائدة أو سعر صرف العمالت األجنبية أو مؤشر 
 األسهم.

 

ها البنك مع مؤسسات مالية أخرى، حيث تدفع المجوعة أو تستلم نسبة فائدة تي يبرمتتعلق مبادالت أسعار الفائدة بالعقود ال
البعض،  بعضها  مقابل  الدفعات  تدفقات  مقاصة  عادة  يتم  ثابت.  فائدة  معدل  استالم  أو  دفع  مقابل  التوالي،  على  متغيرة، 

داً بعملة معينة، وتستلم مبلغاً  غاً محد ويدفع أحد الطرفين الفرق للطرف اآلخر. في مبادالت العمالت، تدفع المجموعة مبل
 محدداً بعملة أخرى. غالباً ما يتم تسوية مبادالت العمالت باإلجمالي.

 

 الخيارات
إن الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تشتمل على الحق، ولكن ليس اإللزام، بشراء أو بيع قيمة محددة من أداة مالية بسعر  

 ترة زمنية محددة.خالل ف محدد، سواء بتاريخ مستقبلي محدد أو
 

تقوم المجموعة بشراء وبيع الخيارات من خالل أسواق المال واألسواق الموازية التي تخضع للرقابة. إن الخيارات التي 
للموجودات   العرض(  )خيارات  بيع  أو  الطلب(  )خيارات  شراء  فرصة  للمجموعة  تعطي  بشرائها  المجموعة  قامت 

أو قبل انتهاء صالحية الخيار. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على الخيارات  بتاريخ المتضمنة بقيمة متفق عليها إما 
 التي هي قيمتها العادلة. بالدفاتر،المدرجة التي يتم شراؤها، وفقط بمقدار قيمتها 

 

مقاب للمجموعة  بيعها  أو  المتضمنة  الموجودات  فرصة شراء  للمشتري  تقدم  المجموعة  تقدمها  التي  الخيارات  قيمة  إن  ل 
 متفق عليها إما بتاريخ أو قبل انتهاء صالحية الخيار. 

 

يوضح الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات باإلضافة إلى القيمة اإلسمية 
صل المرتبط بالمشتقات  يمة األالتي تم تحليلها حسب الفترة حتى االستحقاق. إن القيمة اإلسمية، المدرجة باإلجمالي، هي ق

أو السعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة المشتقات المالية. إن القيمة االسمية تمثل  
لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان. تقتصر مخاطر االئتمان  القائمة في نهاية السنة وال تعطي مؤشراً  حجم المعامالت 

المالية المشتقة على القيمة العادلة الموجبة لألدوات. يدار التعرض لمخاطر االئتمان كجزء من حدود    األدواتالمتعلقة ب
 الشاملة باإلضافة إلى التعرض المحتمل للمخاطر الناتج من حركات السوق.  االقتراض

 

 القيمة األسمية   

 2021ديسمبر  31

القيمة العادلة  
 الموجبة 

 ألف 
 دينار كويتي 

ة  العادل القيمة
 السالبة

 ألف 
 دينار كويتي 

 خالل سنة 
 واحدة 

 ألف 
 دينار كويتي 

أكثر من سنة 
 واحدة 

 ألف 
 دينار كويتي 

 
 المجموع 

 ألف 
 دينار كويتي 

 مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة:
      )عمليات التغطية غير المؤهلة(:

  1,639,856   121,826  1,518,030  (16,362)  26,657  جلة آعمالت أجنبية مبادالت / تحويل عقود 
  81,134   46,482  34,652  (2,208)  1,903  مبادالت أسعار الفائدة 

  52,556     -  52,556  (1,979)  1,405  خيارات
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
  29,965  (20,549)  1,605,238  168,308   1,773,546  
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

      المشتقات المحتفظ بها لغرض التغطية

      تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية: 
  20,931  -  20,931  -  6,704  آجلة عمالت أجنبية مبادالت / تحويل عقود 

      عمليات تغطية التدفقات النقدية:
  196,442  133,043  63,399  (2,112)  36,159  مبادالت أسعار الفائدة 

 

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

 42,863  (2,112)  84,330  133,043  217,373  
 

────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
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 القيمة األسمية   

 2020 ديسمبر 31

القيمة العادلة  
 الموجبة 

 ألف 
 دينار كويتي 

القيمة العادلة  
 السالبة

 ألف 
 دينار كويتي 

 خالل سنة 
 واحدة 

 ألف 
 دينار كويتي 

أكثر من سنة 
 واحدة 

 ألف 
 دينار كويتي 

 
 المجموع 

 ألف 
 دينار كويتي 

 مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة:
      )عمليات التغطية غير المؤهلة(:

  1,156,287   492   1,155,795  (7,238)   16,838  آجلة عمالت أجنبية / تحويل  مبادالتعقود 
  147,122   116,434   30,688  (4,392)   3,211  مبادالت أسعار الفائدة 

  33,996   -   33,996  (38)   152  خيارات
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
  20,201   (11,668)  1,220,479   116,926   1,337,405  
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

      المشتقات المحتفظ بها لغرض التغطية

      تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية: 
  40,914   -   40,914  (4,816)   -  آجلة عمالت أجنبية مبادالت / تحويل عقود 
      ة التدفقات النقدية: ات تغطيعملي

  173,906   111,566   62,340  (4,562)   30,143  مبادالت أسعار الفائدة 
 

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

 30,143   (9,378)  103,254   111,566   214,820  
 

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

الفائدة التي تتعلق بالبنود المغطاة.      أسعارتم استخدام أدوات التغطية لتغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية ومخاطر  ي
أيه إس وخسارة   البنك في بنك برقان  المتعلقة بصافي استثمار  العملية األجنبية  البند المغطى لصافي االستثمار في  يبلغ 

ألف    10,873:  2020ألف دينار كويتي )  15,981من اإليرادات الشاملة األخرى  مسجلة ضتحويل العمالت األجنبية ال
العمالء ودائع  بعض  الفائدة  أسعار  لمخاطر  المغطى  البند  ويتضمن  المغطى.  للجزء  بالنسبة  كويتي(  والقروض   دينار 

 173,906:  2020كويتي )  دينار  فأل  196,442  تبلغ قيمتها الدفتريةالمدرجة بعملة أجنبية في شركة تابعة    طويلة األجل
 .فعالةعمليات التغطية جميع أن ألف دينار كويتي(. كما في نهاية السنة، تم اإلقرار ب

 

 ( 19كورونا المستجد )كوفيد تأثير فيروس  22
 

التأثير على عمليات    19-ت جائحة كوفيد استمر أدناه  يعرض االيضاح  الحالية.    السنةخالل    المجموعةفي   تأثيرالوارد 
قيم  الجائح لتقدير  اإلدارة  بها  استعانت  التي  الجوهرية  واالحكام  والتقديرات  المخاطر  وإدارة  البنك  عمليات  على  ة 

 الموجودات والمطلوبات.  
  

 أ( إدارة مخاطر االئتمان 
 

 2021في عام  القروض االستهالكية والسكنيةتأجيل 
أشهر    6انية المقدمة للمواطنين الكويتيين المؤهلين لمدة  واإلسك  قام البنك بتنفيذ تأجيل القروض االستهالكية  ،السنةخالل  

تأجيل   تقديم طلب  العمالء  ُطلب من  العمالء.  تاريخ طلب  االستهالكية والسكنيةاعتباًرا من  في غضون شهر   القروض 
 للتأجيل. لتأهيلهم)"القانون"(   2021أبريل  18أي  2021لسنة  3رقم  واحد من تاريخ نفاذ القانون 

 

قيد موعد استحقاقها أو    انقضىالقروض االستهالكية واإلسكانية التي     تعتبرال قبل تاريخ حولها  إجراء قانوني    تم مسبقاً 
 نفاذ القانون مؤهلة للتأجيل. 

 

 تتحمل حكومة دولة الكويت خسارة التعديل الناتجة عن تأجيل القروض االستهالكية واإلسكانية بموجب القانون. 
 

تأجيل   عن  تعديل  خس  قساطاألنتج  التعاقدية ألف    5,679  بمبلغارة  النقدية  التدفقات  تعديل  نتيجة  للبنك  كويتي  دينار 
  والتي تم تسجيلها في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع. للقروض االستهالكية واإلسكانية
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 )تتمة( (19كورونا المستجد )كوفيد تأثير فيروس  22
 

 ب( إدارة مخاطر السيولة  
 

االحتفاظ    المجموعة  تاستمر مناسبة  في  سيولة  السنةبمحفظة  اإلبقاء  طوال  في  واستمر  دون  ،  الداخلية  المعدالت  على 
الوباء انتشار  قبل  كانت  كما  للسيولة  المناسبة  المعدالت  نفس  على  لإلبقاء  محاولة  في  التدريجي    تغيير  اإلنهاء  وإدارة 

  المجموعة . تنص سياسة  خالل السنة السابقة  لكويت المركزي ن بنك اإجراءات تأجيل سداد أقساط القروض الصادرة م
بتغطية مناسبة للسيولة ومحفظة كبيرة من الموجودات السائلة عالية الجودة والتي يمكن بيعها جزئياً حتى  على االحتفاظ  

 مع وجود تأثير محدود على أسعارها ما اقتضت الحاجة لذلك.  
 

 .  24يضاح رقم لة بالمجموعة في اإلر السيو تم اإلفصاح عن سياسة إدارة مخاط
 

 ج( استخدام التقديرات واالحكام 
 

أحكامً  المجموعة  التيقن  تطبق  عدم  ضوء  وفي  لديها.  المتوقعة  االئتمان  خسائر  وتقييم  لتقدير  جوهرية  من  ا  المستمر 
ي أو تراجع التصنيف  ير مرحلحكام المتداخلة في صورة تغيطريقة تطبيق األت المجموعة  المعلومات المستقبلية، استخدم

 جل أو دائمة. للعمالء حيثما وجد مؤشر على ضغوطات طويلة األ
 

  9الحوكمة في تطبيق نماذج خسائر االئتمان المتوقعة واحتسابها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
شراف على نماذج خسائر االئتمان ة في االبالبنك المسؤولية الرئيسي  9تتولى لجنة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

المتوقعة للمجموعة. وفي ضوء عدم التيقن الشديد والتقلبات السائدة في الوقت الحالي، فقد قامت اللجنة بتدعيم عملياتها 
خسائر  احتساب  على  تؤثر  التي  الكلي  االقتصاد  عوامل  ومراقبة  بمراجعة  المتعلقة  الحوكمة  واطر  الرقابية  والضوابط 

 المتوقعة والتوصية بالتغييرات إذا اقتضت الحاجة. ئتمان اال
 

 9تم اإلفصاح عن التأثير على خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحدد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  
 .  5والتزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي في االيضاح رقم 

 

 ية المال تلألدواقياس القيمة العادلة 
تستمر المجموعة في الرقابة الوثيقة لألسواق والصفقات التجارية بين المشاركين في السوق في ضوء السيناريو الحالي  
الحالية   السياسة  عن  اإلفصاح  تم  الحاجة.  اقتضت  إذا  للمجموعة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  لتعديل 

 . 2يضاح رقم إالمالية في  لألدواتلقياس القيمة العادلة  للمجموعة 
 

    ةلعادل قياس القيمة ا       23
 

للموجودات   وبالنسبة  لها.  بالدفاتر  المدرجة  القيمة  عن  جوهرية  بصورة  المالية  األدوات  لكافة  العادلة  القيمة  تختلف  ال 
ل من ثالثة أشهر(، من المقدر  جل )أقالمالية والمطلوبات المالية ذات الطبيعة السائلة أو التي لها فترة استحقاق قصيرة األ

الودائع تحت الطلب وحسابات  أيًضا على  تقريبًا. ينطبق هذا االفتراض  العادلة  القيمة  بالدفاتر  المدرجة  القيمة  أن تعادل 
 التوفير التي ليس لها فترة استحقاق محددة. 

 

في   لالستثمارات  العادلة  القيمة  تصنيف  القيمة  أسهم تم  قياس  لسياسة  رقم  العادل   وفقا  االيضاح  في  في  2ة  الحركة  إن   .
في    3المستوى   االستثمار  على  تعتمد  كما  العادلة  القيمة  في  والتغير  والمبيعات  المشتريات  على  رئيسية  بصورة  تعتمد 

القيمة  في  والتغير  أخرى  كإيرادات  والمسجل  مسبقاً  شطبه  تم  الذي  الدين  استرداد  مقابل  حيازته  تم  الذي  مالية  أوراق 
ألف دينار    5,848. خالل السنة، تم تسجيل انخفاض بمبلغ  9عادة التصنيف وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  ادلة وإالع

( بمبلغ  2020كويتي  انخفاض  كويتي(    ألف  13,186:  الشاملةفي  دينار  القيمة    اإليرادات  في  التغير  يمثل  بما  األخرى 
ل السنة. إن التأثير على بيان المركز المالي المجمع أو على بيان ويات خالالعادلة. ال يوجد تحويالت جوهرية بين المست

تقييم   في مدخالت  المستخدمة  المخاطر  متغيرات  تعديل  في حال  المجمع سيكون غير جوهري  المساهمين  ملكية  حقوق 
  %.5األوراق المالية غير المدرجة بمقدار 

 

شركات غير مسعرة. يتم تقدير القيمة العادلة لهذه السندات    ن سنداتتتألف أوراق الدين المالية ضمن المستوى الثالث م
المخصومة النقدية  التدفقات  الفئة  .  باستخدام طريقة  هذه  األخرى ضمن  المالية  واالوراق  االسهم  رئيسي  تتضمن  بشكل 

ذه االستثمارات ادلة له وصناديق مدارة غير متداولة في سوق نشطة. ويتم تقدير القيمة الع  أسهماستثمارات استراتيجية في  
في   الملحوظة  والمعلومات  المخصومة  النقدية  التدفقات  نماذج  بينها  ومن  حالة؛  كل  في  المناسبة  التقييم  آليات  باستخدام 

 السوق للشركات المقارنة، ومعلومات تتعلق بعمليات حديثة، وصافي قيمة الموجودات.  
 

المستخدمة   الملحوظة  غير  الجوهرية  المدخالت  آلياتتضمن  التقييم  في  رئيسي  ت  النمو  بشكل  ومعدالت  الخصم  أسعار 
وتقديراتالنهائية   ومضاعفات    واإليرادات  واألسعا  السوق األرباح  بالدفاتر  المدرجة  القيمة  إلى  األسعار  إلى مثل  ر 

 رية غير الطبيعة المتنوعة لهذه االستثمارات، فليس من العملي االفصاح عن نطاق المدخالت الجوه  االرباح. وفي ضوء
 الملحوظة.  
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بالتكلفة   المالية األخرى  الموجودات والمطلوبات  بالدفاتر بصورة مادية  المطفأةيتم تسجيل  قيمتها المدرجة  ، وال تختلف 
المطفأة باستخدام آليات لتكلفة  عن قيمتها العادلة. وتقدر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتبقية المدرجة با

 فروق العائد المناسبة في هذه الظروف.  والتقييم مع االستعانة بافتراضات معينة منها التدفقات النقدية المستقبلية 
 

ذا كان إا  إن التأثير على بيان المركز المالي المجمع أو بيان الدخل المجمع أو بيان حقوق الملكية المجمع يصبح غير ماديً 
 %.5المالية غير المسعرة بنسبة   لألوراقالمخاطر المتنوعة ذات الصلة المستخدمة في تقديرات القيمة العادلة  غير في الت
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(       23
 

 فيما يلي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة: 
 
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي   3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

  دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

          مالية الموجودات ال 
 181,665  93,243  -  88,422   168,913  87,451   -  81,462  أوراق مالية  

 253,042  8,000  -  245,042   274,520   -   - 274,520  أوراق الدين المالية  
 66,739  66,739  -   -   82,441  82,441   -   -  صناديق مدارة 

 50,344  - 50,344   -  72,828   -   72,828   - االدوات المالية المشتقة  
          

          المطلوبات المالية: 
 21,046  - 21,046   -  22,661   -   22,661   - االدوات المالية المشتقة  

 

)إيضاح   المطفأة  بالتكلفة  والمدرج  األخرى  الشاملة  اإليرادات  العادلة من خالل  بالقيمة  المصنف  المالية  األوراق  في  االستثمار  بالتكلفة  6إن  المدرجة  األخرى  الدين  وأدوات    المطفأة ( 

. ال تخضع سندات بنك الكويت المركزي (1: المرحلة  2020)  1)باستثناء التسهيالت االئتمانية( تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة. يتم تصنيف هذه الموجودات المالية ضمن المرحلة  

 وأذونات خزانة حكومة الكويت لخسائر االئتمان المتوقعة. 
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 المخاطر    إدارة      24
 

 مقدمة  

بة والسيطرة على المخاطر بصورة رئيسية استناداً إلى الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه الحدود  تم مراق ت

أن    استراتيجية المجموعة  تستطيع  التي  المخاطر  مستوى  إلى  باإلضافة  المجموعة  فيه  تعمل  الذي  السوق  وبيئة  العمل 

قطاعات   على  التأكيد  من  المزيد  مع  المجموعة محددة  صناعيةت  وقطاعا  جغرافيةتقبلها،  تراقب  ذلك،  إلى  باإلضافة   .

 .واألنشطةوتقيس القدرة العامة على تحمل المخاطر فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر عبر كافة أنواع المخاطر 
 

لمتطلبات   أيضاً  التابعة  الشركات  بعض  عمليات  القوانين  رقابية  تخضع  هذه  إن  فيها.  تعمل  التي  الدول  تتطلفي  ب ال 

الموافقة على األنشطة ومراقبتها فقط، ولكن تشكل أيضاً بعض أحكام القيود )كفاية رأس المال( للحد من مخاطر التأخير 

 والتعسر من جانب البنوك وشركات التأمين لتلبية المطلوبات غير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ.
 

الم المجموعة  تستخدم  الشاملة،  المخاطر  إدارة  من  اكجزء  للمخاطر شتقات  التعرض  إلدارة  األخرى  واألدوات  لمالية 

 .العمالت األجنبيةالناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة ومعامالت 
 

المناسب  الوظيفي  المستوى  بها على  التصريح  يتم  التي  التغطية،  الدخول في معامالت  قبل  للمخاطر  التعرض  تقييم  يتم 

 .داخل المجموعة 
 

ن المخاطر. وعلى ذلك، يتم تكليف معينة متصنف المجموعة المخاطر التي تواجهها في سياق أنشطتها اليومية الي فئات  

إن   عنها.مسئولين مختلفين بمسئوليات محددة للقيام بتحديد وقياس ومراقبة هذه األنواع المحددة من المخاطر ورفع تقرير  

   يلي:هذه األنواع من المخاطر هي كما 
 

 المخاطر الناتجة عن األدوات المالية:  .أ
 

 .واألطراف المقابلةن السداد من قبل العمالء لتخلف عمخاطر االئتمان التي تشمل مخاطر ا .1

 والصرف األجنبي ومخاطر أسعار األسهم.  أسعار الفائدةمخاطر السوق التي تتضمن مخاطر  .2

 مخاطر السيولة.  .3
  

 ب. المخاطر األخرى  

 المخاطر التشغيلية التي تتضمن المخاطر الناتجة عن فشل العمليات.  .1
 

 االئتمان  مخاطر - أ

م عند    في  ئتماناال  خاطرتتمثل  المبالغ  كامل  سداد  على  المقابل  الطرف  مستويات استحقاقهاقدرة  المجموعة  تضع   .

أو   المقترضين  بأحد  يتعلق  فيما  المقبولة  المخاطر  لمعدالت  قيود  وضع  خالل  من  لها  تتعرض  التي  االئتمان  لمخاطر 

ية. ويتم مراقبة هذه المخاطر بشكل منتظم  الجغرافمجموعة من المقترضين وكذلك بالنسبة لقطاعات األعمال والقطاعات  

على مستوى المنتج أو قطاع األعمال أو البلد يتم إقرارها من قبل   االئتمانويتم مراجعتها بشكل دوري. إن حدود مخاطر  

 كل شركة تابعة.  معمجلس اإلدارة أو 
 

واحد   بمقترض  تتعلق  ائتمانية  لمخاطر  التعرض  وال-إن  البنوك  ذلك  في  األخرىمؤسسات  بما  بالحدود    -المالية  مقيدة 
المالي المركز  بيان  بنود  تغطي  التي  التسويات المجمع  الفرعية  مخاطر  وحدود  المحتملة  والمطلوبات  وااللتزامات   ،

الفعلية للمخاطر مقابل الحدود    االنكشافاتاليومية المتعلقة ببنود المتاجرة مثل عقود تحويل العمالت اآلجلة. ويتم مراقبة  
بها بشكل يومي. يوجد لدى المجموعة سياسة ائتمانية موثقة تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي وتعرف   لمسموحةا

 الحد المقبول لدى المجموعة بافتراض المخاطر في مختلف قطاعات أعمالها.
 

إدارة ل  تتم  الحاليين  االئتمانمخاطر  التعرض  المقترضين  لقدرة  منتظم  تحليل  إجراء  مقابلة والمحت  من خالل  على  ملين 
بشكل   االئتمانكما تتم إدارة مخاطر    مناسب.سداد أصل وفوائد القروض وتعديل حدود اإلقراض وفقا لما هو    التزامات

 جزئي بالحصول على الرهونات وضمانات من الشركات واألفراد.
 

لها  التي  تلك  على  المشتقة  المالية  األدوات  عن  الناتجة  االئتمان  مخاطر  ع  تقتصر  بيان  قيمة  في  المدرجة  موجبة  ادلة 
 المركز المالي المجمع.

 
 
 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 مخاطر االئتمان )تتمة( -أ
 

 التصنيف الداخلي وتقدير احتمالية التعثر عن السداد 

فة  ارها كا عند إدارة المحفظة الخاصة بالمجموعة، تستعين المجموعة بتصنيفات وإجراءات وآليات أخرى تضع في اعتب

لقطاع األعمال وذلك لتقييم التصنيفات / الدرجات   القياسيةجوانب المخاطر المحددة. تستخدم المجموعة أدوات التصنيف  

التي يتم رفعها إلجراء تقدير احتمالية التعثر. وهذه األداة تتيح لها القدرة على تحليل األعمال ووضع تصنيفات للمخاطر  

الملزمة وا المالية على حد   لتسهيل.على مستوى الجهة  الذاتية غير  المالية والعوامل  العوامل  التحليل استخدام  كما يدعم 

 سواء. كما تستعين المجموعة بالتصنيفات الخارجية الصادرة عن وكاالت التصنيف المعروفة للمحافظ المصنفة خارجياً.   
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان: 
التالي الحد األ االئتمان بالنسبة للموجودات المالية قبل األخذ في االعتبار تأثير    تعرض لمخاطرقصى لليوضح الجدول 

 أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى، أي تخفيف مخاطر االئتمان. 
 

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

 701,738  762,434  النقد والنقد المعادل  
 243,550  247,393  أذونات وسندات خزانة لدى البنك المركزي ومؤسسات أخرى

 469,517  331,324  المستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 4,345,058  4,278,709  قروض وسلف للعمالء

 338,950  393,333  أوراق مالية  ي مارات فاستث
 152,179  166,929  *موجودات أخرى 

 
───────── ───────── 

 6,250,992   6,180,122  المجموع   
 

───────── ───────── 

 1,811,035      1,730,883  (  20)إيضاح  التزامات ومطلوبات محتملة
 

───────── ───────── 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل األخذ في االعتبار أدوات تخفيف  
 8,062,027   7,911,005  مخاطر االئتمان     

 
═════════ ═════════ 

 

أرصدة   إلى  باإلضافة  متنوعة  مدينة  مدينة مستحقة وأرصدة  فائدة  أرصدة  األخرى  الموجودات  تتضمن  أخرى،  مدينة  * 

 .7ين في إيضاح  ا هو مباالئتمان المتوقعة كم بعد خسائربالصافي 
 

القيمة   إلى صافي  يستند  أعاله  المبينة  للمخاطر  التعرض  بالدفاتر  إن  المالي المدرجة  المركز  بيان  في  مدرجة  هي  كما 

 المجمع، باستثناء االلتزامات والمطلوبات المحتملة.
 

 الضمانات وأساليب تخفيف مخاطر االئتمان 

إدارة المخاطر. تتضمن االنواع الرئيسية للضمانات    إطارالمحددة في  عليمات  يستند مبلغ ونوع وقيمة الضمانات إلى الت

 المقبولة للعقارات واالسهم القابلة للتداول. يتم إعادة تقييم الضمانات وحفظها بصورة مستقلة عن وحدات األعمال. 
 

المؤهلـة. تراقـب اإلدارة ضـمانات إن أساليب تخفيف مخاطر االئتمان الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة تستند إلى ال

القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاق المتضمن وتراقب القيمة السوقية للضمانات علـى فتـرات 

 .الرقابيةمنتظمة طبقاً للتعليمات 
 

لرجوع إلى يرجي ا  للمزيد من التفاصيل حول استخدام المجموعة ألساليب تخفيف مخاطر االئتمان وسياسة الضمانات،

 ضمن قسم إدارة المخاطر في التقرير السنوي. 3ركن  – 3بازل  إفصاحات 
 

 تركزات مخاطر االئتمان  

 2021ديسمبر    31حاالت تعرض لمخاطر االئتمان قائمة كنسبة مئوية من إجمالي القروض والسلف في    10إن أكبر  

 %(. 22:  2020ديسمبر   31) %24هي 
 

لف للعمالء التي تشكل جزءاً جوهريًا من الموجودات التي تخضع لمخاطر االئتمان  وض والسإن التركز في فئات القر

 .  5مبين في إيضاح رقم 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( -أ
محتفظ    ضمانات المحتملة للمجموعة قبل األخذ في االعتبار أي وااللتزاماتيمكن تحليل الموجودات المالية واالرتباطات 

 بها أو تعزيزات ائتمانية حسب المناطق الجغرافية التالية:
 

 2021 2020 

 

  الموجودات
 المالية 

 ألـف
 دينار كويتي 

  االلتزامات
والمطلوبات 

 المحتملة  
 ألـف

 دينار كويتي 

 اإلجمالي  
 ألـف

 دينار كويتي 

  الموجودات 
   المالية 
 ألـف 

 دينار كويتي 

  االلتزامات
  والمطلوبات

 تملة  المح 
 لـف أ

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألـف 

 دينار كويتي 
       

  5,042,693   1,306,155   3,736,538   5,206,133   1,373,376   3,832,757  الكويت 
  27,351   1,740   25,611   7,128   5,375   1,753  األردن  

  618,954   135,219   483,735   665,602   112,579   553,023  الجزائر 
  1,971   1,971    -   243   243    -  العراق  
  35,584   945   34,639   28,221   1,227   26,994  تونس 
  1,310,400   271,683   1,038,717   1,043,096   157,773   885,323  تركيا  

  739,807   34,096   705,711   551,545   7,730   543,815  باقي دول الشرق األوسط 
  138,157   33,047   105,110   126,234   29,221   97,013  أوروبا 

  147,110   26,179   120,931   282,803   43,359   239,444  باقي دول العالم 
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  6,180,122   1,730,883   7,911,005   6,250,992   1,811,035   8,062,027  

 

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

والمطلوبات المحتملة للمجموعة قبل األخذ في  وااللتزاماتيمكن تحليل التوزيع طبقا لقطاع األعمال للموجودات المالية  
 أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية كالتالي:  االعتبار

 

 

2021 
 ألف  

 دينار كويتي 

2020 
 ألف  

 ويتي دينار ك

   قطاع األعمال   
 860,942  1,144,529   ديسيا

 851,195  483,466  بنوك
 291,850  381,218  استثمار 

 741,559  715,484  تجاري واستهالكي 
 1,323,619  1,238,075  عقاري  

 1,440,764  1,573,289  أفراد  
 715,818  689,567  صناعي 
 650,624  637,847  إنشاءات 

 1,185,656  1,047,530  خدمات أخرى 
 

───────── ───────── 

  7,911,005   8,062,027 
 ═════════ ═════════ 

 

 وفقا لفئة الموجودات المالية   االئتمانجودة 
لديهإن   الطلب    البنك  هذا  من  الغرض  وتقييم  للعميل  االئتمان  طلب  تقييم  تتضمن  شاملة  ائتمان  عميل  ال  ونشاطسياسة 
وحسن السير والسلوك إلى جانب أمور أخرى والتي تعني تحديد الجدارة   لسوق واإلدارة والبيانات المالية والتصنيفاتوا

جدارة   ذات   " أو  عالية"  جدارة  ذات   " كــ  االئتمان  لمخاطر  التعرض  تصنيف  يتم  وبالتالي  المقابل  للطرف  االئتمانية 
إن مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة "عالية" تمثل  ثة لألطراف المقابلة. المورو قياسية" استناداً إلى الجودة االئتمانية

تلك التي تُقدر بالحد األدنى لمخاطر الخسائر المالية الناتجة من تعثر المدين عن الوفاء بالتزاماته. يتضمن ذلك التسهيالت 
التي تعتبر ممتازة. أما مخاطر االئتمان السداد  الممنوحة للشركات ذات الوضع المالي ومؤشرات المخاطر والقدرة على  

تم     المصنفة ذات جدارة "قياسية" فتشمل كافة التسهيالت األخرى التي يتم فيها االلتزام بالسداد وكافة الشروط التعاقدية.
 ية. تصنيف الجودة االئتمانية لفئة الموجودات المالية لفترة المقارنة لكي تتوافق مع عرض تصنيف السنة الحال
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 مخاطر االئتمان )تتمة( -أ
 

الجدول   االنكشافيوضح  منلمخاطر    أيضاً  ا   االئتمان  للموجودات  االئتمانية  الجودة  والدرجة  خالل  الفئة  لمالية حسب 
 والوضع:

 

  2021 

 اإلجمالي    مصنفة 

  قياسية عالية  
متأخرة ولكن غير  

 *منخفضة القيمة
مالية  موجودات

  *منخفضة القيمة

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  
      

   857,273  -       -   182,757   674,516  مطالبات سيادية
   532,278  -       -   253,026   279,252  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

   3,876,245   64,583  149,470   3,184,119   478,073  شركات 
   354,064   3,806  10,544   329,855   9,859   أفراد 

أخرى لمخاطر  انكشافات

  560,262     -     -   233,856   326,406  االئتمان
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  1,768,106   4,183,613   160,014   68,389   6,180,122  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  2020 

 اإلجمالي    مصنفة  

 قياسية   عالية   
متأخرة ولكن غير  

 منخفضة القيمة* 
موجودات مالية  
  منخفضة القيمة* 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  
      

  869,211  -   -  162,562  706,649  لبات سياديةمطا
  594,114  -   -  251,916  342,198  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  3,946,548  174,525 262,721  2,959,971  549,331  شركات 
  349,990  2,612 11,579  335,799   -   أفراد 

أخرى لمخاطر  انكشافات

 491,129   -   -  218,397  272,732  االئتمان
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  1,870,910  3,928,645  274,300  177,137  6,250,992 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

للمخاطر  * القائم  التعرض  حدود  في  للضمان  العادلة  القيمة  المالية    مقابل  إن  ولالموجودات  غير  المتأخرة  منخفضة كن 
 دينار كويتي(   ألف  99,174:  2020دينار كويتي )  ألف  58,005والموجودات المالية منخفضة القيمة أعاله تبلغ    القيمة

  ألف دينار كويتي( على التوالي.   160,596: 2020ألف دينار كويتي ) 65,332و
  

   مخاطر السوق  -ب
ت في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت للتغيرا إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األصل نتيجة  

االجنبية وأسعار األسهم سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة باستثمار محدد أو الجهة المصدر له أو عوامل  
 تؤثر على كافة الموجودات المالية المتداولة بالسوق. 

 

الموجودات   توزيع  أساس  على  السوق  مخاطر  متدار  وتنويع بصورة  للموجودات،  متعددة  فئات  على  مسبقاً  حددة 
الموجودات بالنسبة للتوزيع الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير 

 اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة. 
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 )تتمة( ر السوق مخاط  -ب
 

 أسعار الفائدة مخاطر
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات  

النقد  وتدفقاتها  المالي  السوق على مركزها  في  السائدة  الفائدة  أسعار  تقلبات  أثر  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  ية المالية. 
ة لوجود عدم توافق أو فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج نطاق بيان المركز المالي التي نتيج

تدير المجموعة هذه المخاطر بمطابقة إعادة التسعير لًلموجودات والمطلوبات    معينة.تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة  
 من خالل استراتيجية إدارة المخاطر.

 

وبنك   الخزينةلمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة )أذونات وسندات    لمجموعةتتعرض ا
للعمالء   وسلف  وقروض  األخرى  المالية  والمؤسسات  البنوك  من  ومستحق  وأخرى  إلى المركزي  البنوك    والمستحق 

 (. ضة أخرى أموال مقترووالمستحق إلى المؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء 
 

 يلخص الجدول التالي التأثير على صافي إيرادات الفائدة كنتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة:
 

 2021   2020 

 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

   "أساسيةالزيادة في أسعار الفائدة "نقاط 

50  7,328   8,049  

100  14,656   16,090  
   

   "أساسيةالنقص في أسعار الفائدة "نقاط 

50 (7,324)  (8,041) 

100 (14,646)  (16,080) 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
تقلب قيمة أداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، تتعرض    نبية فيتتمثل مخاطر العمالت األج

وتدفقاته   المالي  مركزه  على  األجنبية  العمالت  ألسعار صرف  السائدة  األسعار  تقلبات  لتأثير  يضع   النقدية.المجموعة 
اكز الليلة الواحدة أو خالل اليوم ل من مرحدة وإجماالً لك  علىمجلس اإلدارة حدودا لمستوى التعرض المتعلق بكل عملة  

 والتي يتم مراقبتها يوميا.  
 

% فـي قيمـة سـعر 5  بنسـبة  التغيـريقدم الجدول التالي تحليالً للتأثير على األرباح وعلـى حقـوق الملكيـة المقـدرفي حـال  
ة مـع االحتفـاظ بكافـة الماليـ صرف العمالت في مقابل الدينار الكويتي مقارنةً بالمستويات المعمول بهـا فـي نهايـة السـنة

المتغيرات األخرى ثابتة. توضح القيمة السالبة في الجدول صافي االنخفاض المحتمل في األرباح أو حقوق الملكية بينمـا 
 توضح القيمة الموجبة صافي الزيادة المحتملة.  

   2021  2020 

 العملة 
نسبة التغير في 
  أسعار العملة % 

 التأثير على
 األرباح 

 ف ال
 ر كويتي  دينا 

التأثير على 
 حقوق الملكية  

 الف 
  دينار كويتي   

  التأثير على 
 األرباح  

 الف 
 دينار كويتي   

التأثير على حقوق  
 الملكية  

 الف 
 دينار كويتي   

 3,697  483   4,331  566   5+ دينار جزائري  

 2,929 257   3,157  238  5+   يدينار عراق

 2,128  (436)   2,759  (4)   5+ ليرة تركية 

 2,820  (668)   3,519 358   5+ يدوالر أمريك

  -  174   -  14   5+ أخرى
 

 مخاطر أسعار األسهم 
مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار   ي مستوىتتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة التغيرات ف

المستقلة.   المجموعة هذه  األسهم  تدير  أسهم.  في  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغير  األسهم من  أسعار  تنتج مخاطر 
التوزيع الجغرافي وتركزات قطاعات األعمال. إن معظم استثمارات   تنويع االستثمارات من حيث  المخاطر من خالل 

 مدرجة في أسواق األوراق المالية االقليمية. أسهممثل في درجة تتالمجموعة الم
 

تغيرات   المحتمل ألي  التأثير  لتقييم  منتظمة  زمنية  فترات  على  الحساسية  درجة  تحليالت  من  العديد  المجموعة  تجري 
اإليرادات  رباح أو  على األجوهرية في القيمة العادلة ألدوات األسهم. استناداً إلى نتائج هذا التحليل، ال يوجد تأثير مادي  

 . أسواق األوراق المالية% في 5األخرى للمجموعة نتيجة التقلب بنسبة  الشاملة
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 مخاطر السوق )تتمة( -ب
 

 مخاطر السداد المبكر
المقابلة بالسداد أو    األطرافإن مخاطر السداد المبكر هي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالية بسبب قيام عمالئها و

طلب السداد قبل التاريخ المتوقع مثل الرهونات ذات األسعار الثابتة عند انخفاض أسعار الفائدة. إن موجودات المجموعة 
إلى    التي تحمل التي تؤدي  الي الموجودات. كما أن ظروف السوق األخرى  قيمة جوهرية نسبة  ثابتة ليست ذات  فائدة 

على   في األسواق التي تعمل فيها المجموعة. ولذلك، تعتبر المجموعة أن تأثير تعجيل السداد   ت كبيرةتعجيل السداد ليس
 صافي إيرادات الفوائد ليس مادياً بعد احتساب تأثير غرامات المدفوعات مقدماً.  

 

 مخاطر السيولة  -ج
ها. تتعرض المجموعة لطلبات استحقاقإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها عند  

يومية على مصادر النقد المتاحة له من ودائع يومية وحسابات جارية وودائع مستحقة وقروض مسحوبة وضمانات. للحد  
 مراقبة السيولة على أساس يومي.ومن هذه المخاطر، تدير المجموعة الموجودات مع مراعاة عامل السيولة 

  

تحليالً  التالي  الجدول  بالميوضح  التعاقدية    االستحقاقات  إلى  استناداً  وااللتزامات  المحتملة  والمطلوبات  المالية  طلوبات 
 المتبقية غير المخصومة: 

 

 

 أشهر   3حتى 
 ألف 

 دينار كويتي 

 أشهر  6  –  3
 ألف 

 دينار كويتي 

 شهرا   12  -  6
 ألف 

 دينار كويتي 

 شهراً   12أكثر من 
 ألف 

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف 

 ي دينار كويت
      2021يسمبر د 31

      المطلوبات المالية

 522,740  3,926  61,456  36,884  420,474  المستحق للبنوك 
المستحق للمؤسسات المالية 

 366,017  -  47,907  36,251  281,859  األخرى 
 4,184,233  148,686  322,717  617,858  3,094,972  ودائع من العمالء 

 686,905  671,125  7,904  5,260  2,616  أموال مقترضة أخرى 
 225,768  52,458  1,532  1,329  170,449  مطلوبات أخرى

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

  3,970,370  697,582  441,516  876,195  5,985,663 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,730,883  456,925  512,434  273,591  487,933  التزامات ومطلوبات محتملة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 أشهر   3حتى 
 ألف 

 نار كويتي دي

 أشهر  6  –  3
 ألف 

 دينار كويتي 

 شهرا   12  -  6
 ألف 

 دينار كويتي 

 شهراً   12أكثر من 
 ألف 

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف 

 دينار كويتي 
      2020ديسمبر  31

      المطلوبات المالية

  421,366   14,729   53,822   99,698   253,117  المستحق للبنوك 
حق للمؤسسات المالية المست

  611,485     -   44,139   80,572   486,774  األخرى 
  4,114,419   149,029   395,818   307,124   3,262,448  ودائع من العمالء 

  775,956   497,602   264,963   8,155   5,236  أموال مقترضة أخرى 
  238,700   89,146   6,962   1,905   140,687  مطلوبات أخرى

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

  4,148,262   497,454   765,704   750,506   6,161,926  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  1,811,035   510,721   431,206   292,009   577,099  التزامات ومطلوبات محتملة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

والمطلوبا الموجودات  استحقاقات  تحديد  تم  المجموعة.  ومطلوبات  موجودات  استحقاق  قائمة  التالي  الجدول  ت  يلخص 
 ً للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها. يتم تحديد استحقاقات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   وفقا

استناداً إلى تقدير اإلدارة لتصفية هذه الموجودات المالية.   وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالخسائر  
عن االستحقاقات الموضحة أدناه حيث إن الجهات المقترضة قد يكون لها الحق في سداد    الفعليةقد تختلف االستحقاقات  

 مقدماً.  ةااللتزامات مع أو بدون غرامات مدفوع
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 المخاطر )تتمة(   إدارة        24
 

 مخاطر السيولة )تتمة(  -ج

 

 أشهر   3حتى 
 ألف 

 دينار كويتي 

 أشهر  6  –  3
 ألف 

 دينار كويتي 

 هراً ش  12  -  6
 ف أل

 دينار كويتي 

 شهراً   12أكثر من 
 ألف 

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف 

 دينار كويتي 

      2021ديسمبر  31

      الموجودات

  821,608   -   -   -   821,608  النقد والنقد المعادل 
أذونات وسندات خزانة البنك  

  247,393   20,085   16,438   80,472   130,398  الكويت المركزي وأخرى
المستحق من البنوك والمؤسسات 

  331,324   -   27,333   70,647   233,344  المالية األخرى
  4,278,709   1,680,953   998,775   357,755   1,241,226  قروض وسلف للعمالء

  649,266  604,100  10,004  7   35,155 ة اق مالياستثمارات في أور
  277,562   141,590   3,089   1,252   131,631  موجودات أخرى
  150,153   150,153   -   -   -  ممتلكات ومعدات

  18,412   18,412   -   -   -  موجودات غير ملموسة 
استبعاد محتفظ بها   مجموعة

  300,488   -   -   -   300,488  لغرض البيع
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  7,074,915   2,615,293  1,055,639  510,133  2,893,850 إجمالي الموجودات

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

      المطلوبات وحقوق الملكية 
  518,756   3,925   60,908   36,412   417,511  مستحق للبنوك  

  364,829   -   47,051   36,052   281,726  مستحق لمؤسسات مالية أخرى 
  4,161,731   140,060   316,897   612,461   3,092,313  ودائع من العمالء

  622,483   622,483   -   -   -  أموال مقترضة أخرى 
  225,768   52,458   1,532   1,329   170,449  ات أخرىمطلوب

مطلوبات متعلقة مباشرة 

بمجموعة استبعاد محتفظ بها  

  249,423   -   -   -   249,423  لغرض البيع
  931,925   931,925   -   -   -  حقوق الملكية 

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

إجمالي المطلوبات وحقوق 

  7,074,915   1,750,851   426,388    686,254   4,211,422 الملكية 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 
 مجموعة بنك برقان  

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  

 2021ديسمبر   31في 
 

62 

 إدارة المخاطر )تتمة(        24
 

 تتمة(مخاطر السيولة ) -ج

 

 أشهر    3حتى 
 ألف 

 دينار كويتي 

 أشهر   6  –  3
 ألف 

 دينار كويتي 

 شهراً   12  -  6
 ألف 

 دينار كويتي 

 شهراً  12أكثر من  
 ألف 

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف 

 دينار كويتي 

      2020ديسمبر  31

      الموجودات

  819,477   -   -   -   819,477  النقد والنقد المعادل 
أذونات وسندات خزانة البنك  

  243,550   35,000   9,000   70,226   129,324  الكويت المركزي وأخرى
المستحق من البنوك والمؤسسات 

  469,517   5,774   25,327   201,073   237,343  المالية األخرى
  4,345,058   1,682,411   637,988   235,897   1,788,762  قروض وسلف للعمالء

  591,668   567,928   11,049   7,412   5,279  استثمارات في أوراق مالية 
  215,769   111,835   2,289   2,594   99,051  موجودات أخرى
  157,143   157,143   -   -   -  ممتلكات ومعدات

  20,344   20,344   -   -   -  موجودات غير ملموسة 
مجموعة استبعاد محتفظ بها  

  243,558   -   -   -   243,558  لغرض البيع
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  7,106,084   2,580,435   685,653   517,202   3,322,794  إجمالي الموجودات

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

      المطلوبات وحقوق الملكية
  413,717   14,728   51,011   96,426   251,552  مستحق للبنوك  

  610,254   -   43,522   80,368   486,364  مستحق لمؤسسات مالية أخرى 
  4,091,383   136,406   390,447   304,151   3,260,379  ودائع من العمالء

  679,096   427,818   251,278   -   -  أموال مقترضة أخرى 
  238,700   89,146   6,962   1,905   140,687  مطلوبات أخرى

مطلوبات متعلقة مباشرة 

بمجموعة استبعاد محتفظ بها  

  193,170   -   -   -   193,170  لغرض البيع
  879,764   879,764   -   -   -  حقوق الملكية 

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

إجمالي المطلوبات وحقوق 

  7,106,084   1,547,862   743,220   482,85 0   4,332,152 الملكية  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المخاطر التشغيلية -د
أنظمة المعلومات المساندة.    وأ إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر التعرض للخسائر الناتجة من فشل العمليات أو األفراد  

التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها بشأن تحديد وتقييم ومراقبة   جراءاتلدى المجموعة منظومة من السياسات واإل
المخاطر  إدارة  ويتم  للمجموعة.  والمالي  المصرفي  بالنشاط  المرتبطة  األخرى  المخاطر  جانب  إلى  التشغيلية  المخاطر 

أ التأكد من  الوحدة هي  التشغيلية. إن مهمة هذه  المخاطر  إدارة  السياالتشغيلية من خالل وحدة  يتم  ن  سات واإلجراءات 
 الشامل للمخاطر العالمية.  اإلدارةاتباعها لتحديد وتقييم وإشراف ومراقبة المخاطر التشغيلية كجزء من أسلوب 

 

 إدارة رأس المال  25
 

بي  تتمثل األهداف الرئيسية للمجموعة من إدارة رأس المال في التأكد من التزام المجموعة بالمتطلبات رأس المال الرقا
 للمساهمين.  وتعظيم القيمةجيدة بهدف دعم أعماله  يةالمجموعة تحتفظ بتصنيفات ائتمانية عالية ومعدالت رأسمالوأن 

  

بانتظام   النظامي  المال  رأس  مستويات  مختلف  واستخدام  المالي،  والرفع  المال،  رأس  كفاية  المجموعة  إدارة  تراقب 
 عمال المصرفية التي يطبقها بنك الكويت المركزي.  على األ باإلشرافوتنظمها تعليمات لجنة بازل الخاصة 
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 إدارة رأس المال )تتمة( 25
 

على اإلفصاحات المتعلقة بكفاية راس المال وفقا   من التقرير السنوي  "3يشتمل "قسم اإلفصاحات النوعية والكمية بازل  
الصادر عن التعميم  في  جاء  كما  المركزي  الكويت  بنك  عن  الصادرة  رقم  البنك    للوائح  /أ  2رقم  ب  ر  / 336/ر ب، 

بنك 3)بازل    2014يونيو    24المؤرخ    2014 تعميم  في  عليها  المنصوص  المالي  الرفع  بمعدالت  المتعلقة  واللوائح   )
 ضمن إطار عمل لجنة بازل.  2014أكتوبر  21الصادرة بتاريخ  342/2014/بي اس/2الكويت المركزي رقم 

 

با المرجحة  الموجودات  يلي  لل)بعد  لمخاطر  فيما  الكامل  التدريجي  العقاريةاالستبعاد  التنظيمي  ضمانات  المال  ( ورأس 
 ( لدى المجموعة: 3ومعدالت كفاية رأس المال )بازل 

 

 

2021 
 الف  

 دينار كويتي 

2020 
 الف  

 دينار كويتي  
   

 6,305,697 6,250,981 الموجودات المرجحة بالمخاطر 

 

════════ ════════ 

 725,155 718,863 لمطلوب  المال ا اجمالي رأس  

 

════════ ════════ 

 711,119 660,699 ( CET 1حقوق المساهمين ) 

 152,913 152,895 ( AT 1مال اإلضافي ) ال رأس  

 328,928 227,605 رأس مال الشريحة الثانية  

 

──────── ──────── 

 1,142,522 1,091,637 اجمالي رأس المال المؤهل  

 

════════ ════════ 

 % 10.5 % 11.4 حقوق المساهمين    –عدل كفاية رأس المال  م 

 % 12.9 % 13.8 الشريحة األولى  -معدل كفاية رأس المال  

 % 18.1 % 17.5 اجمالي معدل كفاية رأس المال  
 

رقم   المركزي  الكويت  بنك  من  الصادر  للتعميم  وفقا  للمجموعة  المالي  الرفع  معدل  احتساب   2014/ 342رب//2يتم 
 ، على النحو التالي: 2014وبر اكت 21بتاريخ 

 

 

2021 

 الف  
 دينار كويتي 

2020 
 الف  

 دينار كويتي  
   

 813,594 864,032 1رأس مال الشريحة  
 

═════════ ═════════ 

 7,695,871 7,684,488 اجمالي التعرض 
 

═════════ ═════════ 
 % 10.6   % 11.2   الرفع الماليمعدل  

 

═════════ ═════════ 
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