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 المجمع (غیر مدقق) المرحلي المكثف الدخلبیان 
 2021 سبتمبر 30 للفترة المنتھیة في

 

  

 ية فثالثة أشھر المنتھیلا
 سبتمبر 30

 المنتھیة في أشھر تسعةال 
 سبتمبر 30

  

2021 2020  2021 2020 
  

 ألف ألف  ألف ألف
 دینار كویتي  دینار كویتي   دینار كویتي  دینار كویتي  إیضاحات 
       

 153,538 148,085  47,141 51,821  إیرادات فوائد
 (77,018) (62,988)  (21,768) (22,760)  مصروفات فوائد

 

 ────── ──────  ────── ────── 
 76,520 85,097  25,373 29,061  الفوائدصافي إیرادات 

       

 صافي إیرادات أتعاب وعموالت
 7,827 6,659  21,896  18,849 

 صافي أرباح تحویل عمالت أجنبیة 
 1,336 1,079  2,929  5,579 

  مالیة استثمارات في أوراق صافي أرباح 
 683 1,008  1,856  (326) 

 إیرادات توزیعات أرباح
 331 32  831  1,065 

 حصة في نتائج شركة زمیلة 
 602 (168)  1,698  992 

 إیرادات تشغیل أخرى 
 786 209  2,125  607 

  ────── ──────  ────── ────── 
 103,286 116,432  34,192 40,626  إیرادات التشغیل

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

 مصروفات موظفین
 (9,919) (8,924)  (29,870) (25,871) 

 مصروفات تشغیل أخرى 
 (7,218) (6,819)  (19,546) (18,981) 

 استھالك وإطفاء
 (1,750) (1,704)  (5,000) (5,245) 

 
 ────── ──────  ────── ────── 

 (50,097) (54,416)  (17,447) (18,887)  یلمصروفات التشغ
  ────── ──────  ────── ────── 

قبل المخصصات وانخفاض  ربح التشغیل
 53,189 62,016  16,745 21,739  القیمة

       

 (56,286) (34,851)  (18,437) (13,262) 9 مخصص/ خسائر االنخفاض في القیمة 

  ────── ──────  ────── ────── 
 (3,097) 27,165  (1,692) 8,477  لضرائبل اقب ل للفترة(خسارة) التشغیربح 
 (4,675) (5,965)  (1,538) (2,446) 10 رائبالض

  ────── ──────  ────── ────── 
 (7,772) 21,200  (3,230) 6,031  الفترة (خسارة) ربح  صافي

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

 (7,946) 21,053  (3,298) 5,973  ص بـ:خاال
 174 147  68 58  مساھمي البنك

 ────── ──────  ────── ──────  الحصص غیر المسیطرة
  6,031 (3,230)  21,200 (7,772) 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 
    

   

السھم األساسیة والمخففة (خسارة) ربحیة 
 سفل (4) فلس 2 11 بنكالخاصة بمساھمي ال

 

 لسف (9) فلس 9
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 



 
 ألھلي الكویتي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعةنك االب

 

 
 

 

 .جمعةیة المكثفة الما من ھذه المعلومات المالیة المرحلءً جزتشكل  14إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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 (غیر مدقق) المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبیان 
 2021 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

 

 

 الثالثة أشھر المنتھیة في
  سبتمبر 30

 المنتھیة في أشھر تسعةال
 سبتمبر 30

 

2021 
 ألف

2020 
  ألف

2021 
 ألف

2020 
 ألف

 دینار كویتي دینار كویتي  دینار كویتي تيدینار كوی 
      

 (7,772) 21,200  (3,230) 6,031 الفترة (خسارة) صافي ربح
 ────── ──────  ────── ────── 
      

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا الى بیان الدخل 
      المرحلي المكثف المجمع:

ل خالمن مة العادلة درجة بالقیق ملكیة مأدوات حقو
      الشاملة األخرى:  یراداتاإل
 (885) 661  (49) 665 ي القیمة العادلة تأثیر صافي التغیرات ف -

 ────── ──────  ────── ────── 
 665 (49)  661 (885) 
 ────── ──────  ────── ────── 

الى بیان الدخل بنود یتم او قد یتم إعادة تصنیفھا الحقا 
      :جمعالمحلي المكثف المر

خالل اإلیرادات أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من 
      الشاملة األخرى: 

 (181) (1,254)   231 (551)  تأثیر صافي التغیرات في القیمة العادلة -
(االفراج عن)  على خسائر االئتمان المتوقعة -

 (122) 80  75 109    الموجودات المالیة األخرى
 565 (82)   (18) (21)  من البیع  ) الخسارةالربح(في صااج ادرإعادة  -

 ────── ──────  ────── ────── 
 (463) 288  (1,256) 262 

      تحویل عمالت أجنبیة: 
 337 (1,140)  (1,468) 203 فروق التحویل الناتجة من تحویل عملیات اجنبیة  -

 ────── ──────  ────── ────── 
 (260) (1,180)  (2,396) 599 
 ────── ──────  ────── ────── 
      

 (286) (1,735)  (1,229) 405 شاملة أخرى للفترة ) خسائر( إیرادات
 ────── ──────  ────── ────── 

 (8,058) 19,465  (4,459) 6,436 الشاملة للفترة(الخسائر) إجمالي اإلیرادات 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

      الخاص بـ:
 (8,256)  19,332   (4,504)  6,368  مساھمي البنك

 198  133   45  68  الحصص غیر المسیطرة
 ────── ──────  ────── ────── 
 6,436 (4,459)  19,465 (8,058) 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

  



 
 

 ي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعةتیوكلا ليھاألك بنلا
 

 

 .جمعةالمرحلیة المكثفة المة یمن ھذه المعلومات المالا شكل جزءً ت 14إلى  1من لمرفقة إن اإلیضاحات ا
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 (غیر مدقق)المجمع  فمكثالمرحلي ال الملكیةق رات في حقوبیان التغی
 2021 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

   الخاصة بمساھمي البنك                                           

    االحتیاطیات  

 

 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسھم

 أسھم
 خزینة

 )8(ایضاح 
احتیاطي 

 اجباري
 احتیاطي
 اختیاري

أسھم اطي احتی
 خزینة
 )8اح (ایض

ت طیااحتیا
اخرى 

 )8(إیضاح 

التغیرات 
المتراكمة في 
 القیمة العادلة

 أرباح 
 حلةمر

 إجمالي 
 المجموع االحتیاطیات

أوراق 
رأسمالیة 
مستدامة 
  1الشریحة 

الحصص غیر 
 المسیطرة

مجموع حقوق 
 الملكیة

 فأل ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
 دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي یتيدینار كو دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي كویتي رنادی كویتيار دین دینار كویتي 

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

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

 21,200 147      - 21,053 21,053 21,053      -      -      -      -      -      -      -      - صافي ربح الفترة 
 (1,735) (14)      - (1,721) (1,721)      - (598) (1,123)      -      -      -      -      -      - رى للفترة خة أاملخسائر ش

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
اإلیرادات  الخسائر)إجمالي (

 19,465 133      - 19,332 19,332 21,053 (598) (1,123)      -      -      -      -      -      -  ترةالشاملة للف
      -      -      -      - (8,095) (8,095)      -      -      -      -      -      -      - 8,095 ة مصدرة أسھم منح

 على األوراقالفائدة مدفوعات 
 (6,596)      -      - (6,596) (6,596) (6,596)      -      -      -      -      -      -      -      - 1حة الشریدامة مستال الرأسمالیة
إلغاء االعتراف  نتیجةالتحویل 

حقوق الملكیة باستثمارات في 
بالقیمة العادلة من خالل 

      -      -      -      -      - (614) 614      -      -      -      -      -      -      - رى  األخ ةالشامل تاإلیرادا
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 سبتمبر 30الرصید كما في 
2021    170,012   108,897   (5,135)  81,010   82,075   8,065   (3,396)   19,954 50,180  237,888   511,662   90,750   1,440   603,852  

 

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

 



 
 

 وشركاتھ التابعة. عي ش.م.ك.تیكولا ليھاألك بنلا
 

 
 

 .من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةًءا تشكل جز 14 إلى 1إلیضاحات المرفقة من إن ا
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 ة)(تتم جمع (غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف الم
  2021 سبتمبر 30في ة یھنتلمللفترة ا

 
   نكالخاصة بمساھمي الب                                           

     االحتیاطیات   

 

 رأس
 المال

 وةالع
 إصدار أسھم

 أسھم
 خزینة

 )8(ایضاح 
احتیاطي 

 اجباري
 احتیاطي
 اختیاري

احتیاطي أسھم 
 خزینة

 )8 إیضاح(

اطیات تیاح
 اخرى 

 )8 (إیضاح

ت التغیرا
اكمة في رتمال

 القیمة العادلة
 أرباح 
 مرحلة

 إجمالي 
 المجموع االحتیاطیات

أوراق 
رأسمالیة 

دامة مست
  1الشریحة 

الحصص 
غیر 

 المسیطرة
وع مجم

 حقوق الملكیة
 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
 دینار كویتي دینار كویتي يدینار كویت دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي يتویك دینار كویتيدینار  دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

               

ینایر  1الرصید كما في 
2020  161,917  108,897   (5,135)  81,010   82,075   8,065    (2,808)  13,437   151,656   333,435  599,114  90,750  1,097  690,961  

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 (7,772) 174     - (7,946) (7,946) (7,946)     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  (خسارة) صافي

شاملة  )رئسا(خ إیرادات
 (286) 24     - (310) (310)     - (641) 331     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة 

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

 (8,058) 198     - (8,256) (8,256) (7,946) (641) 331     -     -     -     -     -     - ة الشاملة للفتر
 وعةتوزیعات أرباح مدف

 (11,241)     -     - (11,241) (11,241) (11,241)     -     -     -     -     -     -     -     -  )7(إیضاح 
قروض  خسارة التعدیل من

 (13,576)     -     - (13,576) (13,576) (13,576)     -     -     -     -     -     -     -     - األفراد
مدفوعات الفائدة على 

ق الرأسمالیة المستدامة األورا
 (6,717)     -     - (6,717) (6,717) (6,717)     -     -     -     -     -     -     -     - 1الشریحة 
إلغاء  جةنتیالتحویل 

ثمارات في ف باستارعتاال
حقوق الملكیة بالقیمة العادلة 

 ةالشامل تاإلیرادامن خالل 
     -     -     -     -     - (5,225) 5,225     -     -     -     -     -     -     - األخرى  

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 سبتمبر 30الرصید كما في 

2020  161,917  108,897   (5,135)  81,010   82,075   8,065  (2,477) 18,021 106,951 293,645 559,324 90,750 1,295 651,369 
 

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



 
 .ك.ع. وشركاتھ التابعةي ش.متیكولا يلھاألك بنلا

 
 

 .یة المكثفة المجمعةمرحلالمالیة ال من ھذه المعلوماتا كل جزءً تش 14 إلى 1حات المرفقة من ضایإن اإل
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 (غیر مدقق)المجمع  المرحلي المكثف بیان التدفقات النقدیة
  2021 سبتمبر 30 للفترة المنتھیة في

  

 المنتھیة في  أشھر تسعةال
 برتمسب 30

 إیضاح 
2021 

 ألف
2020 

 ألف
  

 دینار كویتي دینار كویتي
 أنشطة التشغیل 

 
  

 رائبة قبل الضالفتر (خسارة) ربح
 

27,165 (3,097) 
 لـ: تیالتعد

 
  

  أوراق مالیة في استثمارات بیع ربح  صافي 
 

(82) 565 
 إیرادات توزیعات أرباح 

 
(831) (1,065) 

 حصة في نتائج شركة زمیلة  
 

(1,698) (992) 
 استھالك وإطفاء 

 
5,000 5,245 

 56,286 34,851 9 مخصص/ خسائر انخفاض في القیمة 
  

────── ────── 
 ات في موجودات ومطلوبات التشغیل یرغتالقبل تشغیل الح بر

 
64,405 56,942 

    

 التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل
 

  
 ودائع لدى البنوك

 
(38,773) (57,046) 

 سندات خزانة حكومة دولة الكویت
 

2,000 90,991 
 سندات بنك الكویت المركزي 

 
(1,091) (1,417) 

 خالل األرباح او الخسائر  نمة عادلمة اللقیبا استثمارات مدرجة
 

(3,101) 1,184 
 قروض وسلف 

 
(141,365) (143,680) 

 موجودات أخرى 
 

(11,132) (8,581) 
 سات المالیة األخرىالمسـتحق إلى البنوك والمؤس

 
65,769 163,885 

 ودائع العمالء
 

300,178 (3,668) 
 مطلوبات أخرى 

 
7,962 (403) 

 عةدفوضرائب م
 

(5,523) (3,306) 
  

────── ────── 
  أنشطة التشغیل الناتجة من صافي التدفقات النقدیة

 
239,329 94,901 

  
────── ────── 

 أنشطة االستثمار 
 

  
 شراء استثمارات في أوراق مالیة

 
(364,793) (187,659) 

 متحصالت من بیع استثمارات في أوراق مالیة
 

179,451 139,586 
 ن شركة زمیلةم ةلممست ت أرباحاعزیتو

 
798 -      

 صافي شراء مباني ومعدات
 

(2,477) (3,362) 
 مة إیرادات توزیعات أرباح مستل

 
831 1,065 

  
────── ────── 

 أنشطة االستثمار لمستخدمة فياصافي التدفقات النقدیة 
 

(186,190) (50,370) 
  

────── ────── 
 لالتمویة شطأن

 
  

 1الشریحة  –لرأسمالیة المستدامة ا اقألورمدفوعة لئد فوا
 

(6,596) (6,717) 
 توزیعات أرباح مدفوعة

 
-      (11,241) 

  
────── ────── 

 المستخدمة في أنشطة التمویلات النقدیة صافي التدفق
 

(6,596) (17,958) 
  

────── ────── 
    

 ةفروق تحویل عمالت أجنبی
 

(2,285) 2,055 
  

────── ────── 
 في النقد والنقد المعادل الزیادة يفاص

 
44,258 28,628 

    

 ینایر 1كما في  النقد والنقد المعادل
 

830,867 786,071 
  

────── ────── 
  سبتمبر 30النقد والنقد المعادل كما في 

 
875,125 814,699 

  
════════ ════════ 

 لمعادل من:لنقد ایتكون النقد وا
 

  
 في الحساب الجاري لدى بنوك أخرىو قدوالصننقد في لا

 
88,595 75,279 

 ثین یوًما)(فترة استحقاق أصلیة ال تتجاوز ثالاألرصدة لدى البنوك المركزیة 
 

306,009 578,144 
 ودائع لدى البنوك (فترة استحقاق أصلیة ال تتجاوز ثالثین یوًما)

 
480,521 161,276 

  
────── ────── 

  
875,125 814,699 

  
════════ ════════ 

 



 
 ي ش.م.ك.ع. وشركاتھ التابعةتیكولا ليھاألك بنلا

 

 

 (غیر مدققة) المجمعةحلیة المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المر
 2021 سبتمبر 30
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  التأسیس والتسجیل 1
 

ومسجلة  1967مایو  23بتاریخ في الكویت شركة مساھمة عامة تأسست  ھو)"كالبن"( ع.إن البنك األھلي الكویتي ش.م.ك.
نة دیم ،رع أحمد الجابة، شارالصفا ساحةللبنك ھو  المسجلإن عنوان المكتب كمصرف لدى بنك الكویت المركزي. 

 .مصرو بصورة أساسیة في الكویت واإلمارات العربیة المتحدة البنك باألنشطة المصرفیة موقی ویت.الك
 

للفترة المنتھیة "المجموعة")  إلیھا معاً بـتھ التابعة (یشار االمكثفة المجمعة للبنك وشركالمرحلیة  المعلومات المالیة اعتمادتم 
 .2021 وبرتكأ 12 يف البنك ارةقبل مجلس إد نم 2021 سبتمبر 30في 

 

 اإلعداد أساس  2
 

ً لمعیار المحاسبةتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمع " التقریر المالي  34الدولي  ة للمجموعة وفقا
 .أ) أدناهالنقطة ( حلي"، باستثناءالمر

 

ً لتع عةالمجم المالیة البیاناتإعداد تم  )أ یت المركزي في دولة عن بنك الكو ةدرالصاالمالیة ات الخدمات لیمات مؤسسوفقا
كزي تطبیق ى الخاضعة لرقابة بنك الكویت المرن البنوك والمؤسسات المالیة األخرم الكویت. وتتطلب ھذه التعلیمات

 ة:دیالت التالیفي ضوء التع الدولیةالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 
 

ً لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت ئتمانالا سائرس خم قیاأن یت )1( طبقاً االئتمانیة المحتسبة  المتوقعة وفقا
ً بتعلیمات بنك الكویت المركزي أو المخصصات وفقاً  األدوات المالیة -9لتقاریر المالیة ار الدولي لللمعی التزاما

 عن ذلك على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و  جتانلا یروالتأث؛ أعلىأیھما ركزي، ویت الملمتطلبات تعلیمات بنك الك
 

 تفشي كوفید نتیجةى العمالء د المقدمة إلتأجیل السدا فتراتلیة الناتجة عن االعتراف بخسائر التعدیل للموجودات الما  )2(
ً  ،2020دیسمبر  31خالل السنة المالیة المنتھیة في   /رب/ رب 2 قمیت المركزي رنك الكوتعمیم بلمتطلبات  وفقا

لمرحلة بدالً من األرباح ضمن األرباح ا. یجب أن یتم االعتراف بخسائر التعدیل المشار إلیھا في التعمیم 461/2020أ/
ً لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ئرأو الخسا ولكن، یجب أن یتم االعتراف بخسارة التعدیل من  .9طبقا

مقدمة إلى العمالء ضمن األرباح أو الخسائر وفقاً للمعیار  ىخرأ ادسدل ت تأجیرافتي أ عنالناتجة لمالیة الموجودات ا
بیان في  2020دیسمبر  31نتھیة في ر التعدیل المتكبدة بعد السنة الم. یتم االعتراف بكافة خسائ9مالیة الدولي للتقاریر ال

 2020تعدیل في سنة لار خسائلف لمخت اسبيتطبیق عرض محسة إلى . سوف یؤدي تطبیق ھذه السیااألرباح أو الخسائر
 . 2021مقارنة بسنة 

 

والمطبقة من قبل بنك الكویت المركزي  المتبعةمالیة "المعاییر الدولیة للتقاریر ال بـیشار إلى اإلطار المذكور أعاله فیما یلي 
 دولة الكویت".ب
 

لمطلوبة العداد بیانات مالیة ا اتصاحفاإلومات معلوتضمن كافة العة ال تإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجم )ب
 السنویة یانات المالیة المجمعةة ویجب االطالع علیھا مقترنة بالبمجمعة كاملة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالی

 تمبربس 30یة في المنتھأشھر  ةتسعالفترة . إضافة الى ذلك، فإن نتائج 2020دیسمبر  31للمجموعة للسنة المنتھیة في 
 .2021دیسمبر  31النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في  عن بالضرورة برعت ال 2021

 

  والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعةالتفسیرات الجدیدة و المعاییر     2.1
 

المستخدمة في  كتللة لمماثمعة المجلیة المكثفة ة المرحإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالی
حاسبیة السنویة التي تبدأ الم فترةللالتي تسري  قاریر المالیةالمعاییر الدولیة للت علىالتعدیالت ، باستثناء السنة المالیة السابقة

 . 2021ینایر 1من 
 

الدولي  محاسبةلار معیا، و9لیة المالي للتقاریر ار الدو: تعدیالت على المعی2المرحلة  - الربحاإلصالح المعیاري لمعدالت 
  16ریر المالیة والمعیار الدولي للتقا 4لمالیة والمعیار الدولي للتقاریر ا 7، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39

 

 تتضمن التعدیالت المبررات العملیة التالیة: 
 

 مباشرة لعملیة  ةورة بصطلوبون مي تكالنقدیة الت لتدفقاتمبرر عملي یستلزم تغیرات تعاقدیة أو تغیرات على ا
 .معدالت السوقكة في ، بما یعادل الحرفي معدل الربحوالتي یتم معاملتھا كتغیرات  اإلصالح،

 معدل  نوكفیما بین الب المعدل المقدماح والتي یتعین إجراؤھا بموجب متطلبات إصالح فترة السم تغییرات في"
 وط.حتالقة التصنیفات وتحوط الوثائق دون توقف عال لتحوط" اإلیبور

 

عة أي تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجمو ن لھایك لم دیالتالتعھذه إن 
 ساریة المفعول.   الفترات المستقبلیة عندما تصبح استخدام المبررات العملیة في



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا

 

 مدققة) یر(غالمجمعة المرحلیة المكثفة المالیة  المعلوماتإیضاحات حول 
 2021 سبتمبر 30

 

 
 

10 
 

 (تتمة)أساس اإلعداد  2
 

 استخدام التقدیرات واألحكام    2.2
 وعدم التیقنفي جمیع أنحاء العالم في تعطیل األنشطة التجاریة واالقتصادیة  )19-دكوفیا (نوورك وباء فیروس يشفتب تسب

ق الجغرافیة التي تعمل فیھا المجموعة عن العدید طات المالیة والنقدیة في المناطالقتصادیة العالمیة. أعلنت السلفي البیئة ا
یرات المحتملة لتقلبات السوق الحالیة في تحدید المبالغ ثالتأ بارعتالبنك في اال ذخأد لقمن حزم التحفیز لعمالء المجموعة. 

تزال األسواق متقلبة تي یمكن مالحظتھا. ومع ذلك، ال بناًء على المعلومات الحالیة العتبر أفضل تقییم لإلدارة یو المدرجة
 والمبالغ المسجلة تظل حساسة لتقلبات السوق.

 

 ت عامعلومات القطا 3
 
ھذه القطاعات عادةً  مراجعة. یتم تتكبد مصروفاتوإیرادات  تدرأعمال أنشطة  تعمل فيعات طاق إلىعة جموم تنظیم المتی

قطاعات  فیما یلي لغرض توزیع الموارد وتقییم األداء. الرئیسي غیلارات التشاتخاذ قر مسؤولة منتظمة من قبل بصور
  :لدى المجموعةالتشغیل 

 

  یةجارتلاة فیاألعمال المصر
والودائع والخدمات  یةاالئتمان التسھیالت ماتة من خدعة كاملومجمشمل ت -

 .الشركات والمؤسساتمن ئھا المصرفیة المتعلقة بھا والمقدمة إلى عمال
لألفراد واألعمال المصرفیة  مالعاأل

 الخاصةالمصرفیة 
 نمضتتوتشمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المقدمة إلى العمالء  -

 .والموجودات إدارة الثرواتوخدمات تمان الئت اقروض وبطاقالا

 الخزینة واالستثمارات

قدمة إلى العمالء وأنشطة إدارة خدمات الخزینة الم ھذا القطاع یشمل -
والمشتقات وأنشطة االستثمار  السوق النقديالعمومیة وتشمل  الموازنات
یما بین ل فمواویالت األحت یرسعلتوالتأثیر الناتج وإدارة الموجودات العقاري 
 . القطاعات

 
 :سبتمبر 30 وكما في المنتھیة في أشھر تسعةاللفترة  حول القطاعاتفیما یلي معلومات 

  
 

2021 
 األعمال المصرفیة

 تجاریةلا

 األعمال المصرفیة
األعمال و لألفراد

 الخاصةالمصرفیة 
 الخزینة 

 المجموع واالستثمارات

 
 ألف 

 دینار كویتي
  فأل
 كویتيار نید

  ألف
 تينار كویید

 ألف 
 دینار كویتي

     

 85,097 17,223 31,106 36,768 صافي إیرادات فوائد 
 ────── ────── ────── ────── 

 116,432 21,411 40,328 54,693 تشغیل إیرادات 
 

────── ────── ────── ────── 
 49,130 13,781 14,650 20,699 نتائج القطاع 

 (21,965)    غیر موزعة  تفاصروم
 

   ────── 
 27,165    الفترة قبل الضرائب  ربح

 

   ────── 
 5,110,360 1,682,590 765,298 2,662,472 موجودات القطاع 

 116,941    موجودات غیر موزعة 
 

   ────── 
 5,227,301    إجمالي الموجودات 

 

   ────── 
 4,513,176 977,036 2,092,217 1,443,923 مطلوبات القطاع 

 110,273    مطلوبات غیر موزعة 
    

────── 
 4,623,449    إجمالي المطلوبات 

 

   ────── 
 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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 (تتمة)معلومات القطاعات  3

 
 األعمال المصرفیة

 التجاریة

 األعمال المصرفیة
لألفراد واألعمال 

 المصرفیة الخاصة
 الخزینة 

 عالمجمو واالستثمارات

 
 ف أل
 ر كویتيانید

 ف أل
 یتيدینار كو

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

2020     
 76,520 7,760 31,693 37,067 صافي إیرادات فوائد 

 ────── ────── ────── ────── 
 103,286 12,315 38,660 52,311 إیرادات تشغیل 

 ────── ────── ────── ────── 
 15,519 4,749 14,801 (4,031) نتائج القطاع 

 موزعة  ت غیرمصروفا
   (18,616) 

    ────── 
 الفترة قبل الضرائب  خسارة

   (3,097) 
    ────── 

 4,903,974 1,447,308 734,428 2,722,238 القطاع  موجودات
 موجودات غیر موزعة 

   
121,745 

    
────── 

 إجمالي الموجودات 
   

5,025,719 
    

────── 
 4,270,417 890,327 2,045,970 1,334,120 طاع الق اتوبلمط

 مطلوبات غیر موزعة 
   

103,933 
    

────── 
 المطلوبات إجمالي 

   
4,374,350 

    
────── 

 

 المعلومات الجغرافیة:
 

 ة: یوضح الجدول التالي اإلیرادات التشغیلیة للمجموعة وموجودات القطاع من العملیات الدولی
 

  

 2021 2020 
  

 ألف ألف 
  

 دینار كویتي كویتيدینار  
     

 41,540 44,953   إیرادات تشغیل 
 1,395,821 1,706,369   موجودات القطاع 

 

 وسلفقروض  4
 

 سبتمبر 30
 2021 

 (مدققة)
 دیسمبر 31

 2020 
  سبتمبر 30

2020 
 ألف  

 دینار كویتي 
 ألف 

 كویتي دینار 
 ألف 

 دینار كویتي
    

 3,546,929 3,338,734 3,459,376  وسلفض روق
یت تعلیمات بنك الكول وفقاً مخصص خسائر االئتمان 

 (242,736) (221,639) (253,705) المركزي
 ────── ────── ────── 
 3,205,671 3,117,095 3,304,193 
 ═════════ ══════════ ═════════ 

 
ألف دینار  35,224: 2020دیسمبر  31ر كویتي (ناألف دی 34,232غ بلملتسھیالت غیر النقدیة بل احإن المخصص المت

   ر كویتي) مدرج ضمن مطلوبات أخرى. ألف دینا 24,785: 2020 سبتمبر 30كویتي و
 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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 (تتمة) وسلفقروض  4
قًا لتوجیھات وف 9 مالیةبلغت خسائر االئتمان المتوقعة على التسھیالت االئتمانیة المحددة بموجب المعیار الدولي للتقاریر ال

ألف  116,298 :2020دیسمبر  31( 2021 سبتمبر 30ألف دینار كویتي كما في  127,302 مبلغ المركزيك الكویت بن
ألف دینار كویتي عن 160,635 بمبلغألف دینار كویتي)، وھو ما یقل  212,784 :2020 سبتمبر 30 ،كویتي دینار

: 2020دیسمبر  31ألف دینار كویتي ( 287,937بلغ لمركزي بما یتك الكونمخصص خسائر االئتمان بموجب تعلیمات ب
      تي).نار كویدی ألف 276,521: 2020 سبتمبر 30ألف دینار كویتي،  256,863

 
 ىمعاییر التصنیف إلإلى  استناداً المقابلة فیما یلي تحلیل للمبالغ اإلجمالیة للتسھیالت االئتمانیة، وخسائر االئتمان المتوقعة 

 التزاماً بتعلیمات بنك الكویت المركزي. 9للتقاریر المالیة دولي ر القاً للمعیاوفل مراح
 

 
 ع المجمو  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة 

 2021 سبتمبر 30
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
     

 قروض وسلف
    

  2,715,976   77,559  283,640   2,354,777  شركات
  743,400   9,236   13,191   720,973  راد أف

 ────── ────── ────── ────── 
  3,075,750   296,831   86,795   3,459,376  
 ────── ────── ────── ────── 

 التزامات ومطلوبات محتملة
  1,348,685  22,631  49,724  1,276,330 )12(راجع اإلیضاح  

 ────── ────── ────── ────── 
  4,808,061   109,426  346,555  4,352,080  التسھیالت االئتمانیة إجمالي

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

 

 المجموع   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة 

  2020بر دیسم 31
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 ار كویتيدین
  ألف
 ر كویتيدینا

     

 قروض وسلف
    

 2,618,659  45,607  295,741  2,277,311  شركات
 720,075  4,746  20,633  694,696  أفراد 

 ────── ────── ────── ────── 
  2,972,007  316,374  50,353  3,338,734 
 ────── ────── ────── ────── 

 لوبات محتملةالتزامات ومط
 1,250,235  23,378  25,715  1,201,142  )12ح یضااإل(راجع  
 ────── ────── ────── ────── 

 4,588,969 73,731 342,089 4,173,149 تمانیة ت االئھیالالتس إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

 

 

 المجموع   3المرحلة   2المرحلة   1ة المرحل

  2020 سبتمبر 30
  لفأ

 نار كویتيدی
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
     

     قروض وسلف
  2,829,299   173,826   274,568   2,380,905  اتشرك

  717,630   10,771   8,251   698,608  أفراد 
 ────── ────── ────── ────── 
  3,079,513   282,819   184,597   3,546,929  
 ────── ────── ────── ────── 

 ات محتملةالتزامات ومطلوب
  1,289,799   21,573   14,858   1,253,368  )12(راجع اإلیضاح  

 ────── ────── ────── ────── 
  4,836,728   206,170   297,677   4,332,881  التسھیالت االئتمانیة  إجمالي

 ════════ ════════ ════════ ════════ 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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 قروض وسلف (تتمة) 4
 

 فیما یلي الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة للفترة: 
 

 
 المجموع   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة 

  2021 برسبتم 30
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 ینار كویتيد
 ألف 

 نار كویتيدی
 ألف 

 دینار كویتي
     

 116,298  56,768  31,148  28,382  ینایر  1الرصید االفتتاحي كما في 
الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة 

 38,214  40,631   (4,473)  2,056   للفترة 
 (27,210)  (27,210)     -     -  مبالغ مشطوبة 

 ────── ────── ────── ────── 
  127,302    70,189    26,675   30,438   سبتمبر 30د الختامي كما في الرصی

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

 
 المجموع   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة 

  2020 سبتمبر 30
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 نار كویتيدی
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
     

لخسائر االئتمان  الرصید االفتتاحي
  136,001   38,356   75,618   22,027  ایر ین 1كما في  المتوقعة

ئتمان المتوقعة خسائر االالحركة في 
  87,519  131,037  (49,856)   6,338  للفترة 

 (10,736)  (10,736)        -        -  غ مشطوبة مبال
 ────── ────── ────── ────── 

  212,784   158,657   25,762   28,365   سبتمبر 30الرصید الختامي كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

ة أشھر والمنحة الحكومی تسعة لفترةمن تأجیل القروض االستھالكیة والمقسطة   2021خسارة التعدیل لسنة 
 لةذات الص

للعمالء المؤھلین بناًء على طلبھم وذلك  تھالكیة والمقسطةالقروض االسل سداد لنت البنوك الكویتیة عن تأجیأع
ً لتع  18المؤرخ في  476/2021/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/  2ي رقم المركزم بنك الكویت میوفقا
 2021) لسنة 3ن القانون رقم () م2(المادة م الالزمة لتنفیذ أحكا بشأن الشروط والضوابط 2021أبریل 

"نظام أجیل (ة على ھذا التتبالمتر الفوائدأشھر مع إلغاء  تسعةن تأجیل االلتزامات المالیة لمدة ("القانون") في شأ
 بالكامل وفقاً للقانون. تكلفة تأجیل األقساط").  وتتحمل حكومة دولة الكویت 2021

 

میل مع تمدید  من تاریخ طلب العأشھر بدءاً  تسعةقساط لفترة ألجیل اعبر تأ 2021بتنفیذ نظام جموعة ت المقام
 تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة تجت منن للمجموعةرة ساذات الصلة. وقد أدى تأجیل األقساط إلى خ التسھیلفترة 

ً للمعیار الدولي للوفقدینار كویتي ألف  9,329بمبلغ  الخسارة بالمبلغ  . وقد تمت مقابلة ھذه9 تقاریر المالیةا
ً للقانون. من الحكومة الكویت المستحق استالمھ  وقد سجلت المجموعة الدخل من المنحةیة كمنحة حكومیة وفقا

لمنحة من ا اإلیراداتوقد تم إدراج . 2021جراء مقاصة لھذا المبلغ مع خسارة التعدیل من نظام لحكومیة عبر إا
    .لمجمعا ن المركز المالي المرحلي المكثفاألخرى في بیا الموجوداتالحكومیة تحت بند 

 
 ق مالیةفي أورا اتاستثمار       5

 
  ة)قق(مد  

 
 مبربتس 30 دیسمبر 31 سبتمبر 30

 
2021 2020 2020 

 

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

    

 277,889 316,719 510,412 ن خالل اإلیرادات الشاملة األخرىالقیمة العادلة م
 61,544 75,198 62,429 التكلفة المطفأة

 11,956 12,071 15,172 لخسائرأو اخالل األرباح  القیمة العادلة من
 ────── ────── ────── 
 588,013 403,988 351,389 
 ════════ ════════ ════════ 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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 (تتمة) في أوراق مالیة استثمارات       5
s 

 دلة: عامدرجة بالقیمة الالستثمارات المي للقیمة العادلة لفیما یلي الجدول الھر
 

 
 2021 سبتمبر 30

 يكویت ألف دینار
 

 (مدققة)    
 2020دیسمبر  31

 ویتيألف دینار ك
 

 2020 سبتمبر 30
 ألف دینار كویتي

         

 
القیمة العادلة 

من خالل األرباح 
 لخسائر او ا

القیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات 

 املة األخرى الش
 

القیمة العادلة 
خالل من 

األرباح او 
 خسائر ال

دلة القیمة العا
من خالل 

ت یرادااإل
 الشاملة األخرى

 

ادلة لعالقیمة ا
 من خالل

األرباح او 
 الخسائر 

القیمة العادلة 
من خالل 
اإلیرادات 

 الشاملة األخرى
   : 1المستوى 

 
  

 
  

 6,301   -      األسھم 
 

     -   5,818 
 
     -   5,991 

أوراق الدین 
    لمالیةا

  
 

  
 197,230   -      حكومیة  -

 
     -    110,046 

 
     -   94,898 

 50,598   -      یر حكومیة غ -
 

     -    37,390 
 
     -   37,279 

         

   : 2المستوى 
 

  
 

  
أوراق الدین 

   المالیة
 

  
 

  
 187,856 1,225 حكومیة  -

 
 266  94,919 

 
354 75,928 

 42,140   -      ة غیر حكومی -
 

     -    41,890 
 
     -   41,891 

   -      13,947  رةصنادیق مدا
 

 11,805      -   
 

11,602      -   
         

   : 3المستوى 
 

  
 

  
 26,287   -      األسھم 

 
     -   26,656 

 
     -   21,902 

 ────── ────── 
 

────── ────── 
 

────── ────── 
 15,172 510,412 

 
12,071 316,719 

 
11,956 277,889 

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

 
════════ ════════ 

 
 . ةدفترین القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادیة عن قیمتھا الإ
 

ع التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجم كثف المجمع او بیانلمالمالي المرحلي اركز إن التأثیر على بیان الم
المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحدید القیمة العادلة لألوراق  غیراتمت في %5التغیر بنسبة حالة یعتبر غیر مادي في 

 . 3لمستوى وا 2المالیة المصنفة ضمن المستوى 
 

 ات عالقة اف ذمعامالت مع أطر 6
 

دارة العلیا اإلدارة وموظفي اإلس ك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة (أعضاء مجلذه المعامالت في تلھ تتمثل
أو یستطیعون أن یمارسوا  یمثلون المالكین الرئیسیین لھاد عائالتھم من الدرجة األولى والشركات التي وأفرا للمجموعة

جموعة خالل الفترة. یتم الموافقة على شروط ھذه ین كانوا عمالء للملذلمجموعة) والیلة الزملیھا تأثیراً ملموسا والشركة ع
 ة المجموعة.عامالت من قبل إدارلما
 

كان لدى ھؤالء األطراف ذات عالقة ودائع لدى المجموعة وتسھیالت ائتمانیة ممنوحة لھم من  ،ال الطبیعياألعم في سیاق
 ة المجمعة ھي كما یلي: یة المرحلیة المكثفالفي المعلومات الم رجةالمدبل المجموعة. إن األرصدة ق
 

  

 (مدققة)

  

  سبتمبر 30
2021 

 دیسمبر 31
2020 

  سبتمبر 30
2020 

  

 ألف ألف ألف
  

 دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي
     

 21,073 9,837             4,339  قروض وسلف 
 54,434 57,737           43,784  ودائع عمالء 

 2,362 6,568            6,156  مالیةستثمارات في أوراق ا
 201 210                665  ةارمحافظ مد

 12,031 12,165          11,622  ات محتملة ت ومطلوبالتزاما
      - 120      -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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 (تتمة)ع أطراف ذات عالقة معامالت م 6
 

 زي. ركات وفقا لقواعد بنك الكویت المة بضمانمكفولاف ذات عالقة طرإلى أ والسلفروض الق إن
 

ألف دینار كویتي)  551 :2020 سبتمبر 30دینار كویتي ( ألف 165 لفوائد ومصروفات الفوائد مبلغتتضمن إیرادات ا
أطراف ذات  معمعامالت الي، من والألف دینار كویتي) على الت 840 :2020 سبتمبر 30ألف دینار كویتي ( 261ومبلغ 
 عالقة.

 

   مكافأة موظفي اإلدارة العلیا 
 كما یلي: فأة اإلدارة العلیا ھيكاإن م

 

 نتھیة في الثالثة أشھر الم
  سبتمبر 30

 أشھر المنتھیة في  تسعةال
 سبتمبر 30

 

2021 2020  2021 2020 
 

 ألف ألف  ألف ألف
 

 دینار كویتي تيار كویدین  دینار كویتي نار كویتيدی
      

 2,190 2,900   688  939 أخرى رواتب ومزایا 
 101  294   35  52 ھایة الخدمةن مكافأة

 ────── ──────  ────── ────── 
 

 
 

991 723  3,194 2,291 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 متوسطة األجل  أوراق 7
 

ب ملیار دوالر امریكي. بموج 1.5بقیمة  یورواألجل ریج اس  طةمتوس أوراقرنامج ، قام البنك بتطبیق ب2017الل سنة خ
ملیون دوالر  500بضمان ("السندات") بمبلغ  لى غیر مكفولةنك في إصدار سندات من الدرجة األوھذا البرنامج، نجح الب

ون ثابت وبأیرلندا وتحمل ك . إن السندات مدرجة في بورصة2022 أمریكي لمدة خمس سنوات وتستحق السداد في أبریل
 ٪ سنویاً تستحق على أساس نصف سنوي.3.50بنسبة 

 

 حقوق الملكیة  8
 
بنسبة  منحةأسھم  توزیع على 2021 أبریل 3لمنعقد في میة السنویة المساھمون في اجتماع الجمعیة العمووافق ا )أ

 فلس للسھم) 7: 2019دیسمبر  31( للسھم ال شيء بقیمة أرباح نقدیة: ال شيء) وتوزیعات 2019دیسمبر 31(% 5
رح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل لغ رأس مال البنك المصب وبالتالي .2020دیسمبر  31لمنتھیة في للسنة ا

 30ألف دینار كویتي و161,917: 2020دیسمبر  31( 2021 سبتمبر 30ألف دینار كویتي كما في  170,012
 31فلس للسھم ( 100سھم بقیمة  1,700,124,545كون من ألف دینار كویتي) ویت 161,917: 2020 سبتمبر

سھم). تمت الموافقة على الزیادة  1,619,166,234: 2020 سبتمبر 30سھم و 1,619,166,234: 2020دیسمبر 
  في رأس المال المصرح بھ من قبل وزارة التجارة والصناعة.   

 
 أسھم الخزینة واحتیاطي أسھم الخزینة: )ب

  (مدققة)  

 
  مبرسبت 30

2021 
 ردیسمب 31

2020 
  سبتمبر 30

2020 
    

 13,257,489 13,257,489 13,920,914 عدد األسھم المحتفظ بھا
 

════════ ════════ ════════ 
بھا محتفظنسبة األسھم ال  0.82% 0.82% 0.82% 

 

════════ ════════ ════════ 
 2,386 2,758 3,077 القیمة السوقیة (ألف دینار كویتي)

 

════════ ════════ ════════ 
المرجح للقیمة السوقیة للسھم (فلس) المتوسط  208 197 194 

 

════════ ════════ ════════ 
 

تكلفة أسھم الخزینة  بما یعادلإضافة إلى ذلك، فإن المبلغ ر متاح للتوزیع. ة غیطي أسھم الخزینإن الرصید في حساب احتیا
 لخزینة.أسھم اب االحتفاظرة فت اردمالعام على  غیر متاح للتوزیع من االحتیاطي



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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 (تتمة)حقوق الملكیة  8
 

 رى:اطیات األخیلي الحركة في االحتی مافی )ج
 

 
 

 احتیاطي إعادة 
 تقییم عقارات

  احتیاطي تحویل
 ت أجنبیةعمال

 طي برنامج احتیا
  مزایا الموظفین

 إجمالي 
 االحتیاطیات 

 األخرى

 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 
 كویتي دینار

 ألف 
 كویتيینار د

 ألف 
 تيدینار كوی

     

 (2,808) (201) (10,909) 8,302 2020ینایر  1في 
     

 331 (6) 305 32 ةشاملة أخرى للفتر(خسائر)  /دات إیرا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (2,477) (207) (10,604) 8,334 2020 سبتمبر 30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

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

 (1,123)   -     (1,116)  (7)  ى للفترةشاملة أخر خسائر
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (3,396)   13  (11,155)   7,746  2021 سبتمبر 30 كما في
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
  1 الشریحة -المستدامة مالیة الرأساألوراق  )د

 
مع بما یتفق  1 الشریحة-اإلضافیة المستدامة  الرأسمالیةاألوراق  ربإصدا 2018 سبتمبر 26بنك بتاریخ القام 
. إن ھذه ةكحقوق ملكیملیون دوالر أمریكي ویتم تصنیفھا  300("األوراق المالیة") بمبلغ  IIIبازل ات تعلیم

بعد تاریخ  لبنك في أوھا بناًء على اختیار اادكن استردندة وغیر مكفولة بضمان ویمالمالیة مستدامة ومسااألوراق 
% حتى تاریخ 7.25ن بنسبة كوبو سعر لیةراق الماحمل ھذه األو.  ت2023سبتمبر  26االستدعاء األول في 

خمس سنوات. رة زمنیة فاصلة بمدة فتبعد ذلك على مدى االستدعاء األول وسوف یتم إعادة تحدید تلك النسبة 
 . حقوق الملكیةمن  كاقتطاعمعاملتھا حقاق ویتم كل نصف سنوي بعد االستبشالفائدة وسوف یتم سداد 

 

 مةفي القی ائر االنخفاضمخصص / خس  9

 

 أشھر المنتھیة فيالثالثة 
  سبتمبر 30

 المنتھیة في أشھر تسعةال
 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020 

 

 ألف
 دینار كویتي

 ألف
  نار كویتيدی

 ألف
 دینار كویتي

 ألف
 كویتي اردین

      

سائر االئتمان على المحمل لخ المخصص
 56,276  34,360   18,441 12,915 التسھیالت االئتمانیة 

عن) (اإلفراج  المتوقعة علىاالئتمان  خسائر
 10  491   (4) 347  المالیة األخرى الموجودات

 

────── ──────  ────── ────── 
 13,262 18,437  34,851 56,286 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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 الضرائب  10

 

 أشھر المنتھیة فيالثالثة 
  تمبرسب 30

 منتھیة فيال أشھر تسعةال
 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020 

 

 ألف
 دینار كویتي

 ألف
  نار كویتيدی

 ألف
 نار كویتيدی

 ألف
 ر كویتيدینا

      

الكویت للتقدم العلمي حصة مؤسسة  (84) -      75 -     
     - 133      - (228) الوطنیة عم العمالةضریبة د

     -  77      - (83) الزكاة
 4,675 5,680  1,538 2,841 فروع أجنبیةعلى  ضرائب

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 2,446 1,538  5,965 4,675 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 
 الخاصة بمساھمي البنك ةوالمخفف یةربحیة السھم األساس 11

 
لعدد المرجح على المتوسط بمساھمي البنك الخاص صافي ربح الفترة  مةبقسوالمخففة ألساسیة یتم احتساب ربحیة السھم ا

 :لفترةائمة خالل اقاألسھم ال

 

 أشھر المنتھیة في الثالثة
  سبتمبر 30

 المنتھیة في أشھر تسعةال
 تمبرسب 30

 2021 2020  2021 2020 

 

 ألف
 دینار كویتي

 ألف
  نار كویتيدی

 ألف
 تيدینار كوی

 ألف
 دینار كویتي

      

صافي ربح الفترة الخاص بمساھمي البنك 
 (7,946) 21,053  (3,298) 5,973 (ألف دینار كویتي) 

وراق دفوعات الفائدة على األاقصاً: من
(ألف دینار  1الرأسمالیة المستدامة الشریحة 

 (6,717) (6,596)  (3,349) (3,293) كویتي)
 

──────── ────────  ──────── ──────── 
ترة المعدل الخاص بمساھمي ربح الفصافي 

 (14,663) 14,457  (6,647) 2,680 البنك (ألف دینار كویتي)
      

لعدد أسھم البنك المصدرة المرجح  المتوسط
 1,700,124,545 فوعة والمد

1,700,124,54
5  1,700,124,545 1,700,124,545 

      
 (13,920,914) (13,920,914)  (13,920,914) (13,920,914) الخزینة  د أسھمناقصاً: المتوسط المرجح لعد

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
سھم القائمة ح المعدل لعدد األالمتوسط المرج

 1,686,203,631 خالل الفترة
1,686,203,63

1  1,686,203,631 1,686,203,631 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

ساسیة والمخففة الخاصة سھم األربحیة ال
 فلس (9) فلس 9  سفل (4) فلس 2 ساھمي البنكبم
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 

سھم، بما یمثل إصدار  80,958,311ة إلى القائم األسھمسط المرجح لعدد توتم تعدیل الملغرض احتساب ربحیة السھم، 
. 2021أبریل  3سنویة المنعقدة في جتماع الجمعیة العمومیة العلیھا المساھمون في ا%، والتي وافق 5نسبة أسھم منحة ب

نحة سھم المبان ألألخذ في الحس 2020 سبتمبر 30ي احتساب ربحیة السھم للفترة السابقة المنتھیة في، تم أیضاً تعدیل وبالتال
 .2021المصدرة في سنة 

 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا
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  محتملةبات التزامات ومطلو     12
 

 یة تمثل مخاطر االئتمان.الیة ذات مبالغ تعاقدأدوات م
 
  (مدققة)   

  

  سبتمبر 30
2021 

 ردیسمب 31
2020 

  سبتمبر 30
2020 

 ألف ألف ألف  
 تيدینار كوی تيدینار كوی دینار كویتي  
     

فیةقبوالت مصر   102,570 30,657 43,519 
 99,070 111,319 108,532  خطابات اعتماد

 802,513 783,272 791,676  ضمانات
  ────── ────── ────── 
  1,002,778 925,248 945,102 
  ════════ ════════ ════════ 

 

 :2020دیسمبر  31ویتي (دینار كألف  345,907 ز الماليركبیان الم االئتمان في تاریخ بمنحلتزامات اال بلغ مجموع
  دینار كویتي). ألف 344,697 :2020 سبتمبر 30ألف دینار كویتي و 324,987

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 .ك.ع. وشركاتھ التابعةي ش.متیكولا ليھاألك بنلا

 

 

 معلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)ل الإیضاحات حو
 2021 سبتمبر 30
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  شتقةأدوات م 13
 

 القائمة مع القیمة العادلة ھي كما یلي: یة لألدوات المشتقةإن المبالغ االسمیة أو التعاقد
   )(مدققة   
 2020 سبتمبر 30  2020 دیسمبر 31  2021 بتمبرس 30 
 مبالغ التعاقدیةال مطلوباتال موجوداتال  یةالمبالغ التعاقد مطلوباتال موجوداتال  عاقدیةالمبالغ الت مطلوباتال موجوداتال 
 لفأ ألف ألف  ألف ألف ألف  ألف ألف ألف 
 دینار كویتي دینار كویتي یتيودینار ك  دینار كویتي ر كویتينادی تيدینار كوی  دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 
            

            بھا للتحوط: محتفظ

            عملیات تحوط القیمة العادلة

 6,890 212      -  6,823 185      -  6,787 95      - لفائدةمبادالت أسعار ا
            

عقود تحویل عمالت أجنبیة 
 95,741 123 136  117,727 53 1,424  144,252 1,843 167 لةآج

 ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 
 167 1,938 151,039  1,424 238 124,550  136 335 102,631 
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 
 .2نیفھا ضمن المستوى وضة في السوق ویتم تصمعرالمدخالت الالمشتقات بالقیمة العادلة على أساس  تم تقییم جمیع عقود

 



 
 .م.ك.ع. وشركاتھ التابعةي شتیكولا ليھألاك بنلا

 

 

 المجمعة (غیر مدققة)معلومات المالیة المرحلیة المكثفة ل الإیضاحات حو
 2021 سبتمبر 30
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   المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة تاریخأحداث بعد  14
 

 فترة استحقاق تصل إلى مع 2021 برأكتو 10في  نار كویتيدی ملیون 50 مبلغ بما یعادل 2 الشریحة ساندم سند كأصدر البن
 السندات تحمل .ذات معدالت فائدة متغیرة وسندات فائدة ثابتة التمعد ذات لسندات تساویةم ئحشرا من ، وتتكونسنة 11

ً سن %4 معدل كوبون بنسبة تةذات معدالت الفائدة الثاب  من ادسةة السسنلا بحلول ویتم إعادة تحدیدھا ألول ست سنوات ویا
قبل بنك  المعلن من السائد الخصم معدلل ل كوبونمعد الفائدة المتغیرة معدالت ذات السندات حملوت .صدارھاتاریخ إ

ھذه  تحدید ویتم إعادة % سنویاً.3.75 نسبة ا یعادل في الوقت الحاليبم سنویاً، %2.25 ش بنسبةھام زي زائدالكویت المرك
. الثابتة معدالت الفائدةذات  للسندات السائد المعدل فوق %1 سبةبن لحد أقصى وتخضع ،ةویننصف س فترات على عدالتالم

ً أو  بشكل كلي ویمكن استدعاؤھا إن ھذه السندات غیر مكفولة بضمان  من تاریخ سنوات بعد ست البنك الختیار جزئي وفقا
  .وموافقات الجھات الرقابیة الشروط ضع لبعضوتخ ،اإلصدار
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