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4  
 

  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلبيان 
 2022 يونيو 30 للفترة المنتهية في

    

 ية فثالثة أشهر المنتهيلا
    يونيو 30

 ية فمنتهية أشهر الستلا
  يويون 30

    

2022  2021    2022  2021  
    

  ألف  ألف    ألف  ألف
  يتي وكدينار   دينار كويتي     يتي وكدينار   دينار كويتي   إيضاحات  
         

 96,264 115,611  49,473  60,123   إيرادات فوائد
 (40,228) (55,635)  (20,797) (28,634)   مصروفات فوائد

   

─────── ───────  ─────── ─────── 
 56,036 59,976  28,676 31,489   الفوائدصافي إيرادات 

        

  التصافي إيرادات أتعاب وعمو
 8,681 7,088  16,452 14,069 

  صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 
 2,184 658  3,805 1,593 

   مالية استثمارات في أوراق ح ابري أصاف
 740 821  1,824 1,173 

  احت توزيعات أرباداإير
 141 143  1,197 500 

  ة زميلة تائج شركحصة في ن
 924 663  1,611 1,096 

  إيرادات تشغيل أخرى 
 566 728  1,429 1,339 

   ─────── ───────  ─────── ─────── 
  دات التشغيلراإي

 44,725 38,777  86,294 75,806 
   ─────── ───────  ─────── ─────── 

        

  ظفينموت وفامصر
 (11,640) (11,076)  (22,632) (19,951) 

  مصروفات تشغيل أخرى 
 (7,247) (5,879)  (14,582) (12,328) 

  استهالك وإطفاء
 (1,721) (1,611)  (3,760) (3,250) 

   ─────── ───────  ─────── ─────── 
  يلمصروفات التشغ

 (20,608) (18,566)  (40,974) (35,529) 
   ─────── ───────  ─────── ─────── 

  لمخصصات وانخفاض القيمةل اقب التشغيلح رب
 24,117 20,211  45,320 40,277 

        

 (21,589) (21,266)  (10,235) (11,354) 9  نخفاض في القيمة ئر االاسمخصص/ خ

   
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 18,688 24,054  9,976 12,763   بلضرائا لقب ل للفترةالتشغيربح 
 (3,519) (5,543)  (1,958) (2,611) 10  رائبالض

   ─────── ───────  ─────── ─────── 
 15,169 18,511  8,018 10,152   الفترة ربح  صافي

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

     ص بـ:خاال
 

  
 15,080 18,424  7,968 10,103   كنبمساهمي ال

 89 87  50 49   لمسيطرةالحصص غير ا
   

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
   10,152 8,018 

 18,511 15,169 
   ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

        

لخاصة السهم األساسية والمخففة اربحية 
 فلس 5  فلس 6   11 بنكبمساهمي ال

 فلس 7  فلس 9 
   ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  



 
  التابعة هالكويتي ش.م.ك.ع. وشركاتألهلي نك االب

  

  
 

 

  .عةجملمفة اكثية الممرحلهذه المعلومات المالية ال ا منءً جزتشكل  13ى إل 1ت المرفقة من ضاحاإن اإلي
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  ر مدقق)يغ( مجمعالمكثف الالمرحلي  الشامل لدخالبيان 
 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
    يونيو 30

 ة أشهر المنتهية فيستال
  يونيو 30

  

2022  
  ألف

2021  
    ألف

2022  
  ألف

2021  
  ألف

  ر كويتينادي  يتدينار كوي    دينار كويتي  يتدينار كوي  
            

 15,169 18,511  8,018 10,152 الفترة بحصافي ر
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
       

لمرحلي ا الحقا الى بيان الدخل ابنود لن يتم إعادة تصنيفه
       ف المجمع:ثكالم

ل خال نممة العادلة درجة بالقيق ملكية مأدوات حقو
       الشاملة األخرى:  يراداتاإل
 (4) (469)  (24) (464)  ي القيمة العادلة ات فتأثير صافي التغير - 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  (464) (24)  (469) (4) 
  ─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 لبيان الدخ إلىتصنيفها الحقا إعادة  قد يتم أوبنود يتم 
       :جمعملاحلي المكثف المر

خالل اإليرادات ة من بالقيمة العادلن المدرجة أدوات الدي
       ة األخرى: الشامل

 (703) (7,992)  (576) (6,980)  ةلقيمة العادلتأثير صافي التغيرات في ا - 
لموجودات ل خسائر االئتمان المتوقعة )اإلفراج عن( - 

 (29) (53)  6 (18)     ألخرىالمالية ا
 (61) (143)  (23) (44)   من البيع الربحفي صا جارداإعادة  - 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  (7,042) (593)  (8,188) (793) 

       تحويل عمالت أجنبية: 
 (1,343) (9,543)  (690) (9,517)  جنبية أات تحويل عملي فروق التحويل الناتجة من - 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  (16,559) (1,283)  (17,731) (2,136) 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
       

 (2,140) (18,200)  (1,307) (17,023)   ةرأخرى للفتلة شام خسائر
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 13,029 311  6,711 (6,871)  الشاملة للفترةاإليرادات ) الخسائر(إجمالي 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
       :ص بـخالا

 12,964 412  6,680 (6,731)  مساهمي البنك
 65 (101)  31 (140)  المسيطرة الحصص غير

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  (6,871) 6,711  311 13,029 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

   



 
 

  .م.ك.ع. وشركاته التابعةي شتيوكلا ليهاألك بنلا
  

 

  .ةجمعلمفة امكثحلية الالمرة يلذه المعلومات الماهمن ا شكل جزءً ت 13إلى  1 منرفقة لما احاتيضإن اإل
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  دقق)م رغي(المجمع  فثكمالمرحلي ال الملكيةق رات في حقويغبيان الت
 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

   بمساهمي البنك ةالخاص                                           
     االحتياطيات  

 

  رأس
 المال

  عالوة
إصدار 

 أسهم

  أسهم
  خزينة

 )8(ايضاح 
تياطي حا

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

ي طااحتي
أسهم 
  خزينة
 )8اح (ايض

ت ايطاحتيا
اخرى 
  )8 اح(إيض

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة
  أرباح 

 حلةمر
  لي ماإج
 المجموع ياتتياطحاال

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة 
  1الشريحة 

الحصص 
غير 

  المسيطرة

مجموع 
حقوق 
  الملكية

  فأل  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا ير كويتنادي يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يتيوكر دينا كويتي راندي كويتيار دين دينار كويتي 

               
 1الرصيد كما في 

 610,285 1,475 90,750 518,060 244,286 53,526 18,822 (2,025) 8,065 82,075 83,823 (5,135) 108,897 170,012  2022يناير 
  

───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 18,511 87 - 18,424 18,424 18,424 - - - - - - - -  صافي ربح الفترة 

رى خة ألماخسائر ش
 (18,200) (188) - (18,012) (18,012) - (8,615) (9,397) - - - - - -  للفترة 

  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 ر)ئاالخسإجمالي (

الشاملة اإليرادات 
 311 (101) - 412 412 18,424 (8,615) (9,397) - - - - - -   ةرتللف

 م منحةسهإصدار أ
 - - - - (8,501) (8,501) - - - - - - - 8,501  )8إيضاح (

ات أرباح توزيع
 (8,431) - - (8,431) (8,431) (8,431) - - - - - - - -  )8إيضاح ( مدفوعة

على الفائدة مدفوعات 
 الرأسمالية األوراق

 (3,328) - - (3,328) (3,328) (3,328) - - - - - - - - 1حة الشريدامة مستال
  ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 30الرصيد كما في 
 598,837 1,374 90,750 506,713 224,438 51,690 10,207 (11,422)  8,065   82,075   83,823  (5,135)   108,897  178,513    2022 يونيو

  

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

  



 
 

  ةابعاته التوشرك. ع.ي ش.م.كتيكولا ليهاألك بنلا
  

 
 

  .لية المكثفة المجمعةحالمعلومات المالية المر من هذهًءا شكل جزت 13 إلى 1إليضاحات المرفقة من ان إ
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 ة)(تتم )جمع (غير مدققمرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف الالتغيبيان 
  2022 يونيو 30في ة يهتنلمللفترة ا

  نكمساهمي البب ةصخالا                                            

      االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  وةالع
إصدار 

 أسهم

  أسهم
  خزينة

 )8اح يض(ا
احتياطي 

 اجباري
  ياحتياط

 اختياري

احتياطي 
أسهم 
  خزينة

 )8 إيضاح(

اطيات تياح
 اخرى 

  )8 (إيضاح

ت التغيرا
اكمة رتمال

في القيمة 
 العادلة

  أرباح 
 لةمرح

  إجمالي 
االحتياطيا

 عالمجمو ت

 قاأور
رأسمالية 

 مةدامست
  1الشريحة 

 الحصص 
غير 

  المسيطرة

 وع مجم
حقوق 
  الملكية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت تييوك رنادي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي يتويك دينار كويتيدينار  يدينار كويت يتيدينار كو دينار كويتي 

               

 يناير 1ي الرصيد كما ف
2021   161,917 108,897 (5,135) 81,010 82,075 8,065 (2,273) 19,938 44,432 233,247 498,926 90,750 1,307 590,983 

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 15,169 89 - 15,080 15,080 15,080 - - - - - - - -  ربح الفترة  صافي

شاملة أخرى  رئساخ
 (2,140) (24) - (2,116) (2,116) - (793) (1,323) - - - - - -  للفترة 

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 )سائر(الخإجمالي 

 13,029 65 - 12,964 12,964 15,080 (793) (1,323) - - - - - -ة الشاملة للفتراإليرادات 
 إصدار أسهم منحة

 - - - - (8,095) (8,095) - - - - - - - 8,095  )8إيضاح (
 ىلعة مدفوعات الفائد

ق الرأسمالية ورااأل
 (3,303) - - (3,303) (3,303) (3,303) - - - - - - - -  1المستدامة الشريحة 

  

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 30في  امك صيدالر

 600,709 1,372 90,750 508,587 234,813 48,114 19,145 (3,596) 8,065 82,075 81,010 (5,135) 108,897 170,012   2021 يونيو
  

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



 
  تابعةل.ك.ع. وشركاته اي ش.متيكولا يلهاألك نبلا

  

 

 .فة المجمعةية المكثمرحللية الاالم من هذه المعلوماتا كل جزءً تش 13 ىإل 1 منلمرفقة حات اضايإن اإل
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  (غير مدقق)المجمع  مكثفلا يلمرحال ديةقات النقان التدفيب
  2022 يونيو 30 في يةللفترة المنته

  

 المنتهية في  أشهر ستةال
 يونيو 30

  إيضاح  
2022  

  ألف
2021  

  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي
   تشغيلة الأنشط

  
  

 18,688 24,054  رائبة قبل الضالفتر ربح
     :ـل تيالتعد

 (61) (143)    ة يلامراق وأفي استثمارات ع بي ربح صافي 
 (500) (1,197)   رباحأ إيرادات توزيعات 
 (1,096) (1,611)   حصة في نتائج شركة زميلة  
 3,250 3,760   اءاستهالك وإطف 
 21,589 21,266 9  ةفي القيم مخصص/ خسائر انخفاض 

  

 ─────── ─────── 
 41,870 46,129   ل طلوبات التشغيمو تداموجوات في يرغتالقبل تشغيل الح بر
     

     شغيلدات ومطلوبات التجوالتغيرات في مو
 13,998 225,017   ائع لدى البنوكدو

 2,000 16,000   دولة الكويتسندات خزانة حكومة 
 (974) (7,090)   ركزي لكويت المسندات بنك ا

 (1,177) 5,658   ر ئساالخل األرباح او الخ نمة عادلمة اللقيبا استثمارات مدرجة
 (17,677) (321,755)   قروض وسلف

 (6,423) (21,970)   دات أخرى جومو
 150,814 228,318   سات المالية األخرىالمسـتحق إلى البنوك والمؤس

 (195,385) 347,104   ءالعمالودائع 
 829 8,707   مطلوبات أخرى 

 (3,723) (6,557)   عةدفوضرائب م
  

 ─────── ─────── 
 (15,848) 519,561    يلالتشغ ةطأنش )المستخدمة في( منالناتجة  ةت النقديالتدفقا فيصا

  

 ─────── ─────── 
     أنشطة االستثمار 
 (195,008) (421,121)   مالية في أوراق شراء استثمارات

 86,298 279,696   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية
 799 958   زميلة ركةش منمة تلسم أرباحتوزيعات 

 (1,267) (3,055)   صافي شراء مباني ومعدات
 500 1,197   مة عات أرباح مستلت توزيإيرادا

  

 ─────── ─────── 
 (108,678) (142,325)   أنشطة االستثمار لمستخدمة فيانقدية دفقات الصافي الت

  

 ─────── ─────── 
     لالتموية شطأن

 (3,303) (3,328)   1شريحة ال –تدامة مالية المسأسلرا اقرألومدفوعة لئد فوا
 - (8,431)   مدفوعة أرباحتوزيعات 

 - (153,325)   باليورو متوسطة األجلأوراق  تسوية
  

 ─────── ─────── 
 (3,303) (165,084)   التمويل ةطشنالمستخدمة في ألنقدية ا اتالتدفق فيصا

   

─────── ─────── 
     

 (2,825) (9,756)   ةبيجنت أعمال ويلتح فروق
  

 ─────── ─────── 
 (130,654) 202,396  في النقد والنقد المعادل) النقص( الزيادة يفاص

     
 830,867 761,749   يناير 1كما في  نقد والنقد المعادللا

  

 ─────── ─────── 
 700,213 964,145   يونيو 30ي معادل كما فلا دالنقد والنق

   

═══════ ═══════ 
     لمعادل من:لنقد اد وانقال يتكون

 61,166 121,491    الحساب الجاري لدى بنوك أخرى يفو قدوالصننقد في لا
 281,682 330,889    ثين يوًما)الثوز تتجا(فترة استحقاق أصلية ال بنوك المركزية لدى ال األرصدة

 357,365 511,765    )يوًماثين ثال اوزى البنوك (فترة استحقاق أصلية ال تتجلد عئاود
   

─────── ─────── 
   

964,145 700,213 
   

═══════ ═══════ 



 
  التابعة ي ش.م.ك.ع. وشركاتهتيوكلا ليهاألك بنلا

  

  

  غير مدققة)( معةالمج مكثفةالحلية المرات حول المعلومات المالية حإيضا
  2022 يونيو 30
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    التأسيس والتسجيل  1
  

لة جسمو 1967مايو  23بتاريخ في الكويت سست امة تأة عشركة مساهم هو )"كالبن"( ع.م.ك.لي الكويتي ش.األه لبنكإن ا
 ويت.نة الكديم ،رع أحمد الجابة، شارالصفا ساحة وهللبنك  لالمسج لمكتبن انواإن عكمصرف لدى بنك الكويت المركزي. 

  .مصرو مارات العربية المتحدةكويت واإلبصورة أساسية في ال البنك باألنشطة المصرفية موقي
  

نتهية لمرة افتلل") وعةمجم"ال إليها معاً بـته التابعة (يشار اركشو كالمكثفة المجمعة للبنالمرحلية  ليةاات الملومالمع اعتمادتم 
  .2022 يوليو 7 يف البنك ارةقبل مجلس إد نم 2022 يونيو 30 يف
  

  اإلعداد أساس   2
  

، "يلحالتقرير المالي المر" 34الدولي  بةالمحاس ارة للمجموعة وفقاً لمعيلمرحلية المكثفة المجمعالمالية اتم إعداد المعلومات 
 .أ) أدناهالنقطة ( باستثناء
 

ً لتع عةجملما اليةلما ناتابيال إعدادتم   )أ يت المركزي في دولة نك الكوب عن ةدرالصاالمالية ات الخدمات ليمات مؤسسوفقا
كزي تطبيق نك الكويت المربلرقابة  ةى الخاضعن البنوك والمؤسسات المالية األخرم تالتعليما الكويت. وتتطلب هذه

  ة:ديالت التاليضوء التع يف ةوليدلااسبة المح ييرمعاة الصادرة عن مجلس لية للتقارير الماليودلاالمعايير 
  

ً لمخصص خسائر االئتمان المتوق نمائتالا سائرس خم قياأن يت ) 1(  طبقاً االئتمانية المحتسبة  التعة للتسهيالمتوقعة وفقا
 تتطلبااً لموفقات ات بنك الكويت المركزي أو المخصصبتعليم اً مالتزا األدوات المالية - 9لية ر المالتقاريل يار الدولللمعي

 عن ذلك على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و  جتانلا يروالتأث؛ أعلىأيهما ركزي، ويت المبنك الك عليماتت
 

 ديفوتفشي ك نتيجةى العمالء د المقدمة إللسدايل اجتأ فتراتلية الناتجة عن ماتعديل للموجودات البخسائر الاالعتراف   ) 2( 
ً  ،2020ر سمبدي 31خالل السنة المالية المنتهية في   /رب/ رب 2 رقم يت المركزينك الكوبتعميم  باتتطللم وفقا

أو لمرحلة بدالً من األرباح ضمن األرباح التعميم ليها في ا. يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل المشار إ461/2020أ/
ودات جومن المل ديالتعارة سخب رافاالعتم يتولكن، يجب أن  .9رير المالية اقتليار الدولي لطبقاً لمتطلبات المع ئرالخسا

 2020يسمبر د 31هية في الية المنتالحقاً للسنة الم مقدمة إلى العمالء ىخرأ ادسدل ت تأجيرافتي أ عنالناتجة لمالية ا
د دة بعكبمتر التعديل الافة خسائف بكعتراالا تموعليه، . 9مالية دولي للتقارير الضمن األرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار ال

  .بيان األرباح أو الخسائرفي  2020سمبر دي 31 فية نتهيلمة السنا
 

بقة والمطكزي من قبل بنك الكويت المر المتبعةمالية رير الاقولية للت"المعايير الد بـيشار إلى اإلطار المذكور أعاله فيما يلي 
 دولة الكويت".ب
  

وبة العداد بيانات مالية طللما اتصاحفإلاومات معلولة اكافتضمن ت العة المجم ةفالمكثلية المرحلية امللمعلومات اا إن  )ب
 السنوية يانات المالية المجمعةة بالبنرليها مقتة ويجب االطالع عمجمعة كاملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالي

 نيويو 30في ية المنته هرأش ةستال ةرفتتائج ذلك، فإن ن ىلا. إضافة 2021ديسمبر  31منتهية في الة عة للسنللمجمو
  .2022ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  عن بالضرورة برعت ال 2022

  

   لمجموعةلتعديالت المطبقة من قبل ااوالتفسيرات و دةيدالج اييرالمع     2.1
  

تخدمة في مسال كتللة لمماثة معمجلاة كثفلية المحمرة الليالماذه المعلومات المستخدمة في إعداد ه إن السياسات المحاسبية
التي تبدأ  السنويةحاسبية الم فترةللتسري تي ال قارير الماليةالمعايير الدولية للت علىالتعديالت ، باستثناء السنة المالية السابقة

  .2022 يرينا 1 في
 

  3ية مالرير القالتل دولير التعديالت على المعيا – ميطار المفاهيإشارة مرجعية إلى اإل
 مرجعيةمن اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة  سابق إصدارإلى  المرجعية شارةاإليالت تعدال بدلتست
 .كل كبيرشب اتطلباتهدون تغيير م 2018في مارس  رالصاد الحالي داراإلصإلى 

 

أو  األرباحنب إصدار " لتجعمالاأل "دمج 3الية المير للتقاري وللدار المعياًء إلى مبدأ االعتراف بايالت استثنتضيف التعد
ق معيار نطا ضمن ستتحققالتي  المحتملة والمطلوبات االلتزاماتتنشأ عن والتي محتملة في "اليوم الثاني" الخسائر ال

ة وليالدمعايير لا اتفسيرنة تأو تفسير لج المحتملة والموجودات لةالمحتمطلوبات ات والمصصخمال 37ي المحاسبة الدول
يار ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معالضرائب: 21المالية  قاريرللت

، ياهيم، بدالً من اإلطار المفعلى التوالي ،21ية ر المالللتقاري ةيلير الدوتفسير لجنة تفسيرات المعاي أو 37سبة الدولي المحا
  .الحيازةخ تاريفي  قائمحالي  تزاملان كا ا إذامد ديلتح

 

ؤهلة المحتملة غير م تالموجودا لتوضيح أن 3دة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية تضيف التعديالت أيًضا فقرة جدي
 .ةالحياز ها في تاريخلالعتراف ب

  

اك موجودات نلم يكن هللمجموعة حيث ة المجمعة فثكممرحلية الالمالية ال المعلوماتت أي تأثير على لم يكن لهذه التعديال
  ه التعديالت التي نشأت خالل الفترة.هذ قاضمن نط محتملةومطلوبات  اماتوالتز محتملة
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  (تتمة)أساس اإلعداد   2
 

  رات واألحكاماستخدام التقدي    2.2
 

 يقنوعدم التالتجارية واالقتصادية  طةنشفي جميع أنحاء العالم في تعطيل األ )19- دفيوك(ا نوورك ساء فيروبو يشفت ببست
العديد من رافية التي تعمل فيها المجموعة عن لجغا قالمناططات المالية والنقدية في لسل. أعلنت االعالمية القتصاديةبيئة اال في

يد المبالغ حدت يرات المحتملة لتقلبات السوق الحالية فيثألتا رابعتاال بنك فيلا ذخأد قل. عمالء المجموعةحزم التحفيز ل
ألسواق متقلبة ل اازتك، ال تي يمكن مالحظتها. ومع ذلال ت الحاليةالمعلوما بناًء علىلإلدارة  تقييم عتبر أفضليو المدرجة

  ل حساسة لتقلبات السوق.والمبالغ المسجلة تظ
  

  ت اعطامعلومات الق  3
  

ادةً اعات عهذه القط مراجعة. يتم د مصروفاتكبتتوإيرادات  تدرأعمال أنشطة  تعمل فيعات طاق ىإل ةعجموالمتنظيم  متي
ت قطاعا فيما يلي د وتقييم األداء.لموارا عزيض تولغر الرئيسي غيلارات التشقر اتخاذ مسؤولمن قبل ة منتظمة بصور

  :لدى المجموعةغيل التش
  

   يةراجتلاة يفصراألعمال الم
ات لخدمواع والودائ يةاالئتمان التسهيالت ماتة من خداملك عةومجمل مشت - 

  .شركات والمؤسساتلامن ئها ة إلى عمالالمقدمالمصرفية المتعلقة بها و
 لاألعمالألفراد والمصرفية  مالعاأل

  الخاصةلمصرفية ا
 نمضتتو إلى العمالء مةقدالمنتجات والخدمات المتشمل مجموعة كاملة من  - 

 .والموجودات إدارة الثرواتوخدمات  انتمئالت ااقاوض وبطرقلا

  الستثماراتاو نةالخزي

رة أنشطة إداالعمالء وقدمة إلى خزينة المال ماتخد هذا القطاع يشمل - 
والمشتقات وأنشطة االستثمار  نقديلا السوق العمومية وتشمل الموازنات

ين ب اميل فمواالت األيوحت يرعسلتأثير الناتج لتواوإدارة الموجودات اري العق
  . القطاعات

  

  :يونيو 30 يا فكمو المنتهية في أشهر ةستاللفترة  حول القطاعاتفيما يلي معلومات 
   

 
2022 

  األعمال المصرفية
 تجاريةلا

  األعمال المصرفية
األعمال و دلألفرا

 الخاصةالمصرفية 
 الخزينة 

 المجموع اراتستثمواال

 
 ألف 

  دينار كويتي
  فلأ
 يتيوك رانيد

  فأل
 تيكوير نايد

 ألف 
 يتيكور دينا

      

 59,976 10,452 22,175 27,349 صافي إيرادات فوائد 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 86,294 16,320 28,768 41,206 تشغيل ات إيراد
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 42,952 12,059 10,001 20,892 قطاع نتائج ال

 (18,898)    موزعة ر غي تفاصروم
 

   ───────── 
 24,054    ب ضرائلل اقب الفترة ربح

 

   ───────── 
 5,769,303   1,926,540   801,643  3,041,120  موجودات القطاع 
 128,803    وزعة موجودات غير م

 

   ───────── 
 5,898,106    إجمالي الموجودات 

    

───────── 
 5,195,131 1,191,245 2,214,373    1,789,513  مطلوبات القطاع 

 104,138    مطلوبات غير موزعة 
    ───────── 

 5,299,269    إجمالي المطلوبات 
  

   ───────── 
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  )(تتمةطاعات ات القلوممع  3

 
  ةمصرفيالل عمااأل

 ريةالتجا

  األعمال المصرفية
لألفراد واألعمال 

 خاصةالمصرفية ال
 الخزينة 

 عالمجمو واالستثمارات

 
 ف أل
  ر كويتيانيد

 ف لأ
 يتيدينار كو

 ف أل
 دينار كويتي

  ألف
 ويتيدينار ك

2021     
 56,036 11,026 20,431 24,579 صافي إيرادات فوائد 

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

 75,806 13,021 26,528 36,257 إيرادات تشغيل 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 32,595 7,817 8,145 16,633 طاع نتائج الق
 (13,907)    عة وزم ت غيرمصروفا

    

───────── 
 18,688    الفترة قبل الضرائب  ربح

    

───────── 
 4,698,898 1,393,016  752,284  2,553,598 اع طالق داتجومو

 105,075    موجودات غير موزعة 

 
   ───────── 

 4,803,973     جوداتلموإجمالي ا

 

   ───────── 
 4,101,536 770,123  1,998,136  1,333,277 طاع قال اتوبلمط

 101,728    مطلوبات غير موزعة 

 
   ───────── 

  4,203,264     اتلوبالمط إجمالي

 

   ───────── 
 

  المعلومات الجغرافية:
  

  ة: عمليات الدوليالن م ت القطاعيرادات التشغيلية للمجموعة وموجودايوضح الجدول التالي اإل
  

    

  2022  2021  
    

  ألف  ألف  
    

  دينار كويتي  كويتي دينار  
       

 28,880 36,802     إيرادات تشغيل 
 1,565,074 1,932,316      عات القطاموجود

  

  وسلفقروض   4

 
 يونيو 30

 2022 

  (مدققة)
 ديسمبر 31

 2021 
  يونيو 30

2021 

 
  ألف 

 دينار كويتي 
  ألف 

 كويتي ر نادي
  ف لأ

 تيدينار كوي
     

 3,332,627 3,631,431 3,873,026  وسلفض روق
 (238,123) (244,431) (263,381) يت المركزيالكوتعليمات بنك ل وفقاً خسائر االئتمان مخصص 

 ─────── ─────── ─────── 

 3,609,645 3,387,000 3,094,504 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

  

ألف دينار  33,501: 2021ر ديسمب 31يتي (ر كونايألف د 34,181غ بلمدية بالت غير النقلتسهيل احمتالص إن المخص
     ى.بات أخرلون مطرج ضمر كويتي) مدنايلف دأ 34,383: 2021 يونيو 30كويتي و
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  )(تتمة وسلفروض ق  4
  

ك بنقًا لتوجيهات وف 9 ماليةارير الالدولي للتق اربموجب المعي لتسهيالت االئتمانية المحددةلتوقعة بلغت خسائر االئتمان الم
 يناردألف  106,828 :2021ر ديسمب 31( 2022 يونيو 30ألف دينار كويتي كما في  119,822 غلمب المركزيالكويت 

مخصص الدينار كويتي عن  ألف  177,740غبمبلنار كويتي)، وهو ما يقل ألف دي 121,425 :2021 ونييو 30 ،تيكوي
 ألف 272,506: 2021 يونيو 30كويتي،  ف دينارأل 277,932: 2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 297,562بلغ بم
      .يالمركز ات بنك الكويتماً لتعلير االئتمان طبقلخسائ ي)تنار كويدي

  

 ىمعايير التصنيف إل لىإ ناداً استبلة المقا، وخسائر االئتمان المتوقعة إلجمالية للتسهيالت االئتمانيةحليل للمبالغ اما يلي تفي
  لتزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي.ا 9قارير المالية للتولي در القاً للمعياوفل مراح

  

  
   عالمجمو   3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة 

  2022 يووني 30
  ف أل

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  ويتيدينار ك
  ألف 

  دينار كويتي
          

      وض وسلفقر

 3,119,203  45,793  250,356  2,823,054   تكاشر
 753,823  11,735  15,170  726,918   راد أف

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
   3,549,972  265,526  57,528  3,873,026 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  ات محتملةطلوبالتزامات وم
 1,614,371  21,971  49,130  1,543,270   )12ح (راجع اإليضا 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,487,397   79,499  314,656  5,093,242    التسهيالت االئتمانية يإجمال
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

للتسهيالت  ةئر االئتمان المتوقعخسا
      ةقديالن

 59,860 25,133 21,040 13,687  شركات
 28,082 11,092 1,193 15,797  أفراد

      
ت الللتسهي ةئر االئتمان المتوقعخسا
 31,880 21,573 6,451 3,856  النقديةغير 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 119,822 57,798 28,684 33,340  المتوقعة خسائر االئتمانلي اإجم

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

  
  ع المجمو   3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة 

   2021بر ديسم 31
  ألف 

  كويتيدينار 
  ألف 

  ار كويتيدين
  ألف 

  ار كويتيدين
   ألف
  ر كويتيدينا

          

      ض وسلفورق

 2,883,653 44,602 277,307 2,561,744  اتكرش
 747,778 10,224 18,277 719,277  أفراد 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  3,281,021 295,584 54,826 3,631,431 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  تملةلوبات محزامات ومطالت
 1,483,031 21,532 45,533 1,415,966  )12ح يضااإلاجع (ر 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,114,462 76,358 341,117 4,696,987  تمانية ئت االهيالالتس ليإجما
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      

للتسهيالت  ةئر االئتمان المتوقعاخس
      النقدية
 53,369 22,536 18,710 12,123  اتشرك

 26,490 9,466 1,474 15,550  درافأ
      

لتسهيالت ل ةئر االئتمان المتوقعخسا
 26,969 20,741 2,768 3,460  النقدية غير

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 106,828 52,743 22,952 31,133  لمتوقعةخسائر االئتمان اإجمالي 

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  تتمة)( لفوسروض ق  4
  

  

  المجموع    3المرحلة    2المرحلة    1ة رحلالم

   2021 نيويو 30
   فلأ

  نار كويتيدي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  تيويدينار ك
  ألف 

  دينار كويتي
          

      قروض وسلف
 2,600,757  60,155  279,090  2,261,512   اتشرك
 731,870  10,039  10,802  711,029  اد أفر

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  2,972,541 289,892 70,194 3,332,627 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  ات محتملةالتزامات ومطلوب
 1,322,914 22,136 41,733 1,259,045  )12يضاح (راجع اإل 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 4,655,541  92,330  331,625  4,231,586   انية تمئت االالسهيالت إجمالي
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

للتسهيالت  ةان المتوقعتمئر االئخسا
      النقدية

 67,255 34,609 22,478 10,168  شركات
 25,798 10,161 858 14,779  أفراد

      
ت تسهياللل ةئتمان المتوقعئر االساخ
 28,372 21,499 3,205 3,668  لنقديةار غي

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 121,425 66,269 26,541 28,615  االئتمان المتوقعةر سائخالي إجم

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

 :ن المتوقعة للفترة كما يليخسائر االئتماحركة كانت 
  المجموع    3رحلة الم   2المرحلة    1ة رحلالم

   2022 نيويو 30
   لفأ

  كويتينار دي
  ألف 

  كويتيدينار 
  ألف 

  يتويار كدين
   فأل

  دينار كويتي
          

الرصيد االفتتاحي لخسائر االئتمان 
 106,828 52,743 22,952 31,133  يناير 1في  كما المتوقعة

المتوقعة  خسائر االئتمانصافي حركة 
 26,781 15,355 9,219 2,207  للفترة

 (13,787) (10,300) (3,487) -  الل الفترةصافي المبالغ المشطوبة خ
  

──────── ──────── ──────── ──────── 
ة االئتمان المتوقع رئالرصيد الختامي لخسا

 119,822 57,798 28,684 33,340  يونيو 30ي كما ف
  ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  

  المجموع    3المرحلة    2المرحلة    1ة رحلالم

   2021 ديسمبر 31
   لفأ

  نار كويتيدي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  تيويدينار ك
  ألف 

  دينار كويتي
          

صيد االفتتاحي لخسائر االئتمان الر
 116,298 56,768 31,148 28,382  نايري 1في كما  المتوقعة

المتوقعة  خسائر االئتمانصافي حركة 
 14,186 19,631 (8,196) 2,751  للفترة

 (23,656) (23,656) - -  رةالل الفتصافي المبالغ المشطوبة خ
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

االئتمان المتوقعة  رئصيد الختامي لخساالر
 106,828 52,743 22,952 31,133  ديسمبر 31ما في ك

  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  (تتمة) لفوسروض ق  4

  

  المجموع    3المرحلة    2المرحلة    1ة رحللما

   2021 يونيو 30
   لفأ

  نار كويتيدي
  لف أ

  يتيدينار كو
  ألف 

  تيويدينار ك
  ألف 

  دينار كويتي
          

 لخسائر االئتمانالرصيد االفتتاحي 
 116,298 56,768 31,148 28,382  يناير 1في كما عة المتوق

المتوقعة  خسائر االئتمانصافي حركة 
 28,994 33,368 )4,607( 233  ترةللف

 )23,867( )23,867( -  -   الل الفترةالمشطوبة خصافي المبالغ 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

االئتمان  رئالرصيد الختامي لخسا
 121,425 66,269 26,541 28,615  نيويو 30ي ة كما فالمتوقع

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

  ةيق مالوراأفي  اتاستثمار       5
 

  ة)قق(مد  
 

 يونيو 30 مبرديس 31 يونيو 30
 

2022 2021 2021 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

    

 418,025 561,382 542,960 الشاملة األخرى يراداتخالل اإلن مة العادلة مقيال
 78,116 78,158 163,149 لفة المطفأةالتك

 13,248 13,942 8,284 لخسائرأو ارباح خالل األ من القيمة العادلة
 ──────── ──────── ──────── 
 714,393 653,482 509,389 
 ════════ ════════ ════════ 

  

  دلة: عامدرجة بالقيمة الارات الالستثمل ة العادلةيمي للقمل الهرفيما يلي الجدو
  

  
  2022 ونيوي 30

 يكويت ألف دينار

  (مدققة)    
  2021ر ديسمب 31

 ييتور كألف دينا
  2021 يونيو 30

 يألف دينار كويت
                

  

 لةالقيمة العاد
من خالل األرباح 

 لخسائر او ا

القيمة العادلة من 
 خالل اإليرادات

 ى ة األخراملالش
  

ة من العادلالقيمة 
خالل األرباح او 

 خسائر ال

لة من دالعايمة الق
ت يراداخالل اإل

 املة األخرىشال

ادلة من لعا القيمة
رباح او األ لخال

 الخسائر 

من  القيمة العادلة
يرادات خالل اإل
 ألخرىا الشاملة

    : 1المستوى 
 

    
 5,174     -  األسهم 

 
-     5,851 

 
-     5,737 

راق الدين أو
     يةلمالا

 
  

  
    

  333,527      -  حكومية  - 
 

-      270,657 
 

 -      168,123  
  88,838      -  ية مير حكوغ - 

 
-      50,311 

 
 -      44,372  

          

    : 2لمستوى ا
 

  
 

  
دين الأوراق 
    المالية

 
  

 
  

 58,147 25  حكومية  - 
 

49 177,162 
 

111   131,037 
 30,350     -  ة وميحكغير  - 

 
-     30,350 

 
 -    42,140 

 - 8,259   ةريق مداادصن
 

13,893 -     
 

13,137   - 
          

    : 3ستوى الم
 

  
 

  
 26,924     -  األسهم 

 
-     27,051 

 
-     26,616 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
  8,284 542,960 

 
13,942 561,382 

 
13,248 418,025 

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
  

 . ةدفتريا التهدية عن قيمتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مات المالية المدرجة باللألدوا القيمة العادلة نإ
  

ع المرحلي المكثف المجم قوق الملكيةات في حالتغير و بيانأكثف المجمع لمالمالي المرحلي اركز معلى بيان الإن التأثير 
يمة العادلة لألوراق المستخدمة لتحديد الق ت الصلةالمخاطر ذا يراتغمت في %5سبة ير بنالتغالة حفي  مادي رتبر غييع

  . 3لمستوى وا 2ستوى لمصنفة ضمن االمالية الم
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  ات عالقة اف ذرامالت مع أطمع  6
يا ارة العلدإلموظفي اودارة اإلس ات عالقة (أعضاء مجلبعض األطراف ذتتم مع ك التي في تل ذه المعامالته تتمثل

ليها يمارسوا عن يستطيعون أأو  ثلون المالكين الرئيسيين لهايمولى والشركات التي درجة األعائالتهم من ال دوأفرا مجموعةلل
افقة على شروط هذه ترة. يتم الموالل الفجموعة خء للمين كانوا عماللذلمجموعة) واليلة الزم وسا والشركةتأثيراً ملم

  ة.المجموع ةارقبل إد نمالت معالما

لهم من  حةمانية ممنوودائع لدى المجموعة وتسهيالت ائتء األطراف ذات عالقة لدى هؤالكان  ،ل الطبيعيااألعم ي سياقف
 :ما يليعة هي كة المجمالمكثفية المرحلية الفي المعلومات الم رجةدالماألرصدة بل المجموعة. إن ق
 

    

 ققة)(مد

    

   يونيو 30
2022  

  مبرسدي 31
2021  

   يونيو 30
2021  

    

  فأل  ألف  ألف
    

  دينار كويتي  كويتي دينار  تيدينار كوي
       

 6,504 1,897 3,272    قروض وسلف 
 24,006 27,548 34,313    مالء ع ودائع

 324 661 692    ةارمحافظ مد
 5,903 5,856 6,244    ملة ت محتات ومطلوبالتزاما

    - 767 -    ة فأة أعضاء مجلس اإلدارمكا
  

 زي. ركالمت كويات وفقا لقواعد بنك الة بضمانمكفولذات عالقة  افطرإلى أ السلفوروض الق إن

غ ألف دينار كويتي) ومبل 115 :2021 يونيو 30ي (دينار كويت ألف 38 صروفات الفوائد مبلغفوائد وملت امن إيراداتتض
  ف ذات عالقة.أطرا معت معامالالي، من والتلى اليتي) عينار كولف دأ 134 :2021 نيويو 30( ر كويتيالف دينأ 190

  

    افأة موظفي اإلدارة العليا مك
 كما يلي: لعليا هياإلدارة ا أةفكاإن م

  

 

  نتهية في الثالثة أشهر الم
  يونيو 30

  نتهية في ة أشهر المستال
  يونيو 30

 

2022 2021 2022 2021 
 

  فأل  ألف  ألف  ألف
 

  دينار كويتي  يتينار كودي  دينار كويتي  نار كويتيدي
     

 1,954 1,943 1,028 803 أخرى تب ومزايا ارو
 194 146 125 89 هاية الخدمةن فأةمكا

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

 
 

892 1,153 2,089 2,148 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

   قترضة أخرىأموال م  7
  (مدققة)   

 
   يونيو 30

2022 
  ديسمبر 31

2021 
   ويوني 30

2021 
 ألف فأل ألف 
 يتينار كويد يتيدينار كو دينار كويتي 
    

     - 49,420 49,470 )1( 2032 – مساندةسندات 
 150,426 151,216 - )2( 2021أمريكي الر دو –جل باليورو األة أوراق متوسط

 ──────── ──────── ──────── 
 49,470 200,636 150,426 
 
 

════════ ════════ ════════ 

فترة  مع 2021 برأكتو 10في  نار كويتيدي مليون 50 مبلغ لبما يعاد 2 لشريحةا ةندسام تاسند 2021خالل سنة  كلبنأصدر ا ) 1( 
 تحمل .ةريذات معدالت فائدة متغ اتدوسن ابتةفائدة ث تالمعد ذات داتلسن ويةتسام ئحشرا من تتكون، ونةس 11 استحقاق تصل إلى

ً ويسن %4 دل كوبون بنسبةمع تةة الثابفائدذات معدالت ال نداتالس  من ادسةة السسنلا بحلول اديدهتحويتم إعادة  سنواتل ست ألو ا
الكويت  قبل بنك المعلن من لسائدا الخصم معدلل ل كوبونمعد المتغيرةائدة الف معدالت ذات السندات حملوت .رهاصداتاريخ إ

 ىعل عدالتهذه الم ديدتح تم إعادةوي % سنوياً.4 نسبة الوقت الحاليفي  ا يعادلبم سنوياً، %2.25 بنسبة شهام زي زائدالمرك
ير سندات غهذه ال . إنالثابتة ت الفائدةمعدال ذات للسندات السائد المعدل فوق %1 سبةبن لحد أقصى وتخضع ،ةويننصف س فترات

ً زئي جأو  بشكل كلي استدعاؤها نويمك مانمكفولة بض  ضع لبعضوتخ ،صداراإل من تاريخ اتوسن بعد ست البنك ختيارال وفقا
  .ةات الجهات الرقابيفقوموا شروطال

هذا  ب. بموجيمليار دوالر امريك 1.5 بقيمة يوروس ااألجل ريج  طةمتوس أوراق رنامجق ببتطبي البنك ، قام2017نة الل سخ ) 2( 
دوالر أمريكي لمدة  مليون 500بمبلغ  بضمان ("السندات") غير مكفولة لىنك في إصدار سندات من الدرجة األونجح البامج، برنال

٪ 3.50ة بون ثابت بنسوبدا وتحمل كنأيرل رصةفي بو مدرجة سنداتال كانت. 2022 السداد في أبريل استحقتو خمس سنوات
  سنوي.ف اً تستحق على أساس نصسنوي



 
  . وشركاته التابعة.م.ك.عي شتيكولا يلهألاك بنلا

  

  )مدققة ير(غالمجمعة المرحلية المكثفة لية الما المعلوماتاحات حول ضإي
  2022 يونيو 30

  

 
  

16  
 

  كية لملحقوق ا  8
  

٪ 5 أسهم منحة بنسبة على توزيع 2022ريل أب 16المنعقد في  ةة السنويوافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومي  )أ
: ال شيء) للسنة المنتهية 2020ديسمبر  31لكل سهم ( فلس 5 قعقدية بواأرباح نتوزيعات ٪) و5: 2020سمبر دي 31(

نيو يو 30لمصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في ك اال البنن رأس م، فإاليبالتو. 2021ديسمبر  31في 
: 2021يونيو  30ينار كويتي وألف د 170,012: 2021ر ديسمب 31ف دينار كويتي (أل 178,513هو  2022

: 2021ديسمبر  31فلس للسهم ( 100بقيمة  سهم 1,785,130,772من  تكونر كويتي) ويألف دينا 170,012
ادة رأس المال المصرح سهم). تمت الموافقة على زي 1,700,124,545: 2021يو نيو 30؛ سهم 1,700,124,545

 والصناعة.ه من قبل وزارة التجارة ب
 

 ياطي أسهم الخزينة:حتنة واأسهم الخزي  )ب
 

   ققة)د(م  

 
   يونيو 30

2022  
  رديسمب 31

2021  
   يونيو 30

2021  
    

 13,920,363 13,920,914 14,616,959 عدد األسهم المحتفظ بها
 

═══════ ═══════ ═══════ 
بها محتفظلنسبة األسهم ا  0.82% 0.82% 0.82% 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
ة (ألف دينار كويتي)مة السوقيقيال  4,560 3,522 2,965 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
للقيمة السوقية للسهم (فلس) المرجح المتوسط  288 214 203 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
  

نة تكلفة أسهم الخزي عادلبما ي لغى ذلك، فإن المبإضافة إلر متاح للتوزيع. ة غيالخزينطي أسهم حتيافي حساب اإن الرصيد 
  لخزينة.أسهم اب االحتفاظرة فت اردمالعام على  ياالحتياط غير متاح للتوزيع من

  

 رى:ت األخاطياتيالحا يلي الحركة في مافي  )ج

  
 

  ادة إع احتياطي
 عقاراتم تقيي

   احتياطي تحويل
 ت أجنبيةعمال

  طي برنامج تيااح
  مزايا الموظفين

  لي إجما
  االحتياطيات

 األخرى

 

  ألف 
 دينار كويتي

  لف أ
 كويتي دينار

  ألف 
 يكويتينار د

  ألف 
 تيكوي دينار

     

 (2,273) 13 (10,039) 7,753 2021يناير  1في 
      

 (1,323) - (1,315) (8) ةررى للفتشاملة أخ سائرخ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (3,596) 13 (11,354) 7,745 2021 يونيو 30كما في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 (2,025) 17 (10,565) 8,523 2022يناير  1في 
      

 (9,397) (2) (9,242) (153) ى للفترةرة أخشامل ئرخسا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (11,422) 15 (19,807) 8,370 2022 يونيو 30 كما في
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  

   1 ةالشريح - المستدامة مالية الرأساألوراق   )د
  

مع  يتفق بما 1 لشريحةا- اإلضافية المستدامة  ةالرأسمالياألوراق  ربإصدا 2018 سبتمبر 26بتاريخ بنك القام 
اق ن هذه األور. إةيكحقوق ملك هامليون دوالر أمريكي ويتم تصنيف 300("األوراق المالية") بمبلغ  IIIزل باات يمتعل
ء االستدعا عد تاريخب ك في أولبناختيار اناًء على ها بادكن استرديمغير مكفولة بضمان وندة ولية مستدامة ومساالما

عاء األول % حتى تاريخ االستد7.25بنسبة  نوكوب رسع ليةاراق الماألو هذهحمل ت. 2023سبتمبر  26األول في 
الفائدة  وات. وسوف يتم سدادخمس سننية فاصلة بمدة رة زمفت ذلك على مدىبعد لك النسبة ت وسوف يتم إعادة تحديد

  . حقوق الملكيةمن  قتطاعكااملتها معق ويتم حقاد االستف سنوي بعكل نصبش
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  مةيفي الق نخفاضاال ائرص / خسمخص  9

  

 شهر المنتهية فيأة ثالثال
    يونيو 30

  نتهية في ة أشهر المستال
  يونيو 30

  2022  2021    2022  2021  

  

 ألف
  كويتيدينار 

 لفأ
    نار كويتيدي

 ألف
  دينار كويتي

 لفأ
  نار كويتيدي

       

الئتمان على سائر امحمل لخال لمخصصا
 10,039 11,134 التسهيالت االئتمانية 

 
20,881 21,445 

 المالية لموجوداتلالمتوقعة ن االئتما خسائر
 196 220   خرىاأل

 
385 144 

  

──────── ────────  ──────── ──────── 
  11,354 10,235  21,266 21,589 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

   الضرائب  10

  

 أشهر المنتهية فيالثالثة 
    يونيو 30

   نتهية فية أشهر المستال
  نيويو 30

  2022  2021    2022  2021  

  

 ألف
  دينار كويتي

 لفأ
    نار كويتيدي

 ألف
  دينار كويتي

 لفأ
  ار كويتيندي

       

يلمالكويت للتقدم الع سسةحصة مؤ  162 113  190 159 
 361 176  259 130  طنيةوال العمالةعم ضريبة د

 160 71  114 43  الزكاة
 2,839 5,106  1,472 2,276  ع أجنبيةفروعلى  ائبضر

  ──────── ────────  ──────── ──────── 
  2,611 1,958  5,543 3,519 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

  كمساهمي البنالخاصة ب ةوالمخفف يةم األساسربحية السه  11
  

لعدد جح مرالسط ى المتوعللبنك مساهمي ابلخاص اة صافي ربح الفتر مةبقسفة والمخفية ألساستم احتساب ربحية السهم اي
 :لفترةائمة خالل اقاألسهم ال

  

  

 يف منتهيةأشهر ال ثةالثال
    يونيو 30

  ي نتهية فة أشهر المستال
  يونيو 30

  2022  2021    2022  2021  

  

 فأل
  دينار كويتي

 ألف
    ويتينار كدي

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
  نار كويتيدي

       

لف لبنك (أبمساهمي اخاص صافي ربح الفترة ال
 15,080 18,424  7,968 10,103  )ر كويتيدينا

راق وعلى األ دةت الفائفوعاد: ماقصاً ن
(ألف دينار  1حة ستدامة الشريأسمالية المالر

 (3,303) (3,328)  - -  )كويتي
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

بمساهمي  ترة المعدل الخاصربح الفصافي 
 11,777 15,096  7,968 10,103  تي)البنك (ألف دينار كوي

       
درة صلبنك المأسهم ا لعددالمرجح  توسطالم

  فوعة والمد
 

1,785,130,772 
 

1,785,130,772   1,785,130,772  1,785,130,772 
       

 (14,616,959) (14,616,959)  (14,616,959) (14,616,959)  الخزينة  د أسهمجح لعد: المتوسط المرناقصاً 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

سهم القائمة د األالمعدل لعد حالمتوسط المرج
  رةخالل الفت

 
1,770,513,813 

 
1,770,513,813   1,770,513,813  1,770,513,813 

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
خففة الخاصة سية والماسسهم األلربحية ا

 فلس 7 فلس 9  فلس 5 فلس 6  ساهمي البنكبم
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

٪ 5نسبة  مثل إصداربما ي، همس 85,006,227 لعددئمة المرجح لعدد األسهم القا، تم تعديل المتوسط الحتساب ربحية السهم
أبريل  16في  لمنعقدا ةومية السنويجتماع الجمعية العمالموافقة عليها من قبل المساهمين في اوالتي تمت ، منحةالأسهم من 

لتأخذ في االعتبار  2021 يونيو 30نتهية في ة السهم للفترة السابقة الم، تم أيًضا تعديل حساب ربحي. وبناًء على ذلك2022
  .2022ي عام الصادرة ف م المنحةأسه
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  )مدققة ير(غالمجمعة المرحلية المكثفة لية الما المعلوماتاحات حول ضإي
  2022 يونيو 30
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   محتملةات بوطلمات ومازالت     12
  

  ئتمان.ية تمثل مخاطر االدقالية ذات مبالغ تعاأدوات م
  

   قة)مدق(    

    

   يونيو 30
2022  

  رديسمب 31
2021  

   يونيو 30
2021  

  فأل  فأل  ألف    
  تيدينار كوي  تيكوي ناردي  دينار كويتي    
       

فيةصرقبوالت م    143,446 202,392 76,240 
ت اعتمادخطابا    196,630 90,725 88,569 

 801,619 793,067 825,205   ضمانات
    ──────── ──────── ──────── 
    1,165,281 1,086,184 966,428 
    ════════ ════════ ════════ 

  

 :2021ديسمبر  31ويتي (ار كدينلف أ 449,090 المالي زركمبيان ال ئتمان في تاريخاال بمنحت اتزاملاال مجموع بلغ
   ار كويتي).ندي ألف 356,486 :2021 يونيو 30كويتي ونار دي ألف 396,847

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  ك.ع. وشركاته التابعة.ش.مي تيكولا يلهاألك بنلا

  

  

  المجمعة (غير مدققة) ةمالية المرحلية المكثفمعلومات الل الات حوحإيضا
 2022 يونيو 30
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   تقةشمأدوات   13
  

 ما يلي:كلعادلة هي مع القيمة ا ةالقائم ةية لألدوات المشتقمية أو التعاقدلغ االسن المباإ
      )(مدققة      
  2021 يونيو 30    2021 ديسمبر 31    2022 يونيو 30  
 عاقديةلتالغ امبال  مطلوباتال  موجوداتال   يةاقدعالمبالغ الت  مطلوباتال  موجوداتال   اقديةعلتلغ االمبا  مطلوباتال  موجوداتال  
  لفأ  ألف  ألف    ألف  ألف  ألف    ألف  لفأ  ألف  
  دينار كويتي  دينار كويتي  يتيوكار دين    كويتي دينار  ير كويتنادي  تيدينار كوي    كويتي دينار  ويتيدينار ك  يتيوكدينار   
                        

                       بها للتحوط: فظمحت

             يمة العادلةقعمليات تحوط ال

 6,774 125 -  6,806 58     -  206,068 404 7,789  لفائدةار أسعا تمبادال
             

أجنبية  تعقود تحويل عمال
 100,647 863 103  178,517 202 963  133,931 515 52 لةآج

  ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 
  7,841 919 339,999  963 260 185,323  103 988 107,421 
  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 

  .2نيفها ضمن المستوى في السوق ويتم تصوضة عرمالمدخالت الالعادلة على أساس يمة لقالمشتقات با ع عقودتم تقييم جمي
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