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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ع.إلى مجلس إدارة بنك برقان ش.م.ك.

 

 ةمقدم

المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لبنك برقان ش.م.ك.  ةراجعبمقمنا  لقد   التابعة    ع.بيان المركز  )"البنك"( وشركاته 

المجمعة المتعلقة  ة  المكثف  المرحلية  لدخل والدخل الشاملا  ات بيانو   2022  يونيو  30كما في  موعة"(  ج"الم  يشار إليها معاً بـ)

  ةالمرحلي ملكية والتدفقات النقدية  في حقوق الالتغيرات  بيانات  و  المنتهية بذلك التاريخ  ة الشهرالستأشهر والثالثة  به لفترتي  

هذه المعلومات المالية   وعرضداد  مسؤولة عن إعنك  ارة البد. إن إيخرية بذلك التانته المر  أشه   ةالستة  لفتر  ةالمجمع  ةالمكثف

ال المكثفة  المعلومات  إبداء استنتاج حول تلك  . إن مسؤوليتنا هي  2المبين في إيضاح    داداإلعوفقاً ألساس  مجمعة  المرحلية 

 نا. بناًء على مراجعت المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 
  ةنطاق المراجع

بمر قمنا  وفالقد  القجعتنا  للمعيار  المراجعة  2410دولي  اً  بمهام  المالية  ،المتعلق  المعلومات  قبل  المرحلية    "مراجعة  من 

المرحلية  "شأةن مللالمستقلين    لحساباتا  يبمراق المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  بصفة  .  االستفسارات  توجيه   رئيسية في 

إن نطاق   .األخرى  لمراجعةاإجراءات  ليلية وراءات التحجاإل  طبيقتة ويية والمحاسبألمور المالولين عن اؤالمسلألشخاص  

أقل من ما هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على    الفعليالمراجعة  

التدقيـق،   عملية  تحديدها خالل  الممكن  من  التي  الهامة  األحداث  بكافة  علم  على  عوأننا  فإننبناءاً  يتعلق  ليه  رأيا  نبدي  ال  ا 

 بالتدقيق. 

 

   االستنتاج

لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم اقد أن  تعيجعلنا نعلمنا ما  ى  إلاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد  

 .2المبين في إيضاح  اإلعدادالنواحي المادية، وفقاً ألساس كافة إعدادها، من 

 

 نية والرقابية األخرى قانولا تطلباتالمتقرير حول 

مجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المكثفة ال  لى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةبناء عك، وضافة إلى ذلباإل

 لسنة  1م  قرحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات  كذلك  المحاسبية للبنك.  

له    2016 الالحقة  التنفيذوالتعديالت  لها  يةوالئحته  الالحقة  التأسيس  لعأو    ،والتعديالت  لقد  للبنك  األس  لنظامأو  اسي 

على نشاط تأثيراً مادياً  على وجه قد يكون له    2022  يونيو  30في  المنتهية    أشهرالستة  خالل فترة    ،ماوالتعديالت الالحقة له

 .المالي أو مركزهالبنك 
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ة المرحلية المكثفة المجمعةيالمراجعة حول المعلومات المال تقرير

 ة(م)تت .عإلى مجلس إدارة بنك برقان ش.م.ك.

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى )تتمة(

 ً م القانون رقم  ات ألحكافلأنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخا  نبين أيضا

المصرفية والتعليمات المتعلقة   ةالمهنتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم  وال  1968لسنة    32

المنتهية   أشهرالستة  خالل فترة  شان هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به  في    2010لسنة    7أو ألحكام القانون رقم  به  

ً ديما اً على وجه قد يكون له تأثير 2022 يونوي 30في    .المالي أو مركزهالبنك على نشاط  ا

  قناعيال محمدرشيد   .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 91سجل مراقبي الحسابات رقم 

RSM  ع وشركاهمالبزي  

الكویت في 27 یولیو 2022
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

 )غير مدقق(  2022 يونيو 30الفترة المنتهية في 

 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
يونيو 30  

هر المنتهية في أش الستة   
يونيو 30  

 2021 2022  2021 2022 إيضاحات  

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

  125,603     134,867    67,117     72,194   إيرادات الفوائد 

 (64,104)  (68,356)   (31,739)  (37,600)   مصروفات الفوائد

  ────── ──────  ────── ────── 
  61,499   66,511    35,378   34,594     صافي إيرادات الفوائد  

       

  21,538   21,968    10,073   11,016     إيرادات أتعاب وعموالت 

 (2,990)  (3,154)   (1,618)  (1,599)   مصروف أتعاب وعموالت 

  ────── ──────  ────── ────── 
  18,548   18,814    8,455   9,417     صافي إيرادات األتعاب والعموالت

       

  7,312   7,733    4,639   4,091     صافي األرباح من العمالت األجنبية  

  13,945   7,256   6,839   3,648     صافي إيرادات االستثمار 

  746   1,155    746   1,053     إيرادات توزيعات أرباح 

  9,974   8,907    8,160   4,998     إيرادات أخرى 

  ────── ──────  ────── ────── 
  112,024   110,376    64,217   57,801     إيرادات التشغيل

 (22,640)  (25,024)   (11,369)  (13,390)   مصروفات موظفين  

 (22,287)  (23,961)   (12,901)  (13,176)   مصروفات أخرى  

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

  39,947   31,235     والمخصصات األخرى  

 

 61,391   67,097  

خسائر االئتمان ل( محمل) مستردمخصص     3,023   (18,913)   (10,887)  (39,107) 

موجودات مالية أخرى  ل( محمل) مسترد مخصص    72   315   (58)  289 

   - (11,054)     - (11,054)  2.3   ةالنقدي الخسارةصافي 

  ────── ──────  ────── ────── 
  28,279   39,392    21,349   23,276   الربح قبل الضرائب

 (3,118)  (9,834)   (2,344)  (6,845)  7 الضرائب 

  ────── ──────  ────── ────── 
  25,161    29,558    19,005   16,431   ربح الفترة  

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

       الخاص بـ:  

  24,020   27,240    18,960   15,114   مساهمي البنك 

  1,141   2,318    45   1,317   الحصص غير المسيطرة

  ────── ──────  ────── ────── 
   16,431    19,005      29,558   25,161  

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

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة 

 8 بمساهمي البنك )فلس(  

 

 

 2.8  

 
 5.3  

  

 

 6.3  

 
 7.2  

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

 )غير مدقق(  2022 يونيو 30الفترة المنتهية في 

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
أشهر المنتهية في  الستة   

 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي   دينار كويتي ألف  ألف دينار كويتي  

      

   25,161     29,558     19,005     16,431  ربح الفترة  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
      

  :)خسائر( إيرادات شاملة أخرى

 لمكثفبنود لن يعاد تصنيفها الى بيان الدخل المرحلي ا 
 المجمع في فترات الحقة: 

 

  

 

  
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة 

 (1,094)  (7,262)  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 (714)  (3,167) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
  (7,262)  (1,094)   (714)  (3,167) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

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

 
  

 أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

   الشامل اآلخر:  
 

  

 (4,072) (19,086)   1,405 (7,386)  صافي التغير في القيمة العادلة  
 (418)   10   (79)  (350)  المرحلي المكثف المجمع  صافي التحويل الى بيان الدخل 

 (13,921)  (16,750)   (4,589)  (8,900)  تعديل تحويل عمالت أجنبية  
  2,595   10,048     1,740   6,504  التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية  

  1,805   1,191     (674)   277  الناتجة من تغطية صافي استثمار  )الخسائر( صافي األرباح 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 (17,178)  (25,301)   (3,291)  (17,117)  خرى للفترة األشاملة الخسائر ال
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

  7,983    4,257      15,714   (686)     الشاملة للفترة   اإليرادات ئر()الخسا إجمالي
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

      الخاص بـ:  

  7,625   1,899      15,900  (2,094)   مساهمي البنك 
  358   2,358      (186)   1,408  الحصص غير المسيطرة 

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
    (686)   15,714      4,257   7,983  
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 المرحلي المكثف المجمع   ينبيان التغيرات في حقوق المساهم

 )غير مدقق(  2022 يونيو 30الفترة المنتهية في 

 
     الخاصة بمساهمي البنك   

 

 رأس  
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم

 أسهم  
 خزينة 

 احتياطي 
 إجباري  

 احتياطي 
 اختياري 

احتياطيات 
 أخرى* 

 أرباح  
 اإلجمالي مرحلة 

األوراق  
الرأسمالية 
المستديمة 

 1الشريحة رقم 

حصص غير  ال
 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
 دينار كويتي 

            

  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

  29,558   2,318     -   27,240   27,240      -              -                -              -   -    -   الفترةربح 

 (25,301)   40     -  (25,341)     -  (25,341)  -                -                -   - - للفترة  ةالشامل )الخسائر( اإليرادات إجمالي 

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

  4,257   2,358  -  1,899   27,240  (25,341)  - - - - - للفترة ةالشامل )الخسائر( اإليرادات إجمالي 

    -     -                   -    -  (15,656)     - - - - -  15,656  (6أسهم منحة مصدرة )إيضاح 

 (15,632)  - - (15,632)  (15,632)  - - - - - - (6توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير 

 مسيطرة 

 

- 
 

- 
 

- 
 

                 - 
 

                 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 (102) 

 

 (102) 

    -     -   2,100  (2,100)  (2,100)  - - - - - - تعديل ترجمة عمالت أجنبية  

صافي التحويل إلى األرباح المرحلة  

الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 

    -     -  -    -  (3,762)   3,762  - - - - - الشاملة األخرى  من خالل اإليرادات  

األوراق الرأسمالية المستديمة سداد فائدة من 

 (4,410)  - - (4,410)  (4,410)  - - - - - - 1الشريحة رقم 

تأثير التطبيق المبدئي لمعاير المحاسبة  

 - ( 2.3)إيضاح  29الدولي 
                      

- 
                      

- 
                      

-                    -  14,804   7,195   21,999  
                      

-  82   22,081  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  938,119   45,130   153,350   739,639   143,903  (229,993)   108,133   107,755  (1,742)   282,802   328,781    2022 يونيو 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(  2022 ونيوي 30الفترة المنتهية في 

 
     الخاصة بمساهمي البنك   

 

 رأس  
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم

 أسهم  
 خزينة 

 احتياطي 
 إجباري  

 احتياطي 
 اختياري 

احتياطيات 
 أخرى* 

 أرباح  
 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
 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

  25,161   1,141      -    24,020   24,020  - - - - - -   الفترةربح 

 (17,178)  (783)      -   (16,395)      -   (16,395)  - - - - - للفترة  ةالشامل الخسائرإجمالي 

 ───────── ────────

─ 

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

  7,983   358      -    7,625   24,020  (16,395)  - - - - - للفترة ةالشامل )الخسائر( اإليرادات إجمالي 

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

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

توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير 

 مسيطرة 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(161) 

 

(161) 

 - - (1,100)   1,100   1,100  - - - - - - تعديل ترجمة عمالت أجنبية  

إلى األرباح المرحلة   صافي التحويل

الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
  

(4) 

 
  

4  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

األوراق الرأسمالية المستديمة سداد فائدة من 

 1الشريحة رقم 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (4,328) 

 

 (4,328) 

 

- 

 

- 

 

(4,328) 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 870,156 41,063 150,525 678,568 144,580 (195,267) 103,349 102,971 (1,742) 249,052 275,625  2021 يونيو 30الرصيد في 

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

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

 

 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
 

 عة.المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجم هذه تشكل جزءا ال يتجزأ من 13إلى  1من إن اإليضاحات المرفقة 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع  

 )غير مدقق(  2022 يونيو 30الفترة المنتهية في 

  

 منتهية في  أشهر ال الستة
  يونيو 30

 إيضاح  

2022 
 ألف 

 دينار كويتي

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

    أنشطة التشغيل  

  28,279    39,392    قبل الضرائب السنةربح 

    تعديالت:  

 (13,945)  (7,256)   صافي إيرادات االستثمار   

  39,107   10,887   مخصص خسائر االئتمان  

 (289)   58   موجودات مالية أخرى  ل محمل )مسترد(مخصص  

 (746)  (1,155)   إيرادات توزيعات أرباح  

  4,815   6,807   استهالك وإطفاء   

   -  11,054     ةالنقديالخسارة صافي 
 

 ───────── ───────── 

  57,221   59,787   ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

  21,423  (67,715)     نة لدى بنك الكويت المركزي وأخرىي أذونات وسندات خز 

  107,046  (24,119)     المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

  14,569   84,992     قروض وسلفيات لعمالء   

 (17,466)  (1,901)   موجودات أخرى  

  (118,034)   94,609  مستحق الى بنوك   

 (299,613)   92,527   مستحق الى مؤسسات مالية أخرى  

   299,132   18,095  ودائع من العمالء  

 (22,796)   2,514   مطلوبات أخرى 

 (1,212)  (2,147)   ضرائب مدفوعة   
 

 ───────── ───────── 

  40,270   256,642   من أنشطة التشغيل  النقد الناتجصافي 
 

 ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار  

 (325,018)  (234,024)   شراء استثمارات في أوراق مالية 

  306,988   221,565   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 

 (4,635)  (11,949)   صافي بعد االستبعادات شراء ممتلكات ومعدات، بال 

   -  27   صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة 
  746   1,155   توزيعات أرباح مستلمة 

 

 ───────── ───────── 

 (21,919)  (23,226)   في أنشطة االستثمارالنقد المستخدم صافي 
 

 ───────── ───────── 

    

    أنشطة التمويل  

 (12,685)   8,981   أموال مقترضة أخرى  

 (13,102)  (15,632)   قدية مدفوعة إلى مساهمي البنك توزيعات أرباح ن
 (161)  (102)   توزيعات أرباح نقدية مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

 (4,328)  (4,410)   1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم سداد فائدة من 
 

 ───────── ───────── 

 (30,276)  (11,163)   أنشطة التمويل النقد المستخدم في صافي 
 

 ───────── ───────── 

 (11,925)   222,253   )النقص( في النقد والنقد المعادل  / صافي الزيادة

 (13,945)  (17,728)   أثر تحويل العمالت األجنبية 

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

 ───────── ───────── 

  938,693   1,176,100    3  يونيو  30النقد والنقد المعادل في 
 

 ═════════ ═════════ 

    :معلومات اضافية حول التدفقات النقدية 

  117,733   150,363     فوائد مستلمة 

  72,915  71,865    فوائد مدفوعة  
 

 ═════════ ═════════ 



 

                                                                                 مجموعة بنك برقان
 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 )غير مدققة(  2022 يونيو 30 فيكما 
 

 

9 

 التأسيس والتسجيل  .1
 

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

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

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

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

   .2022 يوليو 6بموجب قرار من مجلس اإلدارة بتاريخ   2022 يونيو 30المنتهية في 
 

 . 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.  
 

 حاسبيةأساس اإلعداد والتغيرات في السياسات الم .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.
  

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

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

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

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

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

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

-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  . ي461/2020أ/ األرباح  من  بدالً  المرحلة  األرباح  التعميم ضمن  في  إليها  المشار  التعديل  االعتراف بخسائر  يتم  أن  جب 

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

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

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

 .بالفترات األخرىمقارنة  2020عرض محاسبي مختلف لخسائر التعديل في سنة تطبيق هذه السياسة إلى 
 

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

 دولة الكويت".
 

المطلوب واإلفصاحات  المعلومات  كافة  تتضمن  ال  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  مالية  إن  بيانات  مجمعة  ة إلعداد 

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

 .  2021ديسمبر  31في 
 

التشغيل لفترة  ذلك  باإلضافة إلى المنتهية في    الستة، فإن نتائج  ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن   2022  يونيو  30أشهر 

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

 ابقاً للفترة.  الحالية. لم ينتج عن إعادة التصنيف تأثير على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واألرباح المسجلة س
 

 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    1المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباراً من  لم يكن للتعديالت على  

 أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة. 
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 )تتمة( أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية .2

 

 المرتفع  التضخم  2.3

 

البنك، من خالل شركته التابعة بنك برقان أيه. إس. عمليات مصرفية في تركيا. تم تقييم االقتصاد التركي على أنه اقتصاد  لدى  

بيان المركز والتي تسري لفترة    السابقة، بناًء على معدالت التضخم التراكمية على مدى السنوات الثالث    تضخم مرتفع  يعاني من

 29وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    المرتفع، تتضمن هذه البيانات المالية آثار التضخم  وبالتالي.  2022أبريل    30في أو بعد    المالي

االقتصاديات  " في  المالية  تركياعملياته    من  "المرتفعالتضخم  معدل  ذات  التقارير  الدولي    تم .  في  المحاسبة  معيار    29تطبيق 

 .المرتفعفيها المجموعة التضخم   حددتالتي  اريرالتقبداية فترة أي  ،2022يناير  1 اعتباًرا من

 

دينار كويتي  ألف    22,081بمبلغ  بالصافي  أرباح الفترة السابقة  تسجيل  ألول مرة، تم    29الدولي رقم    معيار المحاسبةعند تطبيق  

الموجودات لبنك برقان عند التطبيق األولي إلى تجاوز صافي قيمة    دات للموجومباشرة في حقوق الملكية. أدت القيمة المتضخمة  

القابلة   المقدرة  القيمة  المبدئي  وبالتاليلالسترداد.  أيه. إس.  التضخم  القابلة، تم تحديد تعديل  الفرق    بالقيمة  لالسترداد وتم تسجيل 

األرباح   في  )"المرحلةمباشرة  المستهلك  أسعار  مؤشر  المجموعة  حددت   .CPI"  في الستخدامه  مناسب  عام  أسعار  كمؤشر   )

تم   (.547.48: 2021يونيو  30و 686.95: 2021ديسمبر  31)   2022يونيو  30كما في  931.76 بـمحاسبة التضخم وتم قياسه 

 . 2012ديسمبر من تاريخ االستحواذ، أي  بنك برقان أيه. إس.تطبيق محاسبة التضخم على دفاتر 

 

أشهر   الستةلفترة  المجمع دينار كويتي في بيان الدخل المرحلي المكثف ألف  11,054خسارة نقدية بمبلغ سجلت المجموعة صافي 

 .  2022 يونيو 30المنتهية في 

 

 معادل  النقد القد والن .3

 

 

 يونيو  30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 يونيو  30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

 نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات  

  317,324   409,283   318,186  المالية األخرى 

  76,497   165,839   254,268  أرصدة لدى بنك الكويت المركزي

  364,671   246,502   437,757  يوماً   30مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى يستحق خالل 

 ─────── ─────── ─────── 

  1,010,211   821,624   758,492  

 (24)   (16)  (9)  لمتوقعة خسائر االئتمان ا

 ─────── ─────── ─────── 

  758,468   821,608   1,010,202  كز المالي المرحلي المكثف المجمعالنقد والنقد المعادل وفقاً لبيان المر

  180,225   149,967   165,898  بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع النقد والنقد المعادل الخاص

 ─────── ─────── ─────── 

 النقد والنقد المعادل وفقاً لبيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع
 

  1,176,100   971,575  

 

 938,693  

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

 
 

 معدالت الفائدة  

 يونيو  30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
  ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 يونيو 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

 150,463 - - %3.125 أوراق دفع متوسطة األجل باليورو

ندات بمعدل ثابت غير مضمونة ذات أولوية  س

 للسداد  

4.125% - - 99,931 

 2024غير مضمونة  –تسهيل مرابحة 
3M Libor+ (1.00% 

- 1.18%) 
  152,896   

 150,680  
59,833 

 149,711 150,498  152,664  %2.75 *  2031سنة  –سندات مساندة 

-2023غير مضمون ) –قرض متوسط األجل 

2026) 

3M Libor+ (1.00% 

- 1.40%) 
  325,964   321,305 206,826 

  ────────── ────────── ────────── 

   631,524    622,483  666,764  

  ══════════ ══════════ ══════════ 

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

طبقة الم  IIIبازل    لتعليماتوفقاً    2كأوراق رأسمالية بالشريحة  . تستوفي أوراق الدفع متطلبات معاملتها  األساسيالدفع"( بالمبلغ  
الدفع قابلة لالستدعاء كلياً وليس جزئياً وفقاً الختيارمن قبل بنك الكويت المركزي.   سنوات من   6بعد مرور    المصدر  وأوراق 

مسبقة من بنك الكويت الموافقة  والأو في أي تاريخ لسداد الفائدة بعدها، ويخضع ذلك الستيفاء بعض الشروط    ،تاريخ إصدارها
  المركزي.

 
 مطلوبات أخرى  .5

 

  

 يونيو   30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
  ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 يونيو  30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

     

  30,174   31,516   28,007   فوائد مستحقة دائنة 

  17,069   17,662   18,856   مزايا موظفين 
  16,060   19,139   23,179   مخصص لتسهيالت ائتمانية غير نقدية 

  43,358   36,947   32,481   شيكات وأرصدة مقاصة
  11,924   10,445   11,739   إيرادات مستلمة مقدماً  

  36,564   44,033   44,672   دائنون آخرون ومصروفات مستحقة 
  292   196   5,323   مطلوبات ضريبية مؤجلة 

  13,606   12,759   13,898   ضرائب مستحقة  
  54,029   53,071   57,942   صدة أخرى أر

  

────────── ────────── ────────── 
  236,097    225,768   223,076  

  

══════════ ══════════ ══════════ 
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 حقوق ملكية المساهمين .6
 

ال  (أ مال  بالكامل من  يتكون رأس  والمدفوع  المصدر  )  3,287,812,500بنك   3,131,250,000:  2021ديسمبر    31سهم 

 فلس للسهم. 100( بقيمة سهم 2,756,250,000: 2021 يونيو 30وسهم 
  

 أسهم خزينة (ب

 
   يونيو 30

2022   

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 يونيو  30

2021   

 4,811,693 4,811,693  5,057,911  عدد األسهم المحتفظ بها     

 

═══════ ═══════ ═══════ 

 %0.17 %0.15 %0.15 نسبة األسهم المحتفظ بها 

 

═══════ ═══════ ═══════ 

 1,742 1,742  1,742  ألف دينار كويتي  -التكلفة 

 

═══════ ═══════ ═══════ 

 1,087 1,193  1,219  ألف دينار كويتي –القيمة السوقية 

 

═══════ ═══════ ═══════ 

 220 224 278 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس(

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

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

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

 احتياطيات أخرى   (ج
 

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة   
 

احتياطي أسهم  
 خزينة

 ألف دينار كويتي 

احتياطي القيمة  
 العادلة  

 ألف دينار كويتي 

احتياطي ترجمة  
 عمالت أجنبية 

 ألف دينار كويتي 

تغطية صافي  
االستثمار في  
 عمليات أجنبية

 ألف دينار كويتي 

احتياطي تغطية  
 التدفقات النقدية 

 ألف دينار كويتي 

التغيرات في ملكية  
 ركات التابعة الش 

 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 

 (25,341)     -     -   10,011   1,191  (16,752)  (19,791)  -      للفترة  إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (25,341)     -     -   10,011   1,191  (16,752)  (19,791)     -  إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترة 
    -   506  - - - (509)   3  - تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع 

صافي التحويل إلى األرباح المرحلة الستثمارات في حقوق الملكية  
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
- 

 
 3,762  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 3,762  

  14,804  - - - -  14,804  - - ( 2.3)إيضاح  29المحاسبة الدولي تأثير التطبيق المبدئي لمعيار 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── 2022يونيو  30الرصيد في 
  43,135   (81,424)  (224,971)  23,698   17,148   (1,478)  (6,101)  (229,993) 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2021  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة    
 

 احتياطي أسهم خزينة 
 ف دينار كويتي أل

احتياطي القيمة  
 العادلة  

 ألف دينار كويتي 

 
 
 

  احتياطي
 األسهم  المكافات ب

 ألف دينار كويتي  

احتياطي ترجمة  
 عمالت أجنبية 

 ألف دينار كويتي  

تغطية صافي  
االستثمار في 
 عمليات أجنبية 

 ألف دينار كويتي  

احتياطي تغطية  
 التدفقات النقدية 

 ار كويتي ألف دين

التغيرات في ملكية  
 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 

 (16,395)    -    - 2,584 1,805 (13,399)    - (7,385)    - )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى للفترة  إجمالي 
 

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

 (16,395)    -    - 2,584 1,805 (13,399)    - (7,385)    - إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترة 
    - (503) - - - 201 - 302 - تحويل متعلق بمجموعة االستبعاد المحتفظ بها لغرض البيع 

صافي التحويل إلى األرباح المرحلة الستثمارات في حقوق  
 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
- 

 
(4) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4) 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (195,267) (5,820) (1,478) 4,879 14,950 (194,457) 564 (57,040) 43,135 2021يونيو  30الرصيد في 
 ══════════ ══════════ ═════════

═ 
══════════ ════════

══ 
════════

══ 
════════

══ 
═══════

═══ 
═══════

═══ 
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 حقوق ملكية المساهمين )تتمة( .6
 

 وأسهم منحة  أرباحتوزيعات  (د
 

وأسهم فلس(    5:  2020فلس للسهم )  5، وافقت الجمعية العمومية السنوية على توزيع أرباح نقدية بواقع  2022أبريل    5في  
 .2021ديسمبر  31٪( للسنة المنتهية في 5: 2020٪ )5بنسبة  منحة

 
 الضرائب .7

 
تهية في  الثالثة أشهر المن   

يونيو 30  
 الستة أشهر المنتهية في   

يونيو 30  

 2022 2021  2022 2021 
دينار كويتي  ألف  دينار كويتي ألف     دينار كويتي  ألف   دينار كويتي  ألف   
      

  628   614    502   300  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

  251   286    201   159    حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

زكاة  ال   119   201    246   251  

  1,988   8,688    1,440   6,267  ضرائب ناتجة من شركات تابعة أجنبية 

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

  6,845   2,344    9,834   3,118  
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 

 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 
 

 يما يلي احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة: ف

 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 يونيو 30

 الستة أشهر المنتهية في   
 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 

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

      

 ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك 
 

 15,114  
 

 18,960  
  

 27,240  
 

 24,020  
ناقصاً: مدفوعات الفائدة وحركات أخرى على  

 1األوراق الرأسمالية بالشريحة 

 

 (5,810) 
 

 (3,653) 
  

 (6,510) 
 

 (3,228) 

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

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

 والحركات األخرى 

 
 

 9,304  

 
 

   15,307  

  
 

 20,730  

 
 

 20,792   

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

 
 سهم  سهم  م سه سهم  

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بالصافي  
 بعد أسهم الخزينة

 

 
3,282,754,589  

  
 

2,907,754,589  

  
 

3,282,754,589  

 

 
2,907,754,589  

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

  7.2   6.3   5.3   2.8  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 

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

 األعمال التالية:  
 

 للشركات المصرفي  شاملة  األفرادو  القطاع  مصرفية  وخدمات  منتجات  يقدم  والعمالء  :  والشركات  مالية  مؤسسات  إلى 

والاألفراد،   اإلقراض  ذلك  في  والخدمات بما  االستشارات  وخدمات  األجنبية  العمالت  وتحويل  التجارية  والخدمات  ودائع 

حيث  األخرى تقديم،  وبطاقات   يتم  المالية  الخدمات  وعمالء  لألفراد  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  كبيرة  مجموعة 

 االئتمان والبطاقات البنكية والخدمات األخرى.

 

 كما  وخدمات االستثمارات وإدارة االستثمارات. الخزينة  أنشطةيضم هذا القطاع : اتمارالخزينة واألعمال المصرفية لالستث

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

 والخدمات األخرى.

 

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

 المخصصة.  
 

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

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

 أرباح أو خسائر التشغيل ضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 

 

إلعادة   الداخليةنتيجة  في    الهيكلة  المنتهية  الفترة  المصرفية  2022يونيو    30خالل  الخدمات  قطاعات  بدمج  اإلدارة  قامت   ،

المصرفية الخاصة التي تم اإلبالغ عنها مسبقًا في قطاع "الخدمات المصرفية للشركات واألفراد".  للشركات واألفراد والخدمات  

 تم تعديل المعلومات المالية المتعلقة بهذه القطاعات في الفترات المالية المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 
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 معلومات القطاع )تتمة( .9
 

 :يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةتعلقة بإيرادات ونتائج قطاعات التشغيل لدى المجموعة لفترة يعرض الجدول التالي المعلومات الم

 

 العمليات الدولية  عمليات الكويت    

المعامالت غير  
الموزعة فيما بين 
 المجموعة  شركات المجموعة  

  

 الخدمات 
المصرفية للشركات  

   والمستهلكين
 ألف  

 دينار كويتي

 نة الخزي
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

          2022يونيو   30

  66,511  (7,165)   30,028   43,648   2,714  (1,743)   42,677   صافي إيرادات فوائد 

 

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

  110,376  (7,165)   55,419   62,122   2,861   4,792   54,469   نتائج تشغيل القطاعات 

 

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

  29,558  (10,604)   12,162   28,000   1,667   2,370   23,963   الفترة  )خسارة( ربح

 

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

 

 

 العمليات الدولية  الكويت عمليات   

المعامالت غير 
الموزعة فيما بين  

 مجموعةال شركات المجموعة 

  

 الخدمات 
  المصرفية للشركات

    والمستهلكين
 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 

         2021يونيو   30

  61,499  (4,677)   27,280   38,896  (3,884)   680  42,100  صافي إيرادات فوائد 
 

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

  112,024  (4,677)   53,252   63,449  (3,565)   13,359    53,655    نتائج تشغيل القطاعات
 

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

  25,161  (8,408)   9,284   24,285  (2,501)   10,952   15,834    ربح )خسارة( الفترة 
 

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

 العمليات الدولية  الكويت  عمليات  

المعامالت غير  
ين الموزعة فيما ب

 المجموعة  شركات المجموعة  

  

 الخدمات 
  المصرفية للشركات

  والمستهلكين 
 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  

 يتيدينار كو

         2022يونيو   30

  7,306,588  (165,509)   2,065,143   5,406,954   741,845   883,389   3,781,720   إجمالي الموجودات
  

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

  6,368,469  (156,832)   1,786,752   4,738,549   1,650,158   519,382   2,569,009   إجمالي المطلوبات 
  

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

         

         )مدقق(  2021ديسمبر  31
  7,074,915  (191,020)   2,040,862   5,225,073   600,290   745,945   3,878,838   موجودات إجمالي ال

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

  6,142,990  (184,274)   1,805,309   4,521,955   1,603,385   397,702   2,520,868   إجمالي المطلوبات
  

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

         

           2021يونيو 30

  6,945,678  (176,703)   2,095,584   5,026,797   525,907   701,629   3,799,261  إجمالي الموجودات 
  

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

  6,075,522  (179,594)   1,846,635   4,408,481   1,930,463   200,392   2,277,626   إجمالي المطلوبات
  

────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── ────────────────── 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة  .10
 

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

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

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

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

مجل ألعضاء  الممنوحة  القروض  ان  الضمانات.  ذلك  في  بما  المجموعة  مكفولة    اإلدارة س  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

  يونيو 30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 
 ر كويتي دينا

 يونيو 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

      والمطلوبات الموجودات 

  191,135   175,970   177,493   177,493     -  المالية األخرى *  المستحق من البنوك والمؤسسات
  855,345   968,721   966,994   966,994     -  للعمالء *  وسلفياتقروض 

  131,681   126,323   124,878   106,461   18,417  استثمارات في أوراق مالية
 قبل طرف ذي   أوراق مالية مدارة من استثمارات في

  85,384   85,384     -  عالقة 
 

 82,108   74,884  
  5,657   5,867   6,045   6,045     -  أخرى تموجودا

  17,063   7,429   8,277   8,277     -  مستحق الى بنوك  

  64,838   64,509   54,880   54,880     -  مستحق الى المؤسسات المالية األخرى

  116,417   153,134   131,305   48,669   82,636  ودائع من عمالء

 

     

      لوبات المحتملة والمشتقات والمط لتزاماتاال

  12,809   711   8,810   8,810     -  خطابات اعتماد

  81,187   69,607   89,326   89,326     -  خطابات ضمان

  144,215   127,207   104,656   104,656     -  مستخدمةائتمانية غير  حدود

  18,174   15,793   17,793   17,793     -  أخرى  التزامات
      

      المعامالت
  15,233   30,912   17,531   17,501   30  إيرادات فوائد  

  (279) (656)   (259)  (243)  (16) فوائد  مصروفات

  512   804   632   631   1  إيرادات أتعاب وعموالت 

 (236)  (517)  (366)  (366)   -    مصروفات أتعاب وعموالت 

  603   499   704   105   599  إيرادات توزيعات أرباح  

  (7,730) (10,845)  (2,356)  (2,356)     -  مصروفات أخرى
      

      معامالت أخرى خالل الفترة  
 362 1,664 5 5   - شراء ممتلكات ومعدات 

   -    -    3,155 3,155   - ماريةبيع عقارات استث 

خسارة من بيع عقارات استثمارية محولة إلى أرباح 

 مرحلة 
 

-   
   

  (3,830) 
 

(3,830) 
 

 -    
 

-   

 

المنتهية في   الفترة  القائمة بمبلغ  2022  يونيو  30* كما في  العادلة إلجمالي الضمانات المؤهلة مقابل األرصدة  القيمة   535,817، كانت 

 ألف دينار كويتي(.  455,939: 2021 يونيو 30ودينار كويتي  ألف 532,224: 2021ديسمبر  31دينار كويتي ) ألف



 

 بنك برقان مجموعة 

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2022 يونيو 30كما في 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( .10
 

 
 

 

 عدد أعضاء 
موظفي  المجلس /  

 اإلدارة العليا 

 يونيو   30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

  يونيو 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

     * أعضاء مجلس اإلدارة
  4,475   4,995   5,515   4  قروض وسلفيات 

  1,209   978   1,944   6  ودائع من عمالء
     

     موظفو اإلدارة العليا  
  186   217   814   16    قروض وسلفيات

  2,492   1,983   1,980   40  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 
 

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

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

أشهر المنتهية في  الستة     

يونيو  30  

    2022 2021 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي     

     
تتضمن رواتب   –مزايا قصيرة ألجل للموظفين 

 وحوافز

   
 3,037  

 
2,893 

 1,181  1,188    مستحقات مكافآت نهاية الخدمة

 284  469    ات تكلفة الحقوق التشجيعية طويلة ألجلمستحق

 185  250    مستحقات خدمات اللجان  

    ────────── ──────── 

     4,944  4,543 
    ══════════ ════════ 

 

 
 والمطلوبات المحتملة  لتزاماتاال .11

 

 

   يونيو 30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 يونيو 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

  32,240   40,182   26,182  حواالت مقبولة

  265,593   209,612   307,488  خطابات اعتماد 

  866,562   822,849   836,803  خطابات ضمان

 ────────── ────────── ────────── 
  1,170,473  1,072,643  1,164,395  

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

ف  أل   642,447:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  600,426إن التزامات منح االئتمان غير القابلة لالسترداد تبلغ  
(. ويتضمن هذا البند التزامات منح االئتمان التي تعتبر غير  دينار كويتي  706,250:  2021يونيو    30و  دينار كويتي

  بناًء على تغيير سلبي جوهري.قابلة لالسترداد على مدار عمر التسهيل أو تكون قابلة لالسترداد فقط  
 



 

 بنك برقان مجموعة 
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 )تتمة(االلتزامات والمطلوبات المحتملة  .11

 
الحواالت   إن  الطلب.  عند  للعمالء  متوفرة  ستكون  األموال  أن  من  التأكد  هو  األدوات  هذه  من  األساسي  الغرض  إن 

ستقوم    واالعتماداتالمقبولة   المجموعة  بأن  لإللغاء  قابلة  غير  ضمانات  تعتبر  التي  والضمانات،  المؤقتة  المستندية 
ا يتمكن  لم  لو  فيما  الخاصة  بالسداد  االئتمان  مخاطر  نفس  عنها  ينتج  األخرى،  لألطراف  بالتزاماته  الوفاء  لعميل 

المستندية والتجارية التي تمثل تعهدات من قبل المجموعة نيابة عن العميل بالسماح لطرف آخر    االعتماداتبالقروض.  
م هي  محددة،  وأحكام  لشروط  وفقا  عليه  المنصوص  الحد  إلى  المجموعة  من  أموال  بالبضاعة بسحب  بضمان  كفولة 

 المتعلقة بها ولذلك ينتج عنها مخاطر أقل من تلك الناتجة عن القروض المباشرة. 
 

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

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

 

بالتزامات لتمديد  توفر المجموعة لعمالئها ضمانات مالية قد تتطلب من المجموعة سدا د مدفوعات بالنيابة عن العمالء وتتعهد 
العمالء على أساس بنود خطاب االعتماد.  المدفوعات من  السيولة لديهم. يتم تحصيل هذه  لتوفير احتياجات  الخدمات االئتمانية 

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

 
ألف دينار  15,793: 2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 17,793لدى المجموعة التزامات تتعلق بمصروفات رأسمالية بمبلغ 

 ألف دينار كويتي(.  18,174: 2021يونيو   30وكويتي 
 

 المشتقات .12
 

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

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

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

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

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

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

، فإن نسبة 2022  يونيو  30له، وكما في  بانتظام، أي مبلغ صافي موجودات الشركة التابعة المراد التحوط  األمثل  معدل التحوط  

 . األمثل%( تمثل معدل التحوط 50: 2021 يونيو 30%؛ 40: 2021ديسمبر  31)% 24
 

 التغطيةالمشتقات المحتفظ بها لغرض 

 

 مبادالت أسعار الفائدة 
تابعةتقوم   محاسبة    شركة  بتطبيق  ال  تغطيةللمجموعة  أسعار  مبادالت  باستخدام  النقدية  بالعمالت    لتغطيةفائدة  التدفقات  الودائع 

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

لمحاسبة   العمومية  لالتغطيةالميزانية  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  كجزء  الفعالة  األجزاء  احتساب  يتم  حيث  لمشتقات ضمن  ؛ 

. 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  التغطيةمن عمليات 
 

 مشتقات محتفظ لغرض المتاجرة 

االقتصادية كجزء من استراتيجية المجموعة إلدارة    التغطيةء والمشتقات المستخدمة ألغراض  تصنف معامالت المشتقات للعمال

لمحاسبة   التأهل  يتم    التغطيةالمخاطر ولكنها ال تستوفي معايير  المتاجرة".  لغرض  بها  االنكشافات    تغطيةكـ " مشتقات محتفظ 

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

 األخرى. 

 



 

 بنك برقان مجموعة 

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2022 يونيو 30كما في 
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 )تتمة(  المشتقات .12

 

 )تتمة( مشتقات محتفظ لغرض المتاجرة 

 

بمبلغ المشتقة  لألدوات  الموجبة  العادلة  القيمة  في    49,505  إن  كما  كويتي  دينار   :2021ديسمبر    31)  2022  يونيو   30ألف 

دينار كويتي    72,828 بمبلغ  43,387  :2021  يونيو  30وألف  السالبة  العادلة  والقيمة  دينار كويتي(  دينار   29,060  ألف  ألف 

( دينار كويتي    22,661:  2021ديسمبر    31كويتي  القيمة   15,849:  2021  يونيو  30وألف  دينار كويتي( مدرجة ضمن  ألف 

 األخرى على التوالي.   والمطلوباتاألخرى  الدفترية للموجودات
 

 األسمية للمشتقات هي كما يلي: إن المبالغ

 

 يونيو   30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 يونيو 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

 مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة: 

    غير المؤهلة(  التغطية)عمليات 

  1,170,840   1,639,856   1,474,172  عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة

  113,725   81,134   43,942  مبادالت أسعار الفائدة 

  68,643   52,556   61,545  خيارات
 ═════════ ══════════ ═════════ 

    

    مشتقات محتفظ بها للتغطية:
  35,671  20,931  22,030  عقود مبادالت / تحويل عمالت أجنبية آجلة

  167,418  196,442  234,573  مبادالت أسعار الفائدة 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 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
 مطلوبات المالية. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية وال 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 
 

ن فيها أقل مستوى للمدخالت ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا إما بصورة مباشرة : أساليب التقييم والتي يكو2المستوى  
 و   أو غير مباشرة؛

 

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

 

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

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

دائع تحت الطلب وحسابات االدخار غير المرتبطة بفترة استحقاق الموجودات والمطلوبات. ينطبق هذا االفتراض أيضاً على الو

 محددة. 
 

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

لم  في القيمة العادلة.    والذي يمثلمل اآلخر  الدخل الشاألف دينار كويتي( ضمن    608:  2021  يونيو  30ألف دينار كويتي )  229

 يكن هناك تحويالت مادية بين مستويات خالل الفترة. 



 

 بنك برقان مجموعة 

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتحات حول إيضا
 )غير مدققة(  2022 يونيو 30كما في 
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 األدوات المالية )تتمة(  .13
 

 فيما يلي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة: 
 

   )مدققة(   

 2021 يونيو 30  2021يسمبر د 31  2022 يونيو 30 

 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  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 لف  أ
 دينار كويتي 

 ألف  
  دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

               الموجودات المالية
               

  177,698   93,322     -   84,376   168,913 87,451    -  81,462   164,012   92,767     -   71,245  أسهم

  258,823   8,000     -   250,823   274,520    -          -  274,520   264,473     -     -   264,473  أوراق دين مالية

  75,322   75,322     -     -    82,441    82,441      -     -    85,642   85,642     -     -  صناديق مدارة

  43,387     -  43,387     -   72,828     -  72,828     -   49,505     -  49,505     - أدوات مالية مشتقة

               

               المطلوبات المالية 

  15,849     -  15,849     -  22,661    - 22,661      -   29,060     -  29,060     - 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 تخضع االستثمارات في  

 ركزي وسندات خزينة حكومة الكويت لخسائر االئتمان المتوقعة.االئتمانية( لخسائر االئتمان المتوقعة. وال تخضع سندات بنك الكويت الم
 

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  وراقلأل تحديد القيمة العادلة

 

 



 

 بنك برقان مجموعة 

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتحات حول إيضا
 )غير مدققة(  2022 يونيو 30كما في 
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 األدوات المالية )تتمة(  .13

 

المقابلة   وخسائر االئتمان المتوقعةوالمطلوبات المحتملة    لتزاماتفيما يلي تحليل إجمالي القيمة الدفترية للتسهيالت االئتمانية واال

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

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2022يونيو  30

 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

  4,610,091   113,374   692,815   3,803,902  تسهيالت ائتمانية
 

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  2,509,067   14,246   186,331   2,308,490  *التزامات ومطلوبات محتملة 

 

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

  137,788   64,520   51,263   22,005  االئتمانية 
 

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

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  )مدققة( 2021ديسمبر  31

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

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

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

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت  

 الئتمانية ا
 

 27,873  55,672  
 

 47,920  
 

 131,465  
 

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

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2021يونيو  30

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 4,741,012 230,340 779,583 3,731,089 تسهيالت ائتمانية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 2,663,737 8,063 284,003 2,371,671 التزامات ومطلوبات محتملة *
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت  

 217,750 124,438 54,746 38,566 االئتمانية 
 

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

 بتمديد التسهيالت غير النقدية. لتزامات* بما في ذلك اال
 

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

 
 
 

 يونيو  30
2022   

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمـبر 31

2021 
 ألف 

 ي دينار كويت

 يونيو 30
2021   

 ألف 
 دينار كويتي 

    

 274,066 201,632  204,759  مخصص متاح لخسائر االئتمان 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

قدره   مبلغ  المتاح  المخصص  )  23,179يتضمن  دينار كويتي  دينار كويتي،    19,139:  2021ديسمبر    31ألف    يونيو  30ألف 

 ألف دينار كويتي( وهو مخصص للتسهيالت غير النقدية المدرجة ضمن المطلوبات األخرى.  16,060 :2021

 

 

 

 

 



 

 بنك برقان مجموعة 

 المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتحات حول إيضا
 )غير مدققة(  2022 يونيو 30كما في 
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 )تتمة( األدوات المالية  .13

 

للعمالء )التسهيالت النقدية وغير النقدية(   والسلفياتفيما يتعلق بالقروض  فيما يلي تحليل التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة  

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

 
   2022 يونيو 30في أشهر المنتهية  الستة 

1لمرحلة ا  2المرحلة   3المرحلة    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  

  20,477   25,789  (69)  (5,243)  خسائر االئتمان المتوقعة للفترة  حركة

 (4,307)  (4,307)     -     -  غ مشطوبةمبال

 (9,847)  (4,882)  (4,340)  (625)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 ────── ────── ────── ────── 

  137,788   64,520   51,263   22,005    2022 يونيو 30الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 2021 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة 

1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    اإلجمالي  

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

     

ك المتوقعة  االئتمان  خسائر  في  مخصص  يناير   1ما 

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

  13,014   70,172  (43,138)  (14,020)  خسائر االئتمان المتوقعة للفترة  حركة

 (38,694)  (38,694)     -     -  مبالغ مشطوبة

 (9,285)  (7,202)  (1,707)  (376)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 ────── ────── ────── ────── 

  217,750   124,438   54,746   38,566   2021 يونيو 30الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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