
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة بنك برقان 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 )غير مدققة(   2021  سبتمبر 30



 

 

 

 

 
 م جي صافي المطوع وشركاه إكي بي 

 25برج الحمراء، الدور 

 الصقر  زبد العزيعشارع 

 13001، الصفاة 24ص.ب. 

 دولة الكويت 

 7000 2228 965+ن:  تلفو

 7444 2228 965+فاكس:  

 
 
 
 

 

RSM  البزيع وشركاهم 

 42&  41 الدوربرج الراية، 

 شارع عبد العزيز الصقر 

 13022، الصفاة 2115ص.ب 

 دولة الكويت 

 + 965 2296 1000: تلفون

 + 965  2241 2761فاكس: 

 
 

1 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ع.إلى مجلس إدارة بنك برقان ش.م.ك.

 

  مقدمة
ش.م.ك. برقان  لبنك  المرفق  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  )  ع.لقد  التابعة  وشركاته  بـ )"البنك"(  معاً  إليها   يشار 

المتعلقة به لفتر  الدخل والدخل الشامل  اتوبيان  2021  رسبتمب   30كما في  موعة"(  ج"الم الثالثة أشهر والالمرحلية المكثفة المجمعة   تسعة تي 

ر المنتهية بذلك أشه  التسعةلفترة    ةالمجمع  ةالمكثف  ةملكية والتدفقات النقدية المرحلي في حقوق الالتغيرات  تهية بذلك التاريخ وبيانات  أشهر المن

البالتاريخ إدارة  إن  المسؤولة عن إعنك  .  الهي  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  في   اإلعدادمجمعة وعرضها وفقاً ألساس  داد هذه  المبين 

 يجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نت2إيضاح 

 
  ةنطاق المراجع

" المتعلق  للبنكالمستقلين    لحساباتبي امراقالمرحلية المنفذة من قبل    "مراجعة المعلومات المالية  2410دولي  ال  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار

ولين ؤالمس  إلى الموظفين  رئيسيةفي توجيه االستفسارات بصفة  المكثفة المجمعة  بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية  

ا والمحاعن  المالية  التحسبيألمور  اإلجراءات  وتطبيق  أقل  ة  المراجعة  نطاق  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات  من  كلبشليلية   نطاق   كبير 

 يمكن تحديدها التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي  

 ق بالتدقيق. إننا ال نبدي رأياً يتعلي ففي التدقيق. وبالتال

 

 النتيجة

لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من  علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن اى  إلاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد  

 .2المبين في إيضاح  اإلعدادجميع النواحي المادية، وفقاً ألساس 

 

 نية والرقابية األخرى تطلبات القانوالمتقرير حول 

المالية المرحلية المكثفة الإضافة إلى ذل إلى مراجعتنا، فإن المعلومات  للبنك.  ك، واستناداً  الدفاتر المحاسبية  مجمعة متفقة مع ما هو وارد في 

إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات   والئحته والتعديالت الالحقة له    2016نة  لس  1رقم  حسبما وصل 

  30المنتهية في    أشهرالتسعة  خالل فترة    ،ماوالتعديالت الالحقة لهلنظام األساسي للبنك  أو لقد التأسيس  لعأو    ،والتعديالت الالحقة لها  يةالتنفيذ

 .ليالما أو مركزهالبنك على نشاط تأثيراً مادياً على وجه قد يكون له  2021سبتمبر 
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ة المرحلية المكثفة المجمعةيتقرير المراجعة حول المعلومات المال

 )تتمة( ع.إلى مجلس إدارة بنك برقان ش.م.ك.

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى )تتمة(

 1968لسنة    32لفات ألحكام القانون رقم  خاأنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية م نبين أيضاً  

المتعلقة به  وال المصرفية والتعليمات  المهنة  المركزي وتنظيم  الكويت  النقد وبنك  له في شأن  الالحقة  القانون رقم  تعديالت  لسنة    7أو ألحكام 

 اً على وجه قد يكون له تأثير  2021  سبتمبر  30المنتهية في    أشهرالتسعة  خالل فترة  في شان هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به    2010

ً ديما   .المالي  أو مركزهالبنك على نشاط  ا

 القناعي  رشيد محمد .د

فئة "أ" 130ترخيص رقم  -مراقب حسابات  

 من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

 عضو في كي بي إم جي العالمية

 نايف مساعد البزيع

 فئة أ 91م سجل مراقبي الحسابات رق

RSM  البزيع وشركاهم 

الكویت في 2 نوفمبر 2021
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

 )غير مدقق(  2021  سبتمبر 30 فية تهيالفترة المن

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30

 

 
 أشهر المنتهية في  التسعة

 سبتمبر 30

 2020 2021  2020 2021 إيضاحات 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

   دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف 

   دينار كويتي
       

  208,978   190,655    62,479   65,052   إيرادات الفوائد 
 (101,040)  (97,348)   (28,499)   (33,244)   مصروفات الفوائد

  ────── ──────  ────── ────── 
  107,938   93,307    33,980   31,808   صافي إيرادات الفوائد  

       

  29,370   31,640    9,391   10,102   تعاب وعموالت أإيرادات 
 (4,232)  (4,309)   (1,201)   (1,319)   تعاب وعموالت أمصروف 

  ────── ──────  ────── ────── 
  25,138   27,331    8,190   8,783   تعاب والعموالتصافي إيرادات األ

       

  8,409   10,117    4,660   2,805   صافي األرباح من العمالت األجنبية 
  11,786   22,158   7,241   8,213   صافي إيرادات االستثمار   

  1,576   901    505   155   إيرادات توزيعات أرباح 
  9,699   12,795    2,381   2,821   إيرادات أخرى 

  ────── ──────  ────── ────── 
  164,546   166,609    56,957   54,585   ادات التشغيلإير

 (33,934) (35,379)   (10,169)   (12,739)   مصروفات موظفين 
 (35,003) (34,785)   (12,035)   (12,498)   مصروفات أخرى 

  ────── ──────  ────── ────── 
ربح التشغيل قبل مصروف خسائر االئتمان 

  34,753   29,348   األخرى  والمخصصات 
 

 96,445   95,609  
 (53,839)  (47,608)   (22,230)  (8,501)   مخصص خسائر االئتمان 

 (547)    433   524   144   لموجودات مالية أخرى   ( محملاسترداد) مخصص
  ────── ──────  ────── ────── 

  41,223   49,270    13,047   20,991   الربح قبل الضرائب
 (5,411)  (6,183)   (1,351)   (3,065)  7 الضرائب 

  ────── ──────  ────── ────── 
  35,812    43,087    11,696   17,926   ربح الفترة  

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
       الخاص بـ:  

  32,575   40,276    9,829   16,256   مساهمي البنك 
  3,237   2,811    1,867    1,670   الحصص غير المسيطرة

  ────── ──────  ────── ────── 
   17,926    11,696    43,087   35,812  
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  

 9.7  13.4     3.9   5.8  8 البنك )فلس(  

  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع  

 )غير مدقق(  2021  سبتمبر 30 الفترة المنتهية في

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

 

 
 أشهر المنتهية في  التسعة

 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

   دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف 

   دينار كويتي
      

   35,812   43,087       11,696   17,926    ربح الفترة
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
      

       الدخل الشامل اآلخر)الخسارة( 
بنود لن يعاد تصنيفها الى بيان الدخل المرحلي المكثف 

   المجمع في فترات الحقة:
 

  
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة 

 (4,017)   1,305   رالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ
 

  (1,862)  (14,590) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
   1,305    (4,017)     (1,862)   (14,590) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

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

 
  

 أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
    الشامل اآلخر:

 
  

  8,179  (4,698)   2,976  (735)  صافي التغير في القيمة العادلة  

  (9)   (179)    (281)  (70)  التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

 (8,694)  (500)  (5,875)   (82)  المرحلي المكثف المجمع  يان الدخل صافي التحويل الى ب

 (28,030)   (17,913)  (12,181)  (3,992)  تعديل تحويل عمالت أجنبية  

  2,316  1,438  860  (1,157)  التدفقات النقدية   لتغطيةالتغيرات في القيمة العادلة  

  7,648  844     3,211  (961)   صافي استثمار  تغطيةالناتجة من  صافي األرباح

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 (33,180)  (22,870)     (15,307)  (5,692)   خسائر شاملة أخرى للفترة 

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
  2,632    20,217        (3,611)     12,234     للفترة   ةالشامل )الخسارة(  الدخلجمالي إ

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

      الخاص بـ:  

  (131)  18,256   (5,233)   10,631    مساهمي البنك 

  2,763  1,961    1,622   1,603   ير المسيطرة الحصص غ

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
    12,234    (3,611)        20,217   2,632  

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

 )غير مدقق(  2021  سبتمبر 30الفترة المنتهية في 
     الخاصة بمساهمي البنك    

 

 رأس  
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم 

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي 
 إجباري  

 احتياطي 
 اختياري

 طي  احتيا
 أسهم خزينة 

 احتياطي  
 القيمة العادلة 

 احتياطي المكافآت 
 باألسهم 

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

احتياطيات 
 أخرى*

 أرباح  
 اإلجمالي  مرحلة

األوراق  
الرأسمالية 
المستديمة  

 1الشريحة رقم  
الحصص غير  

 المسيطرة  
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 نار كويتيدي

 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 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

                

 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   2021يناير  1 الرصيد كما في 

   43,087 2,811  -  40,276   40,276  -   -   -   -  -   -   -   -   -   -  ربح الفترة  

 (22,870)  (850)   -  ( 22,020)  -  2,276 (17,327)   -  (6,969)   -   -   -   -   -   -  رة للفتاآلخر  )الخسارة( الدخل الشامل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  20,217  1,961  -  18,256 40,276 2,276 (17,327)   -  (6,969)   -   -   -   -   -  -  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

  -   -   -   -  (13,125)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   13,125  (6أسهم منحة ُمصدرة )إيضاح 

 (13,102)   -   -  (13,102)  (13,102)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  (6توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غير 
 (161)  (161)   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  مسيطرة  

تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها  

  -  305  -   -   -   -   -   -    لغرض البيع
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 (347)  -  -  -   -   -  

  -   -  (800)  800 800  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  أجنبية تعديل تحويل عمالت

 مرحلة  صافي المحول إلى األرباح ال 
لالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة  

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

  مدفوعات فوائد على االوراق الرأسمالية

 (4,328)   -   -  (4,328)  (4,328)   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -  1الشريحة رقم 

 ─────── ──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
  882,390  42,666  150,825  688,899  159,991  10,574  (198,544)   564  (56,076)   43,135   103,349   102,971  (1,742)   249,052   275,625    2021سبتمبر  30الرصيد 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(  2021  سبتمبر 30 يف الفترة المنتهية 
     الخاصة بمساهمي البنك  

 

 رأس  
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم 

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي 
 إجباري  

 احتياطي 
 اختياري

 احتياطي  
 أسهم خزينة 

 احتياطي  
 القيمة العادلة 

 احتياطي المكافآت 
 باألسهم 

احتياطي  
تحويل عمالت 

 أجنبية  
احتياطيات 

 أخرى*
 باح  رأ

 اإلجمالي  مرحلة

األوراق  
الرأسمالية 
المستديمة  

 1الشريحة رقم  
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 

 ار كويتينيد
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
                

 952,258 49,573  151,525  751,160  172,205  8,674  (151,972) 564  (30,564)  43,135  99,843  99,465  (1,742)  249,052  262,500    2020يناير  1 الرصيد كما في 

 35,812  3,237  -   32,575  32,575 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة 

 (33,180)  (474)  -  (32,706)  -  9,954 (27,570)  -  (15,090)  -  -  -  -  -  -  الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للفترة )
 ──────

─ 
──────

─ 
──────

─ 
──────

─ 
─────── ──────

─ 
─────── ─────── ──────

─ 

──────

─ 

────── ──────

─ 

──────

─ 
──────

─ 
─────── 

 2,632  2,763  -  ( 131) 32,575  9,954 (27,570)  -  (15,090)  -  -  -  -  -  -  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

 (31,445)  -  -  (31,445)  (31,445)  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  (6)إيضاح  توزيعات أرباح نقدية
 تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ  

 -  -  -  -  -  (990)   1,035 -  (45) -  -  -  -  -  -     بها لغرض البيع
 للعمالء االفرادروض خسائر تعديل ق

 (8,499)  -  -  (8,499)  (8,499)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ( 14و 2.1)ايضاحي  

 -  -  1,575  (1,575)  (1,575)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أجنبية  يل تحويل عمالت دعت
 مدفوعات فوائد على االوراق الرأسمالية

 (4,426)  -  -  (4,426)  (4,426)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1الشريحة رقم 
 ────── ─────

── 

─────

── 

─────

── 

────── ─────── ─────── ─────── ──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 

──────

─ 
─────

─ 

────── 
 910,520  52,336  153,100  705,084  158,835  17,638  (178,507) 564 (45,699)   43,135  99,843  99,465  (1,742)  249,052  262,500  2020سبتمبر   30 الرصيد كما في 

 ══════

═ 
══════

═ 

══════

═ 

═════

══ 

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

═ 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 لمزيد من التفاصيل حول االحتياطيات األخرى.  6* راجع االيضاح رقم 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. هذه تشكل جزءا ال يتجزأ من 14إلى  1من يضاحات المرفقة إن اإل
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع  

 )غير مدقق(  2021  سبتمبر 30الفترة المنتهية في 

  

 لمنتهية في ر اأشه التسعة
 سبتمبر   30

 إيضاح  

2021 
 ألف 

 دينار كويتي

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

    أنشطة التشغيل  

 41,223    49,270    ربح الفترة قبل الضرائب

    تعديالت:  

 (11,786)  (22,158)   صافي إيرادات االستثمار   

 53,839   47,608   مخصص خسائر االئتمان  

 547  (433)   موجودات مالية أخرى  ل ( محملاسترداد) مخصص 

 (1,576)  (901)   إيرادات توزيعات أرباح  

 9,287  9,062   استهالك وإطفاء   

 

 ───────── ───────── 

 91,534   82,448   دات ومطلوبات التشغيل وجوي م ربح التشغيل قبل التغيرات ف

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 17,679   21,743   خرىأكويت المركزي وال بنكأذونات وسندات خزانة لدى  

 360,093  134,136   المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 (116,682)  (104,910)   ء  ماللع فياتقروض وسل 

 (29,396)   (18,907)   خرى أموجودات  

  (234,422)  (42,824)  مستحق الى بنوك   

 (78,505)   (228,302)   خرى أمستحق الى مؤسسات مالية  

  307,059   306,536  ودائع من العمالء  

 (30,714)  (45,941)   مطلوبات أخرى 

 (4,301)   (1,209)   ضرائب مدفوعة   

 

 ───────── ───────── 

 282,345  102,770  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

 

 ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار  

 (575,499)  (439,204)   شراء استثمارات في أوراق مالية 

 609,410   440,973   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 

 (50,668)  (10,208)   شراء ممتلكات ومعدات، بالصافي بعد االستبعادات 

 1,576    901   توزيعات أرباح مستلمة 

 

 ───────── ───────── 

 (15,181)  (7,538)    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 

 

 ───────── ───────── 

    

    أنشطة التمويل  

 (58,093)  (139,268)   أموال مقترضة أخرى  

 (31,445)  (13,102)   توزيعات أرباح نقدية مدفوعة الى مساهمي البنك  

 -  (161)   لى الحصص غير المسيطرة  إتوزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

 (4,426)  (4,328)   1مدفوعات فوائد على االوراق الرأسمالية الشريحة رقم 

 

 ───────── ───────── 

 (93,964)  (156,859)    ات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل دفقالتصافي 

 

 ───────── ───────── 

 173,200  (61,627)  نقد والنقد المعادل ال في الزيادة /صافي )النقص( 

 (28,048)  (18,254)   تحويل العمالت األجنبية  أثر

 761,508   964,563   يناير   1ي ل فالنقد والنقد المعاد

 

 ───────── ───────── 

 906,660  884,682 3 سبتمبر  30النقد والنقد المعادل في 

 

 ═════════ ═════════ 

    :معلومات اضافية حول التدفقات النقدية 

 156,468   189,828   فوائد مستلمة 

 109,563   103,969   فوائد مدفوعة  
 

 ═════════ ═════════ 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
 المجمعة   إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30 فيكما 
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 التأسيس والتسجيل  .1
 

عام مساهمة  شركة  هو  )"البنك"(  ش.م.ك.ع.  برقان  بنك  تإن  تة  بتاريخم  أميري  مرسوم  بموجب  الكويت  دولة  في   أسيسها 

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

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

المكثفة المجمع المالية المرحلية  المعلومات  للفترة  لبنة لتم التصريح بإصدار  إليها معا بـ "المجموعة"(  التابعة )يشار  ك وشركاته 

   . 2021 أكتوبر 11بموجب قرار من مجلس اإلدارة بتاريخ   2021 سبتمبر 30المنتهية في 
 

 . 9إن األنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في إيضاح 
 

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

   الكويت.
 

 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية .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.

  

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

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

 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في ضوء التعديالت التالية:  المالية الصادرةر اريالمعايير الدولية للتق
 

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

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

 المركزي، أيهما أعلى؛ والتأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و 
 

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

المنته  19 المالية  السنة  رقم  2020ديسمبر    31في  ية  خالل  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 

هل ديل من الموجودات المالية الناتجة عن أي مُ لتعة ا. غير أن خسار9الخسائر طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  

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

ائر. سوف يؤدي تطبيق  لخسو افي األرباح أ  2020ديسمبر   31االعتراف بكافة خسائر التعديل المتكبدة بعد السنة المنتهية في  

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

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

 دولة الكويت".
 

ال مالية  ومامعلإن  بيانات  المطلوبة إلعداد  واإلفصاحات  المعلومات  كافة  تتضمن  ال  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  مجمعة  ت 

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

   .2020ديسمبر  31في 
 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن    2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في    التسعة، فإن نتائج التشغيل لفترة  ذلك  باإلضافة إلى

تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة للتوافق مع عرض الفترة    /  تم إعادة إدراج  .2021ديسمبر    31توقعها للسنة المالية المنتهية في  

 ن إعادة التصنيف تأثير على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واألرباح المسجلة سابقاً للفترة.  ج عينتالحالية. لم 
 

 السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   2.2
 

المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في السنة  فة  مكثإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية ال

التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباراً من    باستثناءالمالية السابقة،  

 . 2021يناير  1

 

 

 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
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 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( .2
 

 سبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )تتمة(حالمالسياسات ا 2.2

 

،  39، ومعيار المحاسبة الدولي  9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4الية لما والمعيار الدولي للتقارير 7والمعيار الدولي للتقارير المالية  

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

 . )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر
 

 لمبررات العملية التالية:  ا تتتضمن التعديال

 

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

 ؛  والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية

السماح • التحوط دون وتصنيفات  لتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور  الو  تغييرات في فترة  وثائق 

 ؛ و توقف عالقة التحوط

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

 .طرخالممعدل فائدة مرجعي خال من المخاطر كتحوط لبند ا

 

تأثير على   التعديالت أي  لهذه  التأثير   المعلوماتلم يكن  للمجموعة، وتعمل اإلدارة على تحديد  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية 

 المحتمل للتعديل المذكور أعاله للفترات المستقبلية.

 

 معادل  النقد القد والن .3

 

 

    سبتمبر 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

   سبتمبر 30
2020   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

 نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات  

  512,137   359,202   372,603  المالية األخرى 

  62,640   260,575   111,384  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

  332,081   199,724  227,226 يوماً   30خالل  يستحق مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 

─────── ─────── ─────── 

 711,213  819,501   906,858  

 (198)  (24)  (18)  خسائر االئتمان المتوقعة 

 

─────── ─────── ─────── 

ً النقد والنقد المعادل    906,660   819,477   711,195  المجمع المكثف  لبيان المركز المالي المرحلي وفقا

     -  145,086   173,487  النقد والنقد المعادل الخاص بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع

 
────────── ──────── ────────── 

ً النقد والنقد المعادل   المجمع المكثفالمرحلي ة ديلبيان التدفقات النق وفقا
 

 884,682      964,563   906,660   

 
══════════ ════════ ══════════ 
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 أخرى أموال مقترضة .4

 

 معدالت الفائدة  

   سبتمبر 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
  ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

  سبتمبر 30
2020   

 ألف 
 دينار كويتي 

مدرجة بالدينار الكويتي في  –سندات مساندة 

  29,904  29,913 - %6.00 )شريحة ثابتة( *  2026سنة 
ة بالدينار الكويتي في رجمد –سندات مساندة 

 %( *7)شريحة متغيرة بحد أقصى  2026سنة 
معدل بنك الكويت 

  69,446  69,467 - %3.95المركزي + 

 قرض متوسط األجل 
+   3M Liborمعدل 

0.95% - -  45,909  
  152,815  151,416 - %3.125 * دفع متوسطة األجل باليوروأوراق 

أولوية  ت ذاسندات بمعدل ثابت غير مضمونة 

  99,828  99,862  99,965  %4.125 للسداد  

 تسهيل مرابحة 
 3M Liborمعدل 

+1.00%  59,990  60,195 - 
 - 150,755  150,047  % 2.75 2031سنة  –سندات مساندة 

 قرض متوسط األجل 
+   3M Liborمعدل 

1.10 %  117,062  117,488 - 

 قرض متوسط األجل  
+   3M Liborمعدل 

151. %  90,262  - - 

 قرض متوسط األجل  
+   3M Liborمعدل 

1.00 %  22,499  - - 
 436 - - %3.17 -%1.00 شركات تابعة  –وض أخرى رق
  ────────── ────────── ────────── 

     539,825  679,096  398,338   
  

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 بالكامل خالل الفترة.مساندة ال* تم سداد سندات الدين  
 

 مطلوبات أخرى  .5

 

  

   سبتمبر 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
  ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

  سبتمبر 30
2020   

 ألف 
 دينار كويتي 

     

 40,910  38,985   32,364   ة ئندافوائد مستحقة 
 16,030  17,096   18,103   مزايا موظفين 

 15,470  15,472   18,916   مخصص لتسهيالت ائتمانية غير نقدية 
 32,382  35,126   30,377   شيكات وأرصدة مقاصة
 13,231  10,373   9,965   إيرادات مستلمة مقدماً  

 37,072  37,848   40,548   دائنون آخرون ومصروفات مستحقة 
 90  294   293   مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 14,123  11,825   12,076   ضرائب مستحقة  
 38,896  71,681   35,874   أرصدة أخرى 

  

────────── ────────── ────────── 
  198,516     238,700 208,204 

  

══════════ ══════════ ══════════ 
  

 

 

 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
 المجمعة   إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30 فيكما 
 

 

12 

 حقوق ملكية المساهمين .6
 

بالكامل من    يتكون رأس     (أ المصدر والمدفوع  البنك  )  2,756,250,000مال  : 2020  سبتمبر  30و  2020ديسمبر    31سهم 
 فلس للسهم.  100 بقيمة( سهم 2,625,000,000

   
 أسهم خزينة (ب

 
    سبتمبر 30

2021   

 ة(قق)مد
 ديسمـبر 31

2020 
   سبتمبر 30

2020   
  4,577,228   4,577,228  4,811,693  عدد األسهم المحتفظ بها     

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 %0.17 %0.17 %0.17 نسبة األسهم المحتفظ بها 
 

══════════ ═══════ ═══════ 

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

══════════ ═══════ ═══════ 

 925 975       1,092   )ألف دينار كويتي( –القيمة السوقية 
 

═══════ ═══════ ═══════ 

 219      217      222 ح للقيمة السوقية للسهم )فلس(رجلمالمتوسط ا
 ═══════ ═══════ ═══════ 

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

 المرحلة خالل فترة حيازة هذه األسهم.ح باواالحتياطي االختياري واألر اإلجباريإصدار األسهم واالحتياطي 
 

 احتياطيات أخرى   (ج
 

 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةفترة   

 

صافي   تغطية
االستثمار في  
 عمليات أجنبية

 ألف دينار كويتي 

  تغطيةاحتياطي 
 التدفقات النقدية 

 ألف دينار كويتي 

التغيرات في 
ملكية الشركات  

 التابعة 
 ي ألف دينار كويت

احتياطي  
مجموعة استبعاد  

محتفظ بها  
 لغرض البيع

 ألف دينار كويتي 
 اإلجمالي 

 ألف دينار كويتي 

      

 8,645  (5,317)  (1,478)  2,295  13,145  2021يناير  1الرصيد في 
  تغطيةالتغيرات في القيمة العادلة الحتياطي 

 1,432 - - 1,432 - التدفقات النقدية
 844 - - - 844 ي االستثمار افص تغطيةصافي الربح من 

تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ  
  (347)  (347)            - - - بها لغرض البيع  

 

────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
  1,929  (347)         -  1,432   844  ة ( الشامل الخسارة) الدخل إجمالي

 

────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
  10,574  (5,664)  (1,478)   3,727   13,989  2021 سبتمبر 30الرصيد في 

 

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

 

 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةفترة   

 

صافي    تغطية
مار في تثساال

 عمليات أجنبية 
 ألف دينار كويتي  

  تغطيةاحتياطي 
 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 

      

 8,674 990 (1,478) 579 8,583 2020يناير  1الرصيد في 

  تغطيةالتغيرات في القيمة العادلة الحتياطي 
 2,306 - - 2,306 - التدفقات النقدية

 7,648 - - - 7,648 صافي االستثمار  تغطيةصافي الربح من 

تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ  
 (990) (990) - - - بها لغرض البيع  

 

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

 8,964 (990) - 2,306 7,648 ة ( الشامل الخسارة) الدخل إجمالي

 

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

 17,638 - (1,478) 2,885 16,231 2020 سبتمبر 30الرصيد في 

 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( حقوق ملكية المساهمين .6
 

 توزيعات أرباح وأسهم منحة  (د
 

فلس( وأسهم منحة    12:  2019)فلس للسهم    5، اعتمدت الجمعية العمومية السنوية توزيع أرباح نقدية بقيمة  2021  يونيو  6في  

 . 2020ديسمبر  31: ال شيء( للسنة المنتهية في 2019% )5بنسبة 
 

 الضرائب .7
 

 

 المنتهية في   رالثالثة أشه
  سبتمبر 30

 
 

 أشهر المنتهية في  التسعة
 سبتمبر 30

 

2021 
 ألف  

 دينار كويتي

2020 
 ألف  

 دينار كويتي 

2021 
 ألف  

 دينار كويتي

2020 
 ألف  

 دينار كويتي 
     

 855  1,049  258   421  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 342  425  103   174  لمي  علحصة مؤسسة الكويت للتقدم ا

 342   420  103   169  زكاة  ال

 3,872  4,289  887   2,301  ضرائب ناتجة من شركات تابعة أجنبية 

 

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

  3,065    1,351  6,183   5,411 

 

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

 

 ربحية السهم   .8
 

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

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

 فيما يلي احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة: 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

   سبتمبر 30
 
 

 أشهر المنتهية في  التسعة
   سبتمبر 30

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

  

   

 32,575   40,276    9,829  16,256 ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك 
ناقصاً: مدفوعات الفائدة وحركات أخرى على  

 (6,001)   (3,528)   800  (300)  1األوراق الرأسمالية بالشريحة 
 

────────── ────────── ───────── ────────── 
ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك بعد سداد الفائدة 

والحركات  1على األوراق الرأسمالية الشريحة 

 26,574   36,748     10,629   15,956      األخرى 
 

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

    

 سهم سهم  سهم سهم  

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بالصافي بعد 

  2,751,438,307   2,751,438,307   2,751,438,307   2,751,438,307   أسهم الخزينة

 

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

  9.7    13.4   3.9     5.8  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
    

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

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

 األعمال التالية:  
 

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

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

 

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

البنكي والبطاقات  االئتمان  وبطاقات  والودائع  القروض  ذلك  في  بما  الخاصة  والخدمات المالية  األجنبية  العمالت  وتحويل  ة 

 األخرى.

 

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

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

 والخدمات األخرى.

 

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

 المخصصة.  
 

وتقي الموارد  توزيع  القرارات حول  اتخاذ  منفصلة ألغراض  بصورة  األعمال  لوحدات  التشغيل  نتائج  التنفيذية  اإلدارة  يم  تراقب 

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. 

 

بشأنه لديها ليتضمن المركز الرئيسي كقسم جديد يجب إعداد قامت المجموعة خالل الفترة بتغيير القطاع الذي يجب إعداد تقرير  

القطاعات   الفوائد ونتائج تشغيل  إيرادات  اإلفصاح بشكل منفصل عن صافي  تم  لذلك،  أعاله. ووفقاً  كما هو موضح  تقرير عنه 

سا مدرجة  كانت  والتي  الرئيسي  بالمركز  المتعلقة  المطلوبات  وإجمالي  الموجودات  وإجمالي  الفترة  قطاع  وربح  من  كجزء  بقاً 

في   المنتهية  للفترة  المقارنة  المعلومات  تعديل  تم  منفصل.  بشكل  لالستثمارات  المصرفية  والخدمات    2020  سبتمبر  30الخزينة 

 للتوافق مع عرض الفترة الحالية.   2020ديسمبر  31وكما في 
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 معلومات القطاع )تتمة( .9
 

 : سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةونتائج قطاعات التشغيل لدى المجموعة لفترة  يعرض الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإيرادات

 

 العمليات الدولية  عمليات الكويت   

المعامالت غير  
الموزعة فيما بين 
 المجموعة  شركات المجموعة  

 

 الخدمات 
 المصرفية للشركات  

 ألف  
 دينار كويتي

 الخدمات 
 الخاصةالمصرفية 

   ولألفراد
   ألف

 كويتي دينار

 الخزينة 
والخدمات المصرفية  

 لالستثمارات  
 ألف  

 دينار كويتي

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي

          2021 سبتمبر 30

  93,307  (7,381)   40,514   60,174  (5,556)   656   26,494   38,580  صافي إيرادات فوائد 
 

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

  166,609  (7,621)   75,726   98,504  (5,129)   22,257   30,835   50,541  نتائج تشغيل القطاعات 
 

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

  43,087  (12,685)   15,692   40,080  (5,521)   18,425  (1,029)   28,205  ربح )خسارة( الفترة 
 

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

 

 لية العمليات الدو عمليات الكويت  

المعامالت غير 
الموزعة فيما بين  

 المجموعة شركات المجموعة 

 

 الخدمات 
 المصرفية للشركات  

 ألف  
 دينار كويتي 

 الخدمات 
الخاصة  المصرفية 

 ولألفراد 
 ألف  

 دينار كويتي 

 الخزينة 
والخدمات المصرفية  

 لالستثمارات 
 ألف  

 دينار كويتي 

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي 

         2020  سبتمبر 30

 107,938 (7,433) 50,927 64,444 (10,625) 2,284 26,638 46,147 صافي إيرادات فوائد 
 

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

 164,546 (7,627) 82,872 89,301 (12,285) 16,100 29,702 55,784 نتائج تشغيل القطاعات
 

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

 35,812 (9,897) 12,991 32,718 (30,287) 12,220 8,586 42,199 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  المصرفية 

   ولألفراد
 ألف  

 دينار كويتي

 الخزينة 
مات المصرفية  والخد 

 لالستثمارات  
 ألف  

 دينار كويتي

 المركز الرئيسي 
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف  

 دينار كويتي

 اإلجمالي 
 ألف  

 دينار كويتي

          2021 سبتمبر 30

  6,964,768  (182,271)   2,048,548   5,098,491   491,685   693,333   1,147,963   2,765,510  إجمالي الموجودات
 ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 

  6,082,378  (182,753)   1,795,569   4,469,562   1,851,502   264,411   1,167,317   1,186,332  إجمالي المطلوبات 
 ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 

         

         )مدقق(  2020ديسمبر  31
  7,106,084  (232,940)  2,077,844  5,261,180 576,634 797,763  1,315,787   2,570,996  إجمالي الموجودات 

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

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

         

           2020سبتمبر  30
  6,942,861  (239,760)  2,092,835  5,089,786 560,042 584,343  1,261,037   2,684,364  إجمالي الموجودات 

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

  6,032,341  (223,969)   1,801,933   4,454,377  2,195,277 164,953  1,059,532   1,034,615  إجمالي المطلوبات
 ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 
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 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 التي يسيطرون عليها  للمجموعة خالل   للمجموعة والشركات  الذين كانوا عمالء  ملموساً(  تأثيراً  أو  عليها سيطرة مشتركة 

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

تتم   تأثيراً ملموساً. إن شروط هذه المعامالت  الموافقة عليها من قبل األم أو تمارس عليها  بصورة أساسية 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. 

 
 

 كما يلي: إن األرصدة والمعامالت القائمة هي 

 

 الشركة األم  
 ألف 

 دينار كويتي

 أخرى
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر 30
2020   

 ألف 
 دينار كويتي 

      والمطلوبات الموجودات 

  220,390   184,879   177,568   177,568   -  المالية األخرى *  المستحق من البنوك والمؤسسات
  974,957  983,769   911,259   911,259   -  للعمالء *  وسلفياتقروض 

  134,058   134,346   128,884   112,813   16,071  استثمارات في أوراق مالية
 قبل طرف ذي   استثمارات في أوراق مالية مدارة من

  65,914   66,329   78,295   78,295   -  عالقة 
  5,284   5,283   5,586   5,586   -  أخرى تموجودا

  17,060   21,448   14,513   14,513   -  مستحق الى بنوك  

  62,912   31,716   55,109   55,109   -  الى المؤسسات المالية األخرى مستحق

  136,976   125,274   178,010   60,108   117,902  ودائع من عمالء

 

     

      لتزامات والمطلوبات المحتملة والمشتقات اإل

 26,924  21,454   1,363   1,363   -  خطابات اعتماد

 77,579  81,318   69,142   69,142   -  خطابات ضمان

 77,054 103,529  124,440   124,440   -  مستخدمةائتمانية غير  حدود

 14,998 15,987  18,877   18,877   -  لتزامات أخرى إ
      

      المعامالت
 31,517  40,488  22,776 22,746 30 إيرادات فوائد  

  (1,789) (1,929)   (520)  (333)  (187) مصروفات فوائد 
 1,128  1,474  585 583 2 إيرادات أتعاب وعموالت 

 (560)  (739)  (372)  (372)   -  مصروفات أتعاب وعموالت 
 1,366  1,366  499  -   499  إيرادات توزيعات أرباح  

  (2,768) (3,606)  (8,636)  (8,636)   -  مصروفات أخرى
      

      معامالت أخرى خالل الفترة  

 - - 568 568 - شراء ممتلكات ومعدات 

 23,791 29,571 - - - شراء استثمارات في أوراق مالية
 23,990 24,041  - - - تثمار في أوراق مالية بيع اس

 - 19 - - - خسارة من بيع استثمارات في أوراق مالية 

      



 

 بنك برقان جموعة م

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30كما في 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( .10
 

في   المنتهية  الفترة  في  كما  بمبلغ 2021  سبتمبر  30*  القائمة  األرصدة  مقابل  المؤهلة  الضمانات  العادلة إلجمالي  القيمة  كانت   ،

472,386  ( دينار كويتي  دينار   492,126:  2020سبتمبر    30ودينار كويتي    ألف  494,196:  2020ديسمبر    31ألف  ألف 

 كويتي(. 
 
 

 

 عدد أعضاء 
موظفي  المجلس /  

 اإلدارة العليا 

    سبتمبر 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

   سبتمبر 30
2020   

 ألف 
 تي دينار كوي

     * أعضاء مجلس اإلدارة
  4,567   4,452   4,377   3  قروض وسلفيات 

  889   907   962   7  ودائع من عمالء
     

     موظفو اإلدارة العليا  
  237   219   167   13    قروض وسلفيات

  2,301   2,431   2,159   32  ودائع من عمالء

  6   7   19   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  
أعضاء مجلس  في  لهذا الغرض    تتمثللمكافآت المستحقة أو المصروفات المستحقة المقدرة المتعلقة بـ "اإلدارة العليا" )التي  إن ا 

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

أشهر المنتهية في  التسعة     

سبتمبر  30  

    2021 2020 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي     

تتضمن رواتب وحوافز –مزايا قصيرة ألجل للموظفين      3,944  3,789 

 1,178  1,420    مستحقات مكافآت نهاية الخدمة

ألجلمستحقات تكلفة الحقوق التشجيعية طويلة      401  284 

 281  278    مستحقات خدمات اللجان  
    ───────── ───────── 

      6,043  5,532 
    ═════════ ═════════ 

 

 لتزامات والمطلوبات المحتملة اإل .11
 

 

   سبتمبر 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر 
2020   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

  34,257   36,172   28,707  قبولةمحواالت 

  226,288   259,366   246,257  خطابات اعتماد 

  860,878   857,342   818,976  خطابات ضمان

  557,187   642,168   670,587  حدود ائتمانية غير مستخدمة

  14,998   15,987   18,877  لتزامات أخرى إ

 ────────── ────────── ────────── 
  1,783,404      1,811,035  1,693,608  

 ══════════ ═════════ ══════════ 



 

 بنك برقان جموعة م

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30كما في 

 

 

19 

 المشتقات .12
 

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

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

 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 لمذكورة أعاله إلى حقوق الملكية  ا . تم تحويل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تحويل العقود  ومقرها في تركياالتابعة  

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

المجمو تقوم  الفترة.  المجمع خالل  المكثف  المرحلي  الدخل  بيان  أجنبية ضمن  عمليات  في  االستثمارات  بتقييم عتحوط صافي  ة 

، فإن نسبة  2021  سبتمبر  30بانتظام، أي مبلغ صافي موجودات الشركة التابعة المراد التحوط له، وكما في    األمثلمعدل التحوط  

 . األمثل%( تمثل معدل التحوط 50: 2020 سبتمبر 30%؛ 50: 2020ديسمبر  31) 40%
 

 التغطيةالمشتقات المحتفظ بها لغرض 

 

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

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

لم العمومية  للمشتقات ضمن  التغطيةاسبة  حالميزانية  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.مكثف المجمع لبيان الدخل المرحلي ا في  التغطيةمن عمليات 
 

 مشتقات محتفظ لغرض المتاجرة 

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

لمحاسبة   التأهل  المتاجرة"  التغطيةالمخاطر ولكنها ال تستوفي معايير  لغرض  بها  االنكشافات    تغطيةيتم    .كـ " مشتقات محتفظ 

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

 األخرى. 
 

بمبلغ المشتقة  لألدوات  الموجبة  العادلة  القيمة  في    27,411  إن  كما  دينار كويتي  :  2020ديسمبر    31)  2021سبتمبر    30ألف 

العادلة السالبة بمبلغ  43,557  :2020سبتمبر    30ألف دينار كويتي و  50,344 ألف دينار    21,129  ألف دينار كويتي( والقيمة 

ألف دينار كويتي( مدرجة ضمن القيمة   14,847:  2020سبتمبر    30ألف دينار كويتي و  21,046:  2020ديسمبر    31كويتي )

 ى على التوالي.  راألخ والمطلوباتاألخرى  الدفترية للموجودات
 

 إن المبالغ األسمية للمشتقات هي كما يلي:

 

    سبتمبر 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

   سبتمبر 30
2020   

 ألف 
 دينار كويتي 

 مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة: 

    غير المؤهلة(  التغطية)عمليات 

  1,219,007   1,156,287   1,201,774  الت أجنبية آجلةمعقود مبادالت / تحويل ع
  142,716   147,122   110,719  مبادالت أسعار الفائدة 

  24,525   33,996   60,603  خيارات
 

═════════ ══════════ ═════════ 

    :للتغطيةمشتقات محتفظ بها  
  39,441   40,914   30,574  عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة

  166,121  173,906  173,781  مبادالت أسعار الفائدة 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
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 األدوات المالية   .13
 

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

 

 المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:  لألدواتتستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة  
 ؛ةاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابق :1المستوى 
: أساليب التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى للمدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا إما بصورة مباشرة 2المستوى  

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

 

قيمة العادلة لكافة األدوات المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية. بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية لإن ا

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

بات. ينطبق هذا االفتراض أيضاً على الودائع تحت الطلب وحسابات االدخار غير المرتبطة بفترة استحقاق والموجودات والمطل

 محددة. 
 

  375  بمبلغ  نقصترتبط بصورة رئيسية باإلضافات والتغير في القيمة العادلة. خالل الفترة، تم تسجيل    3إن الحركة في المستوى  

القيمة العادلة.    والذي يمثلالدخل الشامل اآلخر  ألف دينار كويتي( ضمن    4,201:  2020سبتمبر    30ألف دينار كويتي ) لم  في 

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

   )مدققة(   

 2020 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

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

 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
  يدينار كويت

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
  دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

               الموجودات المالية
               

  182,575   96,341     -   86,234   181,665 93,243    -  88,422   179,998   94,242     -   85,756  أسهم

  170,817   8,000     -   162,817   253,042  8,000     -  245,042   235,527   8,000     -   227,527  أوراق دين مالية

  66,377   66,377     -     -    66,739    66,739      -     -    78,733   78,733     -     -  صناديق مدارة

  43,557     -  43,557     -   50,344     -  50,344     -   27,411     -  27,411     - أدوات مالية مشتقة

               

               المطلوبات المالية 

  14,847     -  14,847     -  21,046    - 21,046      -   21,129     -  21,129     - أدوات مالية مشتقة

               
 

ومدرجة بالتكلفة المطفأة وكذلك أدوات الدين األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة )باستثناء التسهيالت    الدخل الشامل اآلخرمالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل    أوراق ثمارات في  ت تخضع االس

 نة حكومة الكويت لخسائر االئتمان المتوقعة.ياالئتمانية( لخسائر االئتمان المتوقعة. وال تخضع سندات بنك الكويت المركزي وسندات خز
 

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

 %.5ة غير المسعرة بنسبة يالمال  وراقتحديد القيمة العادلة لأل
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المقابلة   وخسائر االئتمان المتوقعةوالمطلوبات المحتملة    توااللتزامافيما يلي تحليل إجمالي القيمة الدفترية للتسهيالت االئتمانية  

 يمات بنك الكويت المركزي.لطبقًا لتع 9استنادًا إلى معايير المستويات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  
 

 2021سبتمبر  30 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

  4,839,294   226,036   766,361   3,846,897  تسهيالت ائتمانية
 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  2,552,547   14,522   253,548   2,284,477  * التزامات ومطلوبات محتملة

 

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

  202,343   123,822   48,044   30,477  االئتمانية 
 

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

 دققة( م) 2020ديسمبر  31 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 4,822,980 200,707 929,786 3,692,487 تسهيالت ائتمانية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

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

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت  

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

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

 2020سبتمبر  30 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 لف  أ

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 4,899,096 224,136 922,712 3,752,248 تسهيالت ائتمانية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 2,467,690 6,635 253,664 2,207,391 التزامات ومطلوبات محتملة *
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت  

 243,109 115,197 91,641 36,271 االئتمانية 
 

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

 * بما في ذلك االلتزامات بتمديد التسهيالت غير النقدية.
 

 يمات بنك الكويت المركزي.  ل تفاصيل المخصصات المتاحة بناء على متطلبات تعفيما يلي 
 

 
 
 

 سبتمبر  30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

  سبتمبر 30
2020   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

 298,530 281,377  279,384  االئتمان  خسائرمخصص متاح ل
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

المتاح مبلغ قدره     سبتمبر  30ألف دينار كويتي،    15,472:  2020ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  18,916يتضمن المخصص 

 ألف دينار كويتي( وهو مخصص للتسهيالت غير النقدية المدرجة ضمن المطلوبات األخرى.  15,470 :2020
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للعمالء )التسهيالت النقدية وغير النقدية(   والسلفياتفيما يتعلق بالقروض  التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة  فيما يلي تحليل  

 طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.  9ولي للتقارير المالية دوفقًا للمعيار ال المحتسبة

 
   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة 

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    اإلجمالي  

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

     

في   كما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  ر يينا  1مخصص 

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

  4,027   72,824  (47,035)  (21,762)  حركة خسائر االئتمان المتوقعة للفترة 

 (38,695)  (38,695)     -     -  مبالغ مشطوبة

 (15,704)  (10,469)  (4,512)  (723)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 ────── ────── ────── ────── 

  202,343   123,822   48,044   30,477    2021 سبتمبر 30الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالتسعة  

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    اإلجمالي  

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

     

في   كما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  يناير   1مخصص 

2020             28,370            103,516             62,814          194,700  

  86,399  77,853             (684)                 9,230                حركة خسائر االئتمان المتوقعة للفترة 

 (10,470)  (10,470)          - - مبالغ مشطوبة

 (27,520)  (15,000)           (11,191)           (1,329)             تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 ────── ────── ────── ────── 

 243,109 115,197 91,641 36,271               2020سبتمبر  30الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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القطاعات االقتصادية وقطاعات األعمال تواجه اضطرابات وعوامل عدم تيقن   19-ظهور جائحة كوفيدمنذ   العديد من  ال تزال 

 لفيروس. االتي اتخذتها الحكومات الحتواء انتشار  المقابلة نتيجة الجائحة واإلجراءات

 

ستمر المجموعة في التأثر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخفيف من المخاطر الناتجة عن ذلك. ت كما  

االئتمان ومخاطر   إدارة مخاطر  إيضاح  السوق ومخاطر  إن  في  الهامة مبينة  التقديرات واألحكام  إلى جانب تطبيق   22السيولة 

ية مادولم تحدث أي تغيرات    2020ديسمبر    31مجمعة السنوية المدققة لدى المجموعة للسنة المنتهية في  لحول البيانات المالية ا

 عمليات وسياسات إدارة المخاطر خالل الفترة. في 

 

 2021في عام  القروض االستهالكية والسكنيةتأجيل 
أشهر اعتباًرا   6دمة للمواطنين الكويتيين المؤهلين لمدة  ققام البنك بتنفيذ تأجيل القروض االستهالكية واإلسكانية الم  الفترة،خالل  

في غضون شهر واحد من تاريخ نفاذ   القروض االستهالكية والسكنيةمن تاريخ طلب العمالء. ُطلب من العمالء تقديم طلب تأجيل  

 للتأجيل. هميللتأه 2021أبريل  18أي  2021 لسنة 3القانون رقم 

 

تعتبر االستهالكية    ال  التي  والقروض  أو    انقضىاإلسكانية  استحقاقها  قيدموعد  مسبقاً  قانوني    تم  نفاذ حولها  إجراء  تاريخ  قبل 

 مؤهلة للتأجيل. 2021 لسنة 3القانون رقم 

 

 

 



 

 بنك برقان مجموعة 

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30كما في 
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تحقة في غضون ستة أشهر من تاريخ ، قام بتأجيل األقساط المسوبالتالي  العمالء،قام البنك بتنفيذ التأجيل اعتباًرا من تاريخ طلب  

التسهيل. نتج عن تأجيل   للبنك نتيجة تعديل  ألف    5,679  بمبلغخسارة تعديل    األقساطالطلب مع تمديد مماثل لفترة  دينار كويتي 

  والتي تم تسجيلها في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع. التدفقات النقدية التعاقدية للقروض االستهالكية واإلسكانية

 

رقم   القانون  بموجب  واإلسكانية  االستهالكية  القروض  تأجيل  عن  الناتجة  التعديل  خسارة  الكويت  دولة  حكومة  لسنة    3تتحمل 

2021. 

 

 2020 تأجيل سداد القروض االستهالكية والمقسطة في عام
للمساعدة في إدارة العجز الناتج من   األفرادبما في ذلك العمالء    القروض االستهالكية للعمالءوافقت إدارة المجموعة على تأجيل  

وتستمر    ألف دينار كويتي تم تسجيلها ضمن األرباح المرحلة.  8,499، مما أدى إلى خسارة تعديل بمبلغ  قصور التدفقات النقدية

تطبيق   تم  وقد  باستمرار.  للعمالء  السداد  وتاريخ  السابقة  السلوكيات  تقييم  في  طبيعة  أحكاماإلدارة  من  للتأكد  مشاكل   جوهرية 

العمالء كونها مؤقتة أو ذات أجل طويل. وتقوم إدارة المجموعة بمراجعات متكررة لتغطية    يواجهاالتدفقات النقدية والسيولة التي  

 الضمانات المحتفظ بها مقابل التسهيالت وخاصة الضمانات غير السائلة بطبيعتها.  
 

 
 




