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 ع بيان الدخل المرحلي المكثف المجم

 )غير مدقق(  2022 مارس 31الفترة المنتهية في 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31

 2021 2022 إيضاحات 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

   دينار كويتي
    

  58,486   62,673   إيرادات الفوائد 
 (32,365)  (30,756)   مصروفات الفوائد

  ────────── ────────── 

  26,121   31,917   صافي إيرادات الفوائد  
    

  11,465   10,952   إيرادات أتعاب وعموالت 
 (1,372)  (1,555)   مصروف أتعاب وعموالت 

  ────────── ────────── 

  10,093   9,397   صافي إيرادات األتعاب والعموالت
    

  2,673   3,642   صافي األرباح من العمالت األجنبية 
  7,106   3,608     صافي إيرادات االستثمار
  -   102   إيرادات توزيعات أرباح 

  1,814   3,909   إيرادات أخرى 
  ────────── ────────── 

  47,807   52,575   إيرادات التشغيل
 (11,271)  (11,634)   مصروفات موظفين 

 (9,386)  (10,785)   مصروفات أخرى 
  ────────── ────────── 

  27,150   30,156   ربح التشغيل قبل مصروف خسائر االئتمان والمخصصات األخرى 
 (20,194)  (13,910)   مخصص خسائر االئتمان 

 (26)  (130)   لموجودات مالية أخرى  مخصص
  ────────── ────────── 

  6,930   16,116   الربح قبل الضرائب
 (774)  (2,989)  7 الضرائب 

  ────────── ────────── 

  6,156   13,127   ربح الفترة  
  ══════════ ══════════ 

    الخاص بـ:  

  5,060   12,126   مساهمي البنك 
  1,096   1,001   الحصص غير المسيطرة

  ────────── ────────── 

   13,127   6,156  
  ══════════ ══════════ 

    2.0   3.7  8 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك )فلس( 
  ══════════ ══════════ 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع  

 )غير مدقق(  2022 مارس 31الفترة المنتهية في 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 2022 2021 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

   دينار كويتي
   

  6,156   13,127  ربح الفترة  
 ───────── ───────── 
   

    :خسائر شاملة أخرى 

   بنود لن يعاد تصنيفها الى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:
مة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  صافي التغير في القي

 (2,073)   6,548  اآلخر
 ───────── ───────── 
  6,548   (2,073) 
 ───────── ───────── 

 بنود سيتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل المرحلي المكثف 
  المجمع في فترات الحقة: 

 أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

  الشامل اآلخر:  

 (5,477)  (11,700)  صافي التغير في القيمة العادلة  

 (339)   360  المرحلي المكثف المجمع  صافي التحويل الى بيان الدخل 

 (9,332)  (7,850)  تعديل تحويل عمالت أجنبية  

  855   3,544  التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية  

  2,479   914  صافي األرباح الناتجة من تغطية صافي استثمار 

 ───────── ───────── 
 (13,887)  (8,184)    شاملة أخرى للفترة خسائر 

 ───────── ───────── 
 (7,731)   4,943  الشاملة للفترة  ر( ئ)الخسا اإليراداتإجمالي 

 ═════════ ═════════ 

   الخاص بـ:  

 (8,275)   3,993  مساهمي البنك 

  544   950  الحصص غير المسيطرة 

 ───────── ───────── 
  4,943   (7,731) 

 ═════════ ═════════ 
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 المرحلي المكثف المجمع   ينبيان التغيرات في حقوق المساهم

 )غير مدقق(  2022 مارس 31الفترة المنتهية في 

 
     الخاصة بمساهمي البنك   

 

 رأس  
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم

 أسهم  
 خزينة 

 احتياطي 
 إجباري  

 احتياطي 
 اختياري 

احتياطيات 
 أخرى* 

 أرباح  
 ياإلجمال مرحلة 

األوراق  
الرأسمالية 
المستديمة 

الشريحة رقم 
1 

الحصص غير  
 المسيطرة 

 مجموع 
حقوق 
 الملكية

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
كويتي  دينار  

            

 931,925 42,792  151,250   737,883   151,028  (223,218)  108,133   107,755  (1,742)   282,802   313,125    2022يناير  1 الرصيد كما في

  13,127   1,001    -  12,126   12,126   -  -  -  -  -  - ربح الفترة  

 (8,184)  (51)   - (8,133)   - (8,133)     -  -  -  -  - خسائر شاملة أخرى للفترة 

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

  4,943   950       -  3,993              12,126  (8,133)     -  -  -  -  - للفترة ةالشامل )الخسائر( اإليرادات إجمالي 

  -  -  700    (700)  (700)   -  -  -  -  -  - تعديل تحويل عمالت أجنبية 

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

  936,868   43,742   151,950   741,176   162,454  (231,351)   108,133   107,755  (1,742)   282,802   313,125    2022مارس  31الرصيد في 

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

 
 لمزيد من التفاصيل حول االحتياطيات األخرى.   6* راجع االيضاح رقم 
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 المرحلي المكثف المجمع   ينبيان التغيرات في حقوق المساهم

 تتمة())غير مدقق(  2022 مارس 31الفترة المنتهية في 

 
     الخاصة بمساهمي البنك  

 

 رأس  
 المال 

 عالوة
 إصدار أسهم 

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي
 إجباري  

 احتياطي
 اختياري

احتياطيات  
 أخرى*

 أرباح 
 اإلجمالي  مرحلة 

األوراق  
الرأسمالية 
المستديمة 

الشريحة رقم  
1 

الحصص غير 
 المسيطرة  

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف 
ار كويتيدين  

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

            

  879,764   40,866   151,625   687,273   150,011  (178,868)   103,349   102,971  (1,742)   249,052   262,500    2021يناير  1 الرصيد كما في

 6,156  1,096  - 5,060  5,060  - - - - - - ربح الفترة 

 (13,887) (552)  - (13,335)  - (13,335) - - - - - شاملة أخرى للفترة  خسائر

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

 (7,731) 544  - (8,275)  5,060  (13,335) - - - - - للفترة ةالشامل اإليرادات ر( ئإجمالي )الخسا 

صافي المحول إلى األرباح المرحلة لالستثمارات في حقوق  

 الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (4) 

 

 4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - - (425) 425  425  - - - - - - يل تحويل عمالت أجنبية تعد

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

  872,033   41,410   151,200   679,423   155,500  (192,207)  103,349   102,971  (1,742)   249,052   262,500    2021مارس  31الرصيد في 

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

 
 لمزيد من التفاصيل حول االحتياطيات األخرى.   6* راجع االيضاح رقم 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع  

 ير مدقق( )غ 2022 مارس 31الفترة المنتهية في 

  

 أشهر المنتهية في   ثالثةال
   مارس 31

 إيضاح  

2022 
 ألف 

 دينار كويتي

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

    أنشطة التشغيل  

  6,930    16,116    ربح الفترة قبل الضرائب

    تعديالت:  

 (7,106)  (3,608)   صافي إيرادات االستثمار   

  20,194   13,910   ئر االئتمان مخصص خسا  

  26   130   مخصص لموجودات مالية أخرى  

    -  (102)   إيرادات توزيعات أرباح  

  2,335   3,658   استهالك وإطفاء   
 

 ───────── ───────── 
  22,379   30,104   موجودات ومطلوبات التشغيل ربح التشغيل قبل التغيرات في 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

  7,287  (9,552)   نك الكويت المركزي وأخرىنة لدى ب ي أذونات وسندات خز 

  61,629  (166,143)   المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

  70,189  (58,680)   قروض وسلفيات لعمالء   

  19,211   37,337   موجودات أخرى  

   65,964  10,198)(  مستحق الى بنوك   

 (194,074)   57,491   مستحق الى مؤسسات مالية أخرى  

   60,194   254,272  ودائع من العمالء  

 (29,463)  (6,998)   مطلوبات أخرى 

 (700)  (141)   ضرائب مدفوعة   
 

 ───────── ───────── 
  82,616   127,492   صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

 

 ───────── ───────── 
    أنشطة االستثمار  

 (214,844)  (138,948)   شراء استثمارات في أوراق مالية 

  188,306   124,522   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 

 (3,014)  (2,377)   شراء ممتلكات ومعدات، بالصافي بعد االستبعادات 

    -   102   ح مستلمة توزيعات أربا
 

 ───────── ───────── 
 (29,552)  (16,701)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 

 

 ───────── ───────── 

    

    أنشطة التمويل  

 (100,420)   3,060   أموال مقترضة أخرى  
 

 ───────── ───────── 
 (100,420)   3,060   صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة في( أنشطة التمويل 

 

 ───────── ───────── 
 (47,356)   113,851   صافي الزيادة/ )النقص( في النقد والنقد المعادل 

 (9,234)  (8,165)   أثر تحويل العمالت األجنبية 

  964,563   971,575   يناير   1النقد والنقد المعادل في 
 

 ───────── ───────── 
  907,973   1,077,261  3 مارس   31والنقد المعادل في النقد 

 

 ═════════ ═════════ 
    :معلومات اضافية حول التدفقات النقدية 

  64,689   84,543   فوائد مستلمة 

  42,372   34,289   فوائد مدفوعة  
 

 ═════════ ═════════ 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
 المجمعة   إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 )غير مدققة(  2022 مارس 31 فيكما 
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 التأسيس والتسجيل  .1
 

بتاريخ أميري  مرسوم  بموجب  الكويت  دولة  في  تأسيسها  تم  عامة  مساهمة  شركة  هو  )"البنك"(  ش.م.ك.ع.  برقان  بنك   إن 

هو   1975ديسمبر    27 المسجل  البنك  عنوان  إن  المركزي.  الكويت  بنك  لدى  كبنك  تسجيلها  وتم  الكويت  بورصة  في  ومدرجة 

 ، دولة الكويت. 12170، الصفاة 5389ص.ب. 
 

للفترة   إليها معا بـ "المجموعة"(  التابعة )يشار  للبنك وشركاته  المكثفة المجمعة  المالية المرحلية  المعلومات  تم التصريح بإصدار 

  .2022 أبريل 11بموجب قرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  2022 مارس 31لمنتهية في ا
 

 . 9إن األنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في إيضاح 
 

القابضة ش.م.ك. الكويت  تابعة لشركة مشاريع  البنك هو شركة  في بورصة  أسهمها  ع. )"الشركة األم"( وهي شركة مدرجة  إن 

 الكويت.  
 

 لتغيرات في السياسات المحاسبيةأساس اإلعداد وا .2
 

 أساس اإلعداد  2.1
 

الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقاً  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  المرحلي"    34تم  المالي  "التقرير 

 باستثناء ما هو موضح أدناه.
  

مات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لتعلي

المركزي تطبيق   الكويت  بنك  لرقابة  الخاضعة  المالية األخرى  البنوك والمؤسسات  التعليمات من  الكويت. وتتطلب هذه  دولة  في 

 الت التالية: المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في ضوء التعدي
 

للمعيار  (1) وفقاً  المحتسب  التمويلية  للتسهيالت  المتوقعة  االئتمان  لمخصص خسائر  وفقاً  المتوقعة  االئتمان  قياس خسائر  يتم  أن 

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

 ى؛ والتأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و المركزي، أيهما أعل
 

-االعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن ُمهل تأجيل السداد المقدمة إلى العمالء نتيجة تفشي فيروس كوفيد (2)

في    19 المنتهية  المالية  السنة  رقم  2020ديسمبر    31خالل  المركزي  الكويت  بنك  تعميم  لمتطلبات  وفقاً  رب   2،  /رب/ 

أو  461/2020أ/ األرباح  من  بدالً  المرحلة  األرباح  التعميم ضمن  في  إليها  المشار  التعديل  االعتراف بخسائر  يتم  أن  . يجب 

. غير أن خسارة التعديل من الموجودات المالية الناتجة عن أي ُمهل 9الخسائر طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  

. يتم 9مقدمة إلى العمالء يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  تأجيل سداد أخرى  

في األرباح أو الخسائر. سوف يؤدي تطبيق    2020ديسمبر   31االعتراف بكافة خسائر التعديل المتكبدة بعد السنة المنتهية في  

 . 2021مقارنة بسنة  2020التعديل في سنة هذه السياسة إلى عرض محاسبي مختلف لخسائر 
 

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

 دولة الكويت".
 

واإلفصا المعلومات  كافة  تتضمن  ال  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  مالية  إن  بيانات  المطلوبة إلعداد  مجمعة  حات 

 ً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية   كاملة وفقا

 .  2021ديسمبر  31في 
 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن   2022  مارس  31  أشهر المنتهية في  ثالثةال، فإن نتائج التشغيل لفترة  ذلك  باإلضافة إلى

تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة للتوافق مع عرض الفترة    /  تم إعادة إدراج  .2022ديسمبر    31توقعها للسنة المالية المنتهية في  

 اح المسجلة سابقاً للفترة.  الحالية. لم ينتج عن إعادة التصنيف تأثير على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واألرب
 

 السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   2.2
 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في السنة  

 . المالية السابقة
 

  2022يناير    1تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباراً من  لم يكن لل

 أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة. 

 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
 المجمعة   إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة
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 معادل  النقد القد والن .3

 

 

  مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

   مارس 31
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

 نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات  

  273,827   409,283   344,628  المالية األخرى 

  205,775   165,839   370,336  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

  269,312   246,502   212,561  يوماً   30مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى يستحق خالل 

 

─────── ─────── ─────── 

  927,525   821,624   748,914  

 (37)  (16)  (7)  خسائر االئتمان المتوقعة 

 

─────── ───────── ─────── 

  748,877   821,608   927,518  نقد المعادل وفقاً لبيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمعالنقد وال

  159,096   149,967   149,743  النقد والنقد المعادل الخاص بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع
 ────────── ────────── ────────── 

  907,973   971,575   1,077,261  النقد والنقد المعادل وفقاً لبيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

 
══════════ ════════ ══════════ 

 

 أخرى أموال مقترضة .4

 

 معدالت الفائدة  

  مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
  ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

   مارس 31
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

 151,065 - - %3.125 ليوروأوراق دفع متوسطة األجل با

سندات بمعدل ثابت غير مضمونة ذات أولوية  

 99,897 - - %4.125 للسداد  

 2024غير مضمون   –تسهيل مرابحة 
3M Libor + 

(1.00% - 1.18%)  151,437  150,680 60,063 
 150,345 150,498  151,233  %2.75 *  2031سنة  –سندات مساندة 

-2023غير مضمون ) –قرض متوسط األجل 

2026) 
3M Libor + 

(1.00% - 1.40%) 

 
 322,891  321,305 

 
117,223 

  ────────── ────────── ────────── 

   625,561  622,483 578,593 
  

══════════ ══════════ ══════════ 
 

الشريحة  2020سنة  *خالل   مساندة  دفع  أوراق  البنك  أصدر  تستحق  500بقيمة    2،  أمريكي  دوالر    2031  عام  في  مليون 
  IIIبازل    ماتلتعليوفقاً    2كأوراق رأسمالية بالشريحة  . تستوفي أوراق الدفع متطلبات معاملتها  األساسي)"أوراق الدفع"( بالمبلغ  

سنوات   6بعد مرور  المصدر وأوراق الدفع قابلة لالستدعاء كلياً وليس جزئياً وفقاً الختيارالمطبقة من قبل بنك الكويت المركزي. 
مسبقة من بنك الكويت  الموافقة والأو في أي تاريخ لسداد الفائدة بعدها، ويخضع ذلك الستيفاء بعض الشروط   ،من تاريخ إصدارها

  .المركزي
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 مطلوبات أخرى  .5

 

  

  مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
  ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

   مارس 31
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

     

  28,978   31,516   27,983   فوائد مستحقة دائنة 
  16,844   17,662   17,630   مزايا موظفين 

  15,734   19,139   23,054   مخصص لتسهيالت ائتمانية غير نقدية 
  36,468   36,947   33,155   ت وأرصدة مقاصةشيكا

  11,518   10,445   10,116   إيرادات مستلمة مقدماً  
  36,294   44,033   42,993   دائنون آخرون ومصروفات مستحقة 

  293   196   197   مطلوبات ضريبية مؤجلة 
  12,621   12,759   15,993   ضرائب مستحقة  

  53,537   53,071   49,116   أرصدة أخرى 
  

────────── ────────── ────────── 
   7220,23   225,768  212,287 

  

══════════ ══════════ ══════════ 
  

 حقوق ملكية المساهمين .6
 

سهم    3,131,250,000:  2021ديسمبر    31سهم )  3,131,250,000لبنك المصدر والمدفوع بالكامل من  يتكون رأس مال ا  (أ
 فلس للسهم. 100( بقيمة سهم 2,625,000,000: 2021 مارس 31و
  

 أسهم خزينة ( ب

 
  مارس 31

2022   

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
   مارس 31

2021   
 4,577,228 4,811,693  4,811,693  عدد األسهم المحتفظ بها     

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 %0.17 %0.15 %0.15 ها المحتفظ ب بالكامل  ة والمدفوع ةالمصدرنسبة األسهم 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

  1,742     1,742    1,742  التكلفة )ألف دينار كويتي( 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 1,002  1,193    1,400  )ألف دينار كويتي( –القيمة السوقية 
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 220      224     274 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس(
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 
إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع. كما ال يجوز توزيع مبلغ يساوي تكلفة أسهم الخزينة من عالوة  

 سهم.واالحتياطي االختياري واألرباح المرحلة خالل فترة حيازة هذه األ اإلجباريإصدار األسهم واالحتياطي 
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 حقوق ملكية المساهمين )تتمة( .6
 

 احتياطيات أخرى   ( ج
 

 2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة   
 

احتياطي أسهم  
 الخزينة 

 ف دينار كويتي أل

احتياطي القيمة  
 العادلة 

 ف دينار كويتي أل

  حويلاحتياطي ت
 عمالت أجنبية 

 دينار كويتي ف أل

تغطية صافي  
االستثمار في  

 بيةعمليات أجن
 ألف دينار كويتي 

احتياطي تغطية  
 التدفقات النقدية 

 ألف دينار كويتي 

التغيرات في ملكية  
 الشركات التابعة 
 ألف دينار كويتي 

احتياطي مجموعة  
استبعاد محتفظ  
 بها لغرض البيع
 ألف دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف دينار كويتي 

         
 (223,218) (6,607) (1,478) 7,137 22,507 (222,514) (65,398) 43,135 2022يناير  1الرصيد في 

 (8,133)     -     -   3,528   914  (7,742)  (4,833)     -  للفترةخرى أ ة شامل  )خسائر( إيرادات
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (8,133)     -     -   3,528   914  (7,742)  (4,833)     -  الشاملة  )الخسائر( اإليرادات إجمالي
    -   208     -     -     -  (170)  (38)     -  تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع 

 ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 (231,351)  (6,399)  (1,478)   10,665   23,421  (230,426)  (70,269)   43,135  2022مارس  31الرصيد في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 حقوق ملكية المساهمين )تتمة( .6
 

 )تتمة(  احتياطيات أخرى  ( ج
 

 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة    

 

احتياطي أسهم  
 خزينة ال
 ف دينار كويتي أل

احتياطي القيمة  
 العادلة 

 ف دينار كويتي أل

احتياطي المكافآت 
 باألسهم 

 ف دينار كويتي أل

 حويلاحتياطي ت
 عمالت أجنبية 

 ف دينار كويتي أل

تغطية صافي  
االستثمار في 
 عمليات أجنبية 

 ألف دينار كويتي  

احتياطي تغطية  
 التدفقات النقدية 

 ألف دينار كويتي 

في ملكية  التغيرات  
 الشركات التابعة 

 ألف دينار كويتي 

احتياطي مجموعة 
استبعاد محتفظ بها  

 لغرض البيع 
 ألف دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف دينار كويتي 

          
 (178,868) (5,317) (1,478) 2,295 13,145 (181,259) 564 (49,953) 43,135 2021يناير  1الرصيد في 

 (13,335)    -    - 851 2,479 (8,966)    - (7,699)    - للفترة ىآخر  ة شامل إيرادات ر( ئ )خسا
 ────────── ────────── ──────────   ──────────   ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (13,335)    -    - 851 2,479 (8,966)    - (7,699)    - ة الشامل اإليرادات ر( ئ )الخسا إجمالي
    - (370)    -    -    - 158      - 212    - تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع 
صافي المحول إلى األرباح المرحلة لالستثمارات في حقوق  

 الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 
- 

 
(4) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4) 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 (192,207) (5,687) (1,478) 3,146 15,624 (190,067) 564 (57,444) 43,135 2021مارس  31الرصيد في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 حقوق ملكية المساهمين )تتمة( .6
 

 توزيعات أرباح وأسهم منحة  (د
 

بواقع  2022أبريل    5في   نقدية  أرباح  توزيع  على  السنوية  العمومية  الجمعية  وافقت   ،5  ( للسهم  فلس(   5:  2020فلس 
 . 2021سمبر دي 31٪( للسنة المنتهية في 5: 2020٪ )5أسهم بنسبة توزيعات و
 

إصدار   موافقتوزيعات  يخضع  لبعض  المكثفة الجهات    اتاألسهم  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  تاريخ  في  كما  التنظيمية 
 المجمعة.

 
 الضرائب .7

 
 الثالثة أشهر المنتهية في    

 مارس   31
  2022 2021 

 دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف  

    
  126   314   ضريبة دعم العمالة الوطنية 

  50   127   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  
  50   127   زكاة  ال

  548   2,421   شركات تابعة أجنبية ضرائب ناتجة من 

  ────────── ────────── 

   2,989   774  

  ══════════ ══════════ 

 

 ربحية السهم   .8
 

  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك بعد سداد الفائدة على األوراق الرأسمالية 

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة ناقصاً أسهم الخزينة.  1بالشريحة 
 

 فيما يلي احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة: 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في    
 مارس   31

  2022 2021 

 دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف  

    
  5,060   12,126   ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك 

 1ناقصاً: مدفوعات الفائدة وحركات أخرى على األوراق الرأسمالية بالشريحة 
  

 (700) 
 

 425  
  ────────── ────────── 

ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك بعد سداد الفائدة على األوراق الرأسمالية  
 والحركات األخرى   1الشريحة 

  
 11,426  

 
 5,485  

  ══════════ ══════════ 

    

 سهم سهم   

  2,751,443,911   3,126,438,307   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بالصافي بعد أسهم الخزينة

  ──────── ────────── 

  2.0   3.7   ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

  ═══════════ ════════════ 

 

 (. 6تم تعديل ربحية السهم األساسية والمخففة لفترة المقارنة المعروضة لتعكس تأثير أسهم المنحة )إيضاح 
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 معلومات القطاعات .9
    

طاع ألغراض اإلدارة، تنظم المجموعة عملياتها حسب التوزيع الجغرافي في المقام األول، وبصورة أساسية القطاع المحلي والق

الدولي. تصنف كافة العمليات خارج الكويت على أنها دولية. ومن خالل قطاع العمليات المحلية يتم تنظيم المجموعة إلى قطاعات  

 األعمال التالية:  
 

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

 ائع والخدمات التجارية وتحويل العمالت األجنبية وخدمات االستشارات والخدمات األخرى.اإلقراض والود

 

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

والبطا االئتمان  وبطاقات  والودائع  القروض  ذلك  في  بما  الخاصة  والخدمات المالية  األجنبية  العمالت  وتحويل  البنكية  قات 

 األخرى.

 

 كما  وخدمات االستثمارات وإدارة االستثمارات.  الخزينة    أنشطةيضم هذا القطاع  :  اتالخزينة واألعمال المصرفية لالستثمار

النقدية واإلقراض والودائع وتحوي األسواق  ذلك  في  بما  البنوك  إلى  القطاع منتجات وخدمات  األجنبية يقدم هذا  العمالت  ل 

 والخدمات األخرى.

 

   التحويل واألنشطة األخرى غير بتسعير  يتعلق  فيما  السيولة والتمويل وأي خدمات متبقية  إدارة  الرئيسي: يتضمن  المركز 

 المخصصة.  
 

ال توزيع  القرارات حول  اتخاذ  منفصلة ألغراض  بصورة  األعمال  لوحدات  التشغيل  نتائج  التنفيذية  اإلدارة  وتقييم  تراقب  موارد 

األداء. يتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى نتائج القطاعات بعد المخصصات التي يتم قياسها في بعض النواحي بطريقة مختلفة عن  

 أرباح أو خسائر التشغيل ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
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 معلومات القطاع )تتمة( .9
 

 :مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةات المتعلقة بإيرادات ونتائج قطاعات التشغيل لدى المجموعة لفترة يعرض الجدول التالي المعلوم

 

 العمليات الدولية  عمليات الكويت   

المعامالت غير  
الموزعة فيما بين 
 المجموعة  شركات المجموعة  

 

 الخدمات 
 المصرفية للشركات  

 ألف  
 دينار كويتي

 الخدمات 
 الخاصةالمصرفية 

   لألفرادو
   ألف

 دينار كويتي

 الخزينة 
والخدمات المصرفية  

   اإلستثمارية
 ألف  

 دينار كويتي

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي

          2022مارس  31

  31,917  (3,158)   16,063   19,012   469  (412)   9,254   9,701  صافي إيرادات فوائد 
 

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

  52,575  (3,158)   27,687   28,046   543   2,983   11,370   13,150  نتائج تشغيل القطاعات 
 

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

  13,127  (4,963)   7,314   10,776   1,022   1,807   4,427   3,520  ربح )خسارة( الفترة 
 

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

 

 العمليات الدولية  عمليات الكويت  

المعامالت غير 
الموزعة فيما بين  

 المجموعة شركات المجموعة 

 

 الخدمات 
 صرفية للشركات  الم

 ألف  
 دينار كويتي 

 الخدمات 
الخاصة  المصرفية 

 ولألفراد 
 ألف  

 دينار كويتي 

 الخزينة 
والخدمات المصرفية  

 اإلستثمارية 
 ألف  

 دينار كويتي 

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي 

         2021مارس  31

 26,121 (2,174)   14,058   14,237  (2,361)   333   7,493   8,772  صافي إيرادات فوائد 
 

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

 47,807 (2,174)   24,869   25,112  (2,106)   5,552   9,107   12,559  نتائج تشغيل القطاعات
 

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

 6,156 (4,123)  3,671     6,608   426   4,280  (7,999)   9,901  ربح )خسارة( الفترة 
 

────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 
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 معلومات القطاع )تتمة( .9
 

 العمليات الدولية  عمليات الكويت  

المعامالت غير  
الموزعة فيما بين 
 المجموعة  شركات المجموعة  

 

 الخدمات 
 المصرفية للشركات  

 ألف  
 دينار كويتي

 الخدمات 
الخاصة  مصرفية ال

   ولألفراد
 ألف  

 دينار كويتي

 الخزينة 
والخدمات المصرفية  

 اإلستثمارية 
 ألف  

 دينار كويتي

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي

          2022مارس  31

  7,383,373  (177,439)   1,964,702   5,596,110   722,888   900,866   1,165,015   2,807,341  إجمالي الموجودات
 ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 

  6,446,505  (171,545)   1,728,266   4,889,784   1,702,473   414,056   1,149,272   1,623,983  إجمالي المطلوبات 
 ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 

         

         )مدقق(  2021ديسمبر  31
 7,074,915 (191,020)   2,040,862   5,225,073   600,290   745,945   1,136,992   2,741,846  إجمالي الموجودات 

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

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

         

          2021مارس  31
  6,899,883  (204,886)  1,975,130  5,129,639 574,044  732,659   1,251,389   2,571,547  إجمالي الموجودات 

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

  6,027,850  (211,000)   1,743,198   4,495,652   2,028,671   353,784   1,034,587   1,078,610  إجمالي المطلوبات
 ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 
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 )غير مدققة(  2022 مارس 31 فيكما 
 

 

18 

  

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  .10
 

اإلدارة   مجلس  وأعضاء  األم  )الشركة  عالقة  ذات  األطراف  بعض  مع  معامالت  المجموعة  العليا واألعضاء  أبرمت  اإلدارة  وموظفي 

أو يمارسون عليها س التي يسيطرون عليها  للمجموعة خالل للمجموعة والشركات  الذين كانوا عمالء  ملموساً(  تأثيراً  أو  يطرة مشتركة 

الفترة. يمثل عمود "أخرى" في الجدول التالي بصورة رئيسية المعامالت مع األطراف األخرى ذات عالقة التي إما تسيطر عليها الشركة 

تأثيراً ملموساً. إن شروط هذه المعامالت تتم بصورة أس الموافقة عليها من قبل األم أو تمارس عليها  اسية بنفس الشروط التجارية ويتم 

مجلس   ألعضاء  الممنوحة  القروض  ان  الضمانات.  ذلك  في  بما  المجموعة  مكفولة    اإلدارة إدارة  عالقة  ذات  األطراف  من  وغيرهم 

 بضمانات ملموسة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي. 

 
 

  إن األرصدة والمعامالت القائمة هي كما يلي:

 

 الشركة األم  
 ألف 

 دينار كويتي

 أخرى
 ألف 

 دينار كويتي

 مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

مارس   31
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

      والمطلوبات الموجودات 

  172,653   175,970   185,858   185,858   -  المالية األخرى *  المستحق من البنوك والمؤسسات
 1,039,427  968,721   976,887   976,887   -  للعمالء *  وسلفياتض قرو

  132,549   126,323   133,374   106,824   26,550  استثمارات في أوراق مالية
 قبل طرف ذي   استثمارات في أوراق مالية مدارة من

 عالقة 

 -  
  85,108   85,108   82,108  68,580 

 5,282  5,867   5,964   5,964   -  أخرى تموجودا
 15,626  7,429   10,528   10,528   -  مستحق الى بنوك  

 40,714  64,509   43,527   43,527   -  الية األخرىمستحق الى المؤسسات الم

 165,683  153,134   136,618   56,075   80,543  ودائع من عمالء

 

     

      والمطلوبات المحتملة والمشتقات  لتزاماتاال

 16,746 711   1,688   1,688   -  خطابات اعتماد
 80,210  69,607   70,048   70,048   -  خطابات ضمان

 89,747  127,207   109,409   109,409   -  مستخدمةائتمانية غير  حدود
 19,900  15,793   16,847   16,847   -  أخرى  التزامات

      

      المعامالت
 8,787  30,912   8,101   8,091   10  إيرادات فوائد  

  (117) (656)       (116)     (113)  (3) مصروفات فوائد 

 286  804   469   469   -  إيرادات أتعاب وعموالت 

 (128)  (517)  (164)  (164)   -  مصروفات أتعاب وعموالت 

  -  499   -   -   -  إيرادات توزيعات أرباح  

  )381( (10,845)  (957)  (957)   -  مصروفات أخرى
      

      معامالت أخرى خالل الفترة  
  -  1,664 3 3  -  شراء ممتلكات ومعدات 

 

 

 539,316، كانت القيمة العادلة إلجمالي الضمانات المؤهلة مقابل األرصدة القائمة بمبلغ  2022مارس    31* كما في الفترة المنتهية في  

 ألف دينار كويتي(.  541,266: 2021مارس  31ودينار كويتي  ألف 532,224: 2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي )



 

 بنك برقان مجموعة 

 المكثفة المجمعة  المرحلية  المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(   2022 مارس 31كما في 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( .10
 

 
 

 

 عدد أعضاء 
موظفي  المجلس /  

 اإلدارة العليا 

   مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

    مارس 31
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

     * س اإلدارةأعضاء مجل
 4,445  4,995   5,178   3  قروض وسلفيات 

  939   978   2,837   8  ودائع من عمالء
     

     دارة العليا  موظفو اإل
  197   217   356   15    قروض وسلفيات

  2,736   1,983   2,527   35  ودائع من عمالء

  7   18   17   1  خطابات ضمان
 

 والذي يعتبر أيضاً عضواً بمجلس اإلدارة.  اإلدارة العليا* تتضمن المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة المعامالت مع أحد موظفي 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العليا  
تحقة أو المصروفات المستحقة المقدرة المتعلقة بـ "اإلدارة العليا" )التي تتمثل لهذا الغرض في أعضاء مجلس  إن المكافآت المس

 اإلدارة فيما يتعلق بخدمات اللجان والرئيس التنفيذي وكبار المسئولين اآلخرين( كانت كما يلي:  
 

أشهر المنتهية في  الثالثة     

 مارس 31

    2022 2021 

ر كويتي ألف دينا      ألف دينار كويتي  

تتضمن رواتب   –مزايا قصيرة ألجل للموظفين 

 وحوافز

  

 1,841  1,733 

 1,064    1,063    حقات مكافآت نهاية الخدمةمست

 171  279    مستحقات تكلفة الحقوق التشجيعية طويلة ألجل

 30  125    مستحقات خدمات اللجان  
    ──────── ──────── 

     3,308   2,998  
    ════════ ════════ 

 

 والمطلوبات المحتملة  لتزاماتاال .11
 

 

  مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

    مارس 31
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

  38,830   40,182   43,298  حواالت مقبولة
  268,000   209,612   263,311  خطابات اعتماد 
  866,584   822,849   815,676  خطابات ضمان

 ────────── ────────── ────────── 
  1,122,285  1,072,643 1,173,414 
 ══════════ ══════════ ══════════ 



 

 بنك برقان مجموعة 

 المكثفة المجمعة  المرحلية  المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(   2022 مارس 31كما في 
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 )تتمة(والمطلوبات المحتملة  لتزاماتاال .11
 

ألف دينار   642,447:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  586,466التي ال يمكن إلغاؤها لمد االئتمان تبلغ    لتزاماتإن اال
لمد االئتمان الذي ال يمكن إلغاؤه على   التزامات  لتزاماتدينار كويتي(. تشمل هذه االألف    635,282:  2021مارس    31كويتي و

  مدى فترة التسهيل أو يتم إلغاؤه فقط استجابة لتغير عكسي جوهري.
 

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

رية  ه لألطراف األخرى، ينتج عنها نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض. االعتمادات المستندية والتجاالتزاماتالعميل الوفاء ب
المنصوص   الحد  إلى  المجموعة  أموال من  بالسماح لطرف آخر بسحب  العميل  المجموعة نيابة عن  التي تمثل تعهدات من قبل 
الناتجة عن   المتعلقة بها ولذلك ينتج عنها مخاطر أقل من تلك  عليه وفقا لشروط وأحكام محددة، هي مكفولة بضمان بالبضاعة 

 القروض المباشرة.
 

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

الحدود غير المستخدمة نظرا ألن معظم هذه الحدود ستنتهي أو يتم إلغاؤها دون   أن الخسائر المحتملة غالباً تكون أقل من إجمالي
 تمويلها. 

 

ب العمالء وتتعهد  بالنيابة عن  المجموعة سداد مدفوعات  قد تتطلب من  المجموعة لعمالئها ضمانات مالية  لتمديد    التزامات توفر 
لديهم. يتم تحصي السيولة  لتوفير احتياجات  العمالء على أساس بنود خطاب االعتماد.  الخدمات االئتمانية  المدفوعات من  ل هذه 

تعرض هذه الخطابات المجموعة لمخاطر مماثلة لمخاطر القروض والسلف ويتم تخفيف هذه المخاطر من خالل نفس إجراءات  
 وسياسات الرقابة. 

 

ألف    15,793:  2021ديسمبر    31تي )ألف دينار كوي   16,847لدى المجموعة ارتباطات فيما يتعلق بمصاريف رأسمالية بمبلغ  
 ألف دينار كويتي(.   19,900: 2021مارس  31دينار كويتي و

 

 المشتقات .12
 

يبين الجدول التالي المبالغ االسمية للمشتقات القائمة كما في تاريخ المعلومات المالية. إن القيمة االسمية هي مبلغ أي موجودات 

 مؤشر األسعار وهو األساس الذي تٌقاس به التغيرات في قيمة المشتقات.  خاصة بتلك المشتقات، أو المعدل المرجعي أو
 

 صافي االستثمار في العمليات األجنبية تغطية
والدوالر األمريكي كتحوط لصافي استثمار البنك في شركته   قام البنك بإبرام عقود تحويل عمالت أجنبية آجلة بين الليرة التركية

  لتسوية حويل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تحويل العقود المذكورة أعاله إلى حقوق الملكية  التابعة ومقرها في تركيا. تم ت

أي أرباح أو خسائر ناتجة من تحويل صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركية. لم يتم تسجيل أي انعدام فاعلية من عمليات 

بيا أجنبية ضمن  عمليات  في  االستثمارات  بتقييم تحوط صافي  المجموعة  تقوم  الفترة.  المجمع خالل  المكثف  المرحلي  الدخل  ن 

، فإن نسبة 2022  مارس  31بانتظام، أي مبلغ صافي موجودات الشركة التابعة المراد التحوط له، وكما في  األمثل  معدل التحوط  

 .األمثل%( تمثل معدل التحوط 54: 2021 مارس 31%؛ 40: 2021ديسمبر  31) 40%
 

 التغطيةالمحتفظ بها لغرض  المشتقات

تابعةتقوم   محاسبة    شركة  بتطبيق  الفائدة    تغطيةللمجموعة  أسعار  مبادالت  باستخدام  النقدية  بالعمالت    لتغطيةالتدفقات  الودائع 

واريخ أشهر مقابل تقلبات أسعار الفائدة. وتقوم الشركة التابعة بتطبيق اختبارات الفعالية في ت  3األجنبية بمتوسط استحقاق حتى  

لمحاسبة   العمومية  للمشتقات ضمن  التغطيةالميزانية  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  كجزء  الفعالة  األجزاء  احتساب  يتم  حيث  ؛ 

. لم يتم تحقق أي انعدام للفعالية بيان الدخل المرحلي المكثف المجمعاالحتياطيات األخرى، بينما يتم إدراج الجزء غير الفعال في  

 خالل الفترة.بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في  طيةالتغمن عمليات 
 

 مشتقات محتفظ لغرض المتاجرة 

االقتصادية كجزء من استراتيجية المجموعة إلدارة    التغطيةتصنف معامالت المشتقات للعمالء والمشتقات المستخدمة ألغراض  

لمحاسبة   التأهل  يتم  كـ " مشتق  التغطيةالمخاطر ولكنها ال تستوفي معايير  المتاجرة".  لغرض  بها  االنكشافات    تغطيةات محتفظ 

للمخاطر المرتبطة بمعامالت المشتقات للعمالء من خالل إبرام معامالت مماثلة مع أطراف مقابلة أو معامالت تخفيف المخاطر  

 األخرى. 



 

 بنك برقان مجموعة 

 المكثفة المجمعة  المرحلية  المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(   2022 مارس 31كما في 
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 )تتمة( المشتقات .13

بمبلغ المشتقة  لألدوات  الموجبة  العادلة  القيمة  ك  40,553  إن  دينار  في  ألف  كما    : 2021ديسمبر    31)  2022  مارس   31ويتي 

السالبة بمبلغ  31,458  :2021  مارس  31ألف دينار كويتي و  29,965 العادلة  ألف دينار    22,879  ألف دينار كويتي( والقيمة 

القيمة   14,746:  2021  مارس  31ألف دينار كويتي و  20,549:  2021ديسمبر    31كويتي ) ألف دينار كويتي( مدرجة ضمن 

 األخرى على التوالي.   والمطلوباتاألخرى  فترية للموجوداتالد
 

 إن المبالغ األسمية للمشتقات هي كما يلي:

 

  مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

   مارس 31
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

 مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة: 

    ؤهلة( غير الم التغطية)عمليات 

  1,133,430   1,639,856   1,513,118  عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة

  126,387   81,134   63,955  ائدة مبادالت أسعار الف

  55,950   52,556   54,916  خيارات
    

    مشتقات محتفظ بها للتغطية:
  40,293   20,931   18,511  عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة

  161,818   196,442   191,149  مبادالت أسعار الفائدة 
    

 
 

 األدوات المالية  .14
 

لبيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ   القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه
 مالية والمطلوبات المالية. تتكون األدوات المالية من الموجودات ال القياس.

 

 المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:  لألدواتتستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة  
 

 األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابقة؛ :1المستوى 
 

والتي يكون فيها أقل مستوى للمدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا إما بصورة مباشرة : أساليب التقييم  2المستوى  
 و   أو غير مباشرة؛

 

 . : أساليب التقييم التي يكون فيها أقل مستوى للمدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة المسجلة غير ملحوظ3المستوى 

 

المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية. بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية إن القيمة العادلة لكافة األدوات  

)أقل من   استحقاق قصيرة  فترة  ذات  أو  لهذه تسعة  السائلة  العادلة  القيمة  تقريباً  تعادل  الدفترية  القيمة  أن  المفترض  أشهر(، من 

اً على الودائع تحت الطلب وحسابات االدخار غير المرتبطة بفترة استحقاق الموجودات والمطلوبات. ينطبق هذا االفتراض أيض

 محددة. 
 

  271  بمبلغ  نقصترتبط بصورة رئيسية باإلضافات والتغير في القيمة العادلة. خالل الفترة، تم تسجيل    3إن الحركة في المستوى  
لم يكن في القيمة العادلة.    والذي يمثلشامل اآلخر  الدخل الألف دينار كويتي( ضمن    666:  2021  مارس  31ألف دينار كويتي )

 خالل الفترة.الجدول الهرمي للقيمة العادلة  هناك تحويالت مادية بين مستويات 
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 فيما يلي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة: 
 

   )مدققة(   

 2021 مارس 31  2021ديسمبر  31  2022 مارس 31 

 اإلجمالي   3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي   3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي   3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
  دينار كويتي

 ألف  
 ينار كويتي د

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
  دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

               الموجودات المالية
               

  180,878   93,668     -   87,210    168,913   87,451     -   81,462    178,893   93,025     -   85,868  أسهم

  281,997   8,000     -   273,997    274,520     -     -   274,520    278,823     -     -   278,823  أوراق دين مالية

  69,067   69,067     -     -    82,441   82,441     -     -    84,997   84,997     -     -  صناديق مدارة

  31,458     -  31,458     -   72,828     -  72,828     -   40,553     -  40,553     - لية مشتقةأدوات ما 

               

               المطلوبات المالية 

  14,746     -   14,746     -    22,661     -  22,661     -   22,879     -  22,879     - أدوات مالية مشتقة

               
 

ومدرجة بالتكلفة المطفأة وكذلك أدوات الدين األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة )باستثناء التسهيالت    الدخل الشامل اآلخرفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  مالية المصن  أوراق تخضع االستثمارات في  

 تمان المتوقعة.االئتمانية( لخسائر االئتمان المتوقعة. وال تخضع سندات بنك الكويت المركزي وسندات خزينة حكومة الكويت لخسائر االئ 
 

إذا ما تغيرت متغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في   قد يكون التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المكثف المجمع غير جوهري

 %.5المالية غير المسعرة بنسبة  وراقتحديد القيمة العادلة لأل
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المقابلة   وخسائر االئتمان المتوقعةوالمطلوبات المحتملة    لتزاماتفيما يلي تحليل إجمالي القيمة الدفترية للتسهيالت االئتمانية واال

 :طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي 9استنادًا إلى معايير المستويات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  
 

 2022 مارس 31 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

  4,751,876   114,832   681,476   3,955,568  تسهيالت ائتمانية
 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  2,458,980   14,441   175,693   2,268,846  *ومطلوبات محتملة  التزامات

 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت 

  142,815   65,250   52,130   25,435  االئتمانية 
 

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

 )مدققة(  2021ديسمبر  31 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

  4,653,130 79,731         733,471  3,839,928 تسهيالت ائتمانية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

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

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت  

 131,465 47,920 55,672 27,873 االئتمانية 
 

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

 2021 مارس 31 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 4,740,006 283,778         770,551      3,685,677 تسهيالت ائتمانية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 2,590,072 5,991 332,142 2,251,939 ومطلوبات محتملة * التزامات
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت  

 259,363   135,095 67,573             56,695 االئتمانية 
 

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

 بتمديد التسهيالت غير النقدية. لتزامات* بما في ذلك اال
 

 تفاصيل المخصصات المتاحة بناء على متطلبات تعليمات بنك الكويت المركزي.  فيما يلي 
 

 
 
 

 مارس 31
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

   مارس 31
2021   

 ألف 
 يتي دينار كو

    

 271,083     201,632  209,240    مخصص متاح لخسائر االئتمان 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

قدره   المتاح مبلغ  المخصص    مارس   31ألف دينار كويتي،    19,139:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  23,054يتضمن 

 ألف دينار كويتي( وهو مخصص للتسهيالت غير النقدية المدرجة ضمن المطلوبات األخرى.  15,734 :2021
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للعمالء )التسهيالت النقدية وغير النقدية(   والسلفياتفيما يتعلق بالقروض  يرات في خسائر االئتمان المتوقعة  فيما يلي تحليل التغ

 طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.  9وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  المحتسبة

 
   2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة 

1المرحلة   2المرحلة   3 المرحلة   اإلجمالي  

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

     

في   كما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  يناير   1مخصص 

2022  27,873   55,672   47,920   131,465  

  20,644   23,516  (824)  (2,048)  حركة خسائر االئتمان المتوقعة للفترة 

 (3,806)  (3,806)     -     -  مبالغ مشطوبة

 (5,488)  (2,380)  (2,718)  (390)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 ────── ────── ────── ────── 

  142,815   65,250   52,130   25,435    2022مارس  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثةالالث 

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    اإلجمالي  

نار كويتي ألف دي ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي    

     

في   كما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  يناير   1مخصص 

2021    52,962    99,591   100,162   252,715  

 40,420    65,227    (28,933)    4,126     حركة خسائر االئتمان المتوقعة للفترة 

 (24,054)    (24,054)       -     -  مبالغ مشطوبة

 (9,718)      (6,240)      (3,085)     (393)       تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

    ────── ────── ────── ────── 

 259,363   135,095  67,573   56,695      2021مارس  31الرصيد في 

    ══════  ══════ ══════ ══════ 

 

 الحقة أحداث .14

 

بتنفيذ عمليات مصرفية في تركيا والتي تم تقييمها كاقتصاد يعاني من    بنك برقان أيه إس،يقوم البنك من خالل شركته التابعة؛  

فإن البنك بصدد تحديد    ،ارتفاع معدل التضخم استناداً إلى معدالت التضخم التراكمية على مدى السنوات الثالثة السابقة. وبالتالي

"التقارير المالية حول االقتصاديات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم" على البيانات  29معيار المحاسبة الدولي  تأثير تطبيق

 المالية لشركته التابعة وسوف يقوم بتسجيل التعديالت في البيانات المالية المجمعة الالحقة للمجموعة.

 




