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  2022 مارس 31









 
  البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمع (غير مدقق) المرحلي المكثف الدخلبيان 
 2022 مارس 31 للفترة المنتهية في

    

 الثالثة أشهر المنتهية في
    مارس 31

    

2022  2021      
    

      ألف  ألف
      كويتي دينار   دينار كويتي   إيضاحات  
        

   46,791 55,488   إيرادات فوائد
   (19,431) (27,001)   مصروفات فوائد

  

 ─────── ───────   
   27,360 28,487   صافي إيرادات الفوائد

       

  صافي إيرادات أتعاب وعموالت
 

7,771 6,981   
  صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية 

 
1,621 935   

  باح استثمارات في أوراق مالية  صافي أر
 

1,084 352   
  إيرادات توزيعات أرباح

 
1,056 357   

  حصة في نتائج شركة زميلة 
 

687 433   
  إيرادات تشغيل أخرى 

 
863 611   

   
─────── ───────   

  إيرادات التشغيل
 

41,569 37,029   
   

─────── ───────   
       

  مصروفات موظفين
 

(10,992) (8,875)   

  مصروفات تشغيل أخرى 
 

(7,335) (6,449)   
  استهالك وإطفاء

 
(2,039) (1,639)   

   ─────── ───────   
  مصروفات التشغيل

 
(20,366) (16,963)   

   ─────── ───────   
  ربح التشغيل قبل المخصصات وانخفاض القيمة

 21,203 20,066   
       

   (11,354) (9,912) 9  سائر االنخفاض في القيمة مخصص/ خ

   
─────── ─────── 

  
 8,712 11,291   قبل الضرائب التشغيل للفترةربح 

  
 (1,561) (2,932) 10  الضرائب

  
   

─────── ─────── 
 

 
   7,151 8,359   ربح الفترة  صافي

   ═══════ ═══════   

       الخاص بـ:
 7,112 8,321   كمساهمي البن

 
 

 39 38   الحصص غير المسيطرة
  

   
─────── ─────── 

  
   

8,359 7,151   
   ═══════ ═══════   

       

   فلس 2  فلس3  11 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك

   ═══════ ═══════   
  



 
  البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعة

  

  
 

 

  .تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  ر مدقق)(غي المرحلي المكثف المجمع الشامل الدخلبيان 
 2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
    مارس 31

  

2022  
  ألف

2021  
      ألف

      دينار كويتي  دينار كويتي  
          

   7,151 8,359 صافي ربح الفترة
  ─────── ───────   
      

      ف المجمع:بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا الى بيان الدخل المرحلي المكث
      أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

   20 (5)  تأثير صافي التغيرات في القيمة العادلة  - 
  ─────── ───────   
  (5) 20   
  ─────── ───────   

      المرحلي المكثف المجمع:بيان الدخل  إلىقد يتم إعادة تصنيفها الحقا  أوبنود يتم 
      أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

   (127) (1,012)  تأثير صافي التغيرات في القيمة العادلة - 
   (35) (35)    للموجودات المالية األخرى  اإلفراج عن خسائر االئتمان المتوقعة - 
   (38) (99)  صافي الربح من البيع  إعادة ادراج - 
  ─────── ───────   
  (1,146) (200)   

      تحويل عمالت أجنبية: 
   (653) (26)  جنبية أفروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات  - 
  ─────── ───────   
  (1,172) (853)   
  ─────── ───────   
      

   (833) (1,177)   خسائر شاملة أخرى للفترة
  ─────── ───────   

   6,318 7,182  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ═══════ ═══════   

      الخاص بـ:
   6,284 7,143  مساهمي البنك

   34 39  الحصص غير المسيطرة
  ─────── ───────   
  7,182 6,318   
  ═══════ ═══════   

   



 
 

  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
  

 

  .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (غير مدقق)المجمع  المرحلي المكثف الملكيةرات في حقوق بيان التغي
 2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

   الخاصة بمساهمي البنك                                           
     االحتياطيات  

 

  رأس
 المال

  عالوة
 إصدار أسهم

  أسهم
  خزينة

 )8(ايضاح 
احتياطي 

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

ي أسهم احتياط
  خزينة

 )8(ايضاح 

احتياطيات 
اخرى 

  )8(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة 
  1الشريحة 

الحصص غير 
  المسيطرة

مجموع حقوق 
  الملكية

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

               
يناير  1الرصيد كما في 

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

  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 8,359 38     - 8,321 8,321 8,321     -     -     -     -     -     -     -     -  صافي ربح الفترة 

 (1,177) 1     - (1,178) (1,178) - (1,152) (26)     -     -     -     -     -     -  خسائر شاملة أخرى للفترة 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

ر) إجمالي (الخسائ
 7,182 39     - 7,143 7,143 8,321  (1,152) (26)     -     -     -     -     -     -  اإليرادات الشاملة للفترة 

مدفوعات الفائدة على 
األوراق الرأسمالية 
 (3,328)     -     - (3,328) (3,328) (3,328)     -     -     -     -     -     -     -     - 1المستدامة الشريحة 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
مارس  31الرصيد كما في 

2022    170,012 108,897 (5,135) 83,823 82,075 8,065 (2,051) 17,670 58,519 248,101 521,875 90,750 1,514 614,139 
  

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

 
  



 
 

  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا
  

 
 

  .ثفة المجمعةتشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المك 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 (تتمة) بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

 
  بمساهمي البنك الخاصة                                           

      االحتياطيات   

 

  رأس
 المال

  عالوة
 إصدار أسهم

  أسهم
  خزينة

 )8(ايضاح 
احتياطي 

 اجباري
  احتياطي
 اختياري

احتياطي أسهم 
  خزينة

 )8إيضاح (

احتياطيات 
 اخرى 

  )8(إيضاح 

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

  أرباح 
 مرحلة

  إجمالي 
 المجموع االحتياطيات

 أوراق
رأسمالية 
مستدامة 
  1الشريحة 

 الحصص 
  غير المسيطرة

 مجموع 
  حقوق الملكية

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

               

يناير  1الرصيد كما في 
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 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,151 39     - 7,112 7,112 7,112     -     -     -     -     -     -     -     -  صافي ربح الفترة 

 (833) (5)     - (828) (828)     - (186) (642)     -     -     -     -     -     -  خسائر شاملة أخرى للفترة 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

إجمالي (الخسائر) اإليرادات 
 6,318 34     - 6,284 6,284 7,112 (186) (642)     -     -     -     -     -     -  الشاملة للفترة 

ى مدفوعات الفائدة عل
األوراق الرأسمالية 
 (3,303)     -     - (3,303) (3,303) (3,303)     -     -     -     -     -     -     -     -  1المستدامة الشريحة 

  

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
مارس  31ما في الرصيد ك

2021   161,917 108,897 (5,135) 81,010 82,075 8,065 (2,915) 19,752 48,241 236,228 501,907 90,750 1,341 593,998 
  

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

 



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  
 

 .من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةا تشكل جزءً  13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

8  
 

  (غير مدقق)المجمع  المكثفالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
  2022 مارس 31 للفترة المنتهية في

  

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 مارس 31

  إيضاح  
2022  

  ألف
2021  

  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي
  أنشطة التشغيل 

  
  

 8,712 11,291  ربح الفترة قبل الضرائب
     تعديالت لـ:

 (38) (99)   لية  بيع استثمارات في أوراق ماربح  صافي 
 (357) (1,056)   إيرادات توزيعات أرباح 
 (433) (687)   حصة في نتائج شركة زميلة  
 1,639 2,039   استهالك وإطفاء 
 11,354 9,912 9  مخصص/ خسائر انخفاض في القيمة 

  

 ─────── ─────── 
 20,877 21,400   ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

     
     التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

 (15,418) 311,382   ودائع لدى البنوك
 - 16,000   سندات خزانة حكومة دولة الكويت

 (588) (581)   سندات بنك الكويت المركزي 
 (274) 3,382   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

 54,130 (224,774)  قروض وسلف 
 2,724 (6,908)   موجودات أخرى 

 300,325 27,281   المسـتحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 (334,480) 151,089   ودائع العمالء

 708 10,181   مطلوبات أخرى 
 (911) (2,252)   ضرائب مدفوعة

  

 ─────── ─────── 
 27,093 306,200   التشغيل  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة

  

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

 (66,980) (221,706)   شراء استثمارات في أوراق مالية
 43,001 133,813   متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية

 (788) (1,906)   صافي شراء مباني ومعدات
 357 1,056   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

  

 ─────── ─────── 
 (24,410) (88,743)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

  

 ─────── ─────── 
     أنشطة التمويل

 (3,303) (3,328)   1الشريحة  –فوائد مدفوعة لألوراق الرأسمالية المستدامة 
  

 ─────── ─────── 
 (3,303) (3,328)   طة التمويلصافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنش

  

 ─────── ─────── 
     

 (1,521) 660   فروق تحويل عمالت أجنبية
  

 ─────── ─────── 
 (2,141) 214,789  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

     
 830,867 761,749   يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 

  

 ─────── ─────── 
 828,726 976,538  مارس  31المعادل كما في النقد والنقد 

  

 ═══════ ═══════ 
     يتكون النقد والنقد المعادل من:

 64,921 118,171   النقد في الصندوق وفي الحساب الجاري لدى بنوك أخرى
 431,078 363,363   األرصدة لدى البنوك المركزية (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)

 332,727 495,004   ع لدى البنوك (فترة استحقاق أصلية ال تتجاوز ثالثين يوًما)ودائ
  

 ─────── ─────── 
  

 976,538 828,726 
  

 ═══════ ═══════ 
  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2022مارس  31
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    التأسيس والتسجيل  1
  

سجلة وم 1967مايو  23بتاريخ شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت  هو )"كالبن"( ع.إن البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.
الصفاة، شارع أحمد الجابر، مدينة الكويت.  ساحةللبنك هو  المسجلإن عنوان المكتب كمصرف لدى بنك الكويت المركزي. 

  .ومصر بصورة أساسية في الكويت واإلمارات العربية المتحدة يقوم البنك باألنشطة المصرفية
  

للفترة المنتهية "المجموعة")  إليها معاً بـته التابعة (يشار اوشركالمكثفة المجمعة للبنك المعلومات المالية المرحلية  اعتمادتم 
  .2022 أبريل 12 في البنك من قبل مجلس إدارة 2022 مارس 31في 

  

  اإلعداد أساس   2
  

"، "التقرير المالي المرحلي 34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 .أ) أدناهالنقطة ( باستثناء
 

ً لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة  المجمعة البيانات الماليةتم إعداد   )أ وفقا
من البنوك والمؤسسات المالية األخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تطبيق  الكويت. وتتطلب هذه التعليمات

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

ً لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحتسبة  ) 1(  طبقاً أن يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا
ً  األدوات المالية - 9للمعيار الدولي للتقارير المالية   بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات وفقاً لمتطلبات التزاما

 الناتج عن ذلك على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و  أيهما أعلى؛ والتأثيرتعليمات بنك الكويت المركزي، 
 

 يدتفشي كوف نتيجةاالعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن فترات تأجيل السداد المقدمة إلى العمالء   ) 2( 
ً  ،2020ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في  /رب/ رب  2رقم  بنك الكويت المركزيتعميم  لمتطلبات وفقا

ضمن األرباح المرحلة بدالً من األرباح أو . يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل المشار إليها في التعميم 461/2020أ/
ولكن، يجب أن يتم االعتراف بخسارة التعديل من الموجودات  .9قارير المالية طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للت الخسائر

ً للسنة المالية المنتهية في  مقدمة إلى العمالء سداد أخرىأي فترات تأجيل  عنالمالية الناتجة   2020ديسمبر  31الحقا
العتراف بكافة خسائر التعديل المتكبدة بعد تم اوعليه، . 9ضمن األرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 في بيان األرباح أو الخسائر.  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

يشار إلى اإلطار المذكور أعاله فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقارير المالية المتبعة من قبل بنك الكويت المركزي والمطبقة 
 بدولة الكويت".

  

ات المطلوبة العداد بيانات مالية فصاحاإلوالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات إن المعلومات الم  )ب
 السنوية مجمعة كاملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ى ذلك، فإن نتائج . إضافة ال2021ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 
  .2022ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  عن بالضرورة تعبرال  2022

  

نوية بعد. للجمعية العمومية الس 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنةلم يتم عقد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك 
؛ وبالتالي، قد يكون لها تأثير 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المجمعةلمساهمي البنك صالحية تعديل البيانات المالية 

  على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة الحالية.
  

  المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة      2.1
  

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في 
للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ التي تسري  المعايير الدولية للتقارير المالية علىالتعديالت السنة المالية السابقة، باستثناء 

 . 2022 يناير 1 في
  

  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 
التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية  تستبدل

 شكل كبير.دون تغيير متطلباتها ب 2018الحالي الصادر في مارس  اإلصدارإلى 
 

أو  األرباح"دمج األعمال" لتجنب إصدار  3تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية 
ضمن نطاق معيار  ستتحققالتي  المحتملةتنشأ عن االلتزامات والمطلوبات والتي محتملة في "اليوم الثاني" الخسائر ال

أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية المحتملة  والموجودات المحتملةصات والمطلوبات المخص 37المحاسبة الدولي 
، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار الضرائب: 21للتقارير المالية 

، على التوالي، بدالً من اإلطار المفاهيمي، 21للتقارير المالية  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدوليةأو  37المحاسبة الدولي 
  .الحيازةفي تاريخ  التزام حالي قائملتحديد ما إذا كان 

  

المحتملة غير مؤهلة  الموجوداتلتوضيح أن  3تضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .الحيازةلالعتراف بها في تاريخ 
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  أساس اإلعداد (تتمة)  2
 

  (تتمة)المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة      2.1
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات 

  ه التعديالت التي نشأت خالل الفترة.محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذ
 

  استخدام التقديرات واألحكام    2.2
) في جميع أنحاء العالم في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية وعدم التيقن 19- تسبب تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد

غرافية التي تعمل فيها المجموعة عن العديد من في البيئة االقتصادية العالمية. أعلنت السلطات المالية والنقدية في المناطق الج
حزم التحفيز لعمالء المجموعة. لقد أخذ البنك في االعتبار التأثيرات المحتملة لتقلبات السوق الحالية في تحديد المبالغ 

األسواق متقلبة المدرجة ويعتبر أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات الحالية التي يمكن مالحظتها. ومع ذلك، ال تزال 
  والمبالغ المسجلة تظل حساسة لتقلبات السوق.

  

  معلومات القطاعات   3
  

هذه القطاعات عادةً  مراجعة. يتم تتكبد مصروفاتوإيرادات  تدرأعمال أنشطة  تعمل فيقطاعات  إلىيتم تنظيم المجموعة 
قطاعات  فيما يلي وارد وتقييم األداء.لغرض توزيع الم الرئيسي اتخاذ قرارات التشغيل مسؤولبصورة منتظمة من قبل 

  :لدى المجموعةالتشغيل 
  

   التجاريةاألعمال المصرفية 
والودائع والخدمات  يةاالئتمان التسهيالت شمل مجموعة كاملة من خدماتت - 

  .الشركات والمؤسساتمن المصرفية المتعلقة بها والمقدمة إلى عمالئها 
لألفراد واألعمال المصرفية  األعمال

  الخاصةصرفية الم
 وتتضمنتشمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المقدمة إلى العمالء  - 

 .والموجودات إدارة الثرواتوخدمات قروض وبطاقات االئتمان ال

  الخزينة واالستثمارات

خدمات الخزينة المقدمة إلى العمالء وأنشطة إدارة  هذا القطاع يشمل - 
والمشتقات وأنشطة االستثمار  ديالسوق النقالعمومية وتشمل  الموازنات
لتسعير تحويالت األموال فيما بين والتأثير الناتج وإدارة الموجودات العقاري 

  القطاعات. 
  

  :مارس 31 وكما في المنتهية في أشهر الثالثةلفترة  حول القطاعاتفيما يلي معلومات 
   

 
2022 

  األعمال المصرفية
 التجارية

  األعمال المصرفية
عمال األو لألفراد

 الخاصةالمصرفية 
 الخزينة 

 المجموع واالستثمارات

 
 ألف 

  دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
      

 28,487 5,429 10,104 12,954 صافي إيرادات فوائد 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 41,569 8,625 13,351 19,593 إيرادات تشغيل 

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

 21,228 6,547 4,700 9,981 نتائج القطاع 

 (9,937)    مصروفات غير موزعة 

 

   ───────── 
 11,291    خسارة الفترة قبل الضرائب 

 

   ───────── 
 5,700,532 1,843,635 779,682 3,077,215 موجودات القطاع 

 120,471    موجودات غير موزعة 

 

   ───────── 
 5,821,003    إجمالي الموجودات 

 

   ───────── 
 5,092,107 955,875 2,249,698 1,886,534 مطلوبات القطاع 

 114,757    مطلوبات غير موزعة 

 

   ───────── 
 5,206,864    إجمالي المطلوبات 

  

   ───────── 
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  اعات (تتمة)معلومات القط  3

 
  األعمال المصرفية

 التجارية

  األعمال المصرفية
لألفراد واألعمال 

 المصرفية الخاصة
 الخزينة 

 المجموع واالستثمارات

 
 ألف 

  دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
2021     

 27,360 4,990 10,230 12,140 صافي إيرادات فوائد 

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

 37,029 5,886 13,386 17,757 إيرادات تشغيل 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 15,108 3,310 3,353 8,445 نتائج القطاع 

 (6,396)    مصروفات غير موزعة 

 
   ───────── 

 8,712    خسارة الفترة قبل الضرائب 

 
   ───────── 

 4,718,127 1,424,616 746,942 2,546,569 موجودات القطاع 

 97,151    موجودات غير موزعة 

 
   ───────── 

 4,815,278    إجمالي الموجودات 

 

   ───────── 
 4,118,259 857,935 2,009,026 1,251,298 مطلوبات القطاع 

 103,021    مطلوبات غير موزعة 

 
   ───────── 

 4,221,280    لمطلوبات إجمالي ا

 

   ───────── 
 

  المعلومات الجغرافية:
  

  يوضح الجدول التالي اإليرادات التشغيلية للمجموعة وموجودات القطاع من العمليات الدولية: 
  

    

  2022  2021  
    

  ألف  ألف  
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

 13,964 17,817     إيرادات تشغيل 
 1,407,051 2,026,604     موجودات القطاع 

  

  وسلفقروض   4

 
 مارس 31

 2022 

  (مدققة)
 ديسمبر 31

 2021 
  مارس 31

2021 

 
  ألف 

 دينار كويتي 
  ألف 

 دينار كويتي 
  ألف 

 دينار كويتي
     

 3,263,169 3,631,431 3,860,773 قروض وسلف 
مخصص خسائر االئتمان وفقاً لتعليمات بنك الكويت 

 (226,808) (244,431) (258,893) المركزي
 ──────── ──────── ──────── 

 3,601,880 3,387,000 3,036,361 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

  

ألف دينار  33,501: 2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 33,391لتسهيالت غير النقدية بمبلغ لإن المخصص المتاح 
    ار كويتي) مدرج ضمن مطلوبات أخرى. ألف دين 35,345: 2021 مارس 31كويتي و
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  قروض وسلف (تتمة)  4
  

وفقًا لتوجيهات بنك  9لتسهيالت االئتمانية المحددة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية لبلغت خسائر االئتمان المتوقعة 
ألف دينار  106,828 :2021ديسمبر  31( 2022 مارس 31ألف دينار كويتي كما في  108,339الكويت المركزي مبلغ 

مخصص الألف دينار كويتي عن 183,945  بمبلغألف دينار كويتي)، وهو ما يقل  121,234 :2021 مارس 31كويتي، 
 ألف 262,153: 2021 مارس 31ألف دينار كويتي،  277,932: 2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 292,284بمبلغ 

      .ت بنك الكويت المركزيلخسائر االئتمان طبقاً لتعليما دينار كويتي)
  

معايير التصنيف إلى إلى  المقابلة استناداً فيما يلي تحليل للمبالغ اإلجمالية للتسهيالت االئتمانية، وخسائر االئتمان المتوقعة 
  التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي. 9مراحل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

  
  المجموع    3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة 

  2022 مارس 31
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
          

      قروض وسلف

 3,101,843 44,712 263,907 2,793,224  شركات
 758,930 11,030 17,195 730,705  أفراد 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  3,523,929 281,102 55,742 3,860,773 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  التزامات ومطلوبات محتملة
 1,487,772 22,091 39,606 1,426,075  )12(راجع اإليضاح  
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,348,545 77,833 320,708 4,950,004  إجمالي التسهيالت االئتمانية 
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
      

خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت 
      النقدية

 52,223 22,473 17,212 12,538  شركات
 27,251 10,283 1,347 15,621  أفراد

      
خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت 

 28,865 21,560 3,789 3,516  غير النقدية
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 108,339 54,316 22,348 31,675  إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  
  المجموع    3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة 

   2021ديسمبر  31
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
          

      وسلف قروض

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

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

  التزامات ومطلوبات محتملة
 1,483,031 21,532 45,533 1,415,966  )12(راجع اإليضاح  
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,114,462 76,358 341,117 4,696,987  إجمالي التسهيالت االئتمانية 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      

خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت 
      النقدية

 53,369 22,536 18,710 12,123  شركات
 26,490 9,466 1,474 15,550  أفراد

      
خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت 

 26,969 20,741 2,768 3,460  غير النقدية
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 106,828 52,743 22,952 31,133  إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة
  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  قروض وسلف (تتمة)  4
  

  المجموع    3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة 

   2021 مارس 31
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
  ألف 

  دينار كويتي
          

      قروض وسلف
 2,543,466  60,376  284,211  2,198,879   شركات

 719,703  9,745  18,099  691,859   أفراد 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
   2,890,738  302,310  70,121  3,263,169 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

  التزامات ومطلوبات محتملة
 1,242,036 22,790 37,541 1,181,705  )12(راجع اإليضاح  
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 4,505,205  92,911  339,851  4,072,443   ئتمانية إجمالي التسهيالت اال
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      

خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت 
      النقدية

 67,529  33,814  24,180  9,535   شركات

 24,897  9,835  1,357  13,705   أفراد

      

سهيالت خسائر االئتمان المتوقعة للت
 28,808  22,225  2,894   3,689   غير النقدية

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

 121,234  65,874  28,431  26,929   إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  

  في أوراق مالية اتاستثمار       5
 

  (مدققة)  
 

 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31
 

2022 2021 2021 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

    

 340,395 561,382 575,726 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 73,634 78,158 147,445 التكلفة المطفأة

 12,345 13,942 10,560 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ──────── ──────── ──────── 
 733,731 653,482 426,374 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
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  استثمارات في أوراق مالية (تتمة)       5
  

  الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة: فيما يلي الجدول الهرمي للقيمة العادلة ل
  

  
  2022 مارس 31

 ألف دينار كويتي

  (مدققة)    
  2021ديسمبر  31

 ألف دينار كويتي
  2021 مارس 31

 ألف دينار كويتي
                

  

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

 او الخسائر 

القيمة العادلة 
من خالل 
اإليرادات 

 الشاملة األخرى 
  

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 املة األخرىالش

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح او 
 الخسائر 

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى

    : 1المستوى 
 

    
 5,850     -  األسهم 

 
-     5,851 -     5,776 

أوراق الدين 
     المالية

 
      

  302,233      -  حكومية  - 
 

-      270,657  -      138,578  
  76,310      - غير حكومية  - 

 
-      50,311  -      44,346  

         

    : 2المستوى 
 

    
أوراق الدين 

    المالية
 

 
 

  
 133,935 21  حكومية  - 

 
49 177,162 103   83,157 

 30,350   - غير حكومية  - 
 

-     30,350  -    41,890 
   - 10,539 صناديق مدارة 

 
13,893 -       12,242 -     

         

    : 3المستوى 
 

    
 27,048   -  األسهم 

 
-     27,051 -     26,648 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── ─────── ─────── 
  10,560 575,726 

 
13,942 561,382 12,345 340,395 

  ═════════ ═════════ 
 

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

 . دفتريةإن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها ال
 

إن التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع او بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 
المخاطر ذات الصلة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألوراق  متغيرات في% 5بة التغير بنسيعتبر غير مادي في حالة 

  . 3والمستوى  2المالية المصنفة ضمن المستوى 
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة   6
  

تتمثل هذه المعامالت في تلك التي تتم مع بعض األطراف ذات عالقة (أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 
أو يستطيعون أن يمارسوا عليها  يمثلون المالكين الرئيسيين لهاجموعة وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى والشركات التي للم

لمجموعة) والذين كانوا عمالء للمجموعة خالل الفترة. يتم الموافقة على شروط هذه لتأثيراً ملموسا والشركة الزميلة 
  المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

  

كان لدى هؤالء األطراف ذات عالقة ودائع لدى المجموعة وتسهيالت ائتمانية ممنوحة لهم من  ،سياق األعمال الطبيعي في
  في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما يلي:  المدرجةقبل المجموعة. إن األرصدة 

 

    

 (مدققة)

    

   مارس 31
2022  

  ديسمبر 31
2021  

   مارس 31
2021  

    

  ألف  ألف  ألف
    

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
       

 9,754 1,897 1,891    قروض وسلف 
 24,636 27,548 31,182    ودائع عمالء 
 315 661 749    محافظ مدارة

 5,869 5,856 5,997    التزامات ومطلوبات محتملة 
     - 767 -    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلومات إيضاحات حول
  2022مارس  31
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  طراف ذات عالقة (تتمة)معامالت مع أ  6
  

  ات وفقا لقواعد بنك الكويت المركزي. مكفولة بضمانإلى أطراف ذات عالقة  والسلفالقروض  إن
 

 78ألف دينار كويتي) ومبلغ  69 :2021 مارس 31ألف دينار كويتي ( 17 تتضمن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد مبلغ
  معامالت مع أطراف ذات عالقة.النار كويتي) على التوالي، من ألف دي 65: 2021 مارس 31ألف دينار كويتي (

  

    مكافأة موظفي اإلدارة العليا 
  إن مكافأة اإلدارة العليا هي كما يلي:

  

 

  الثالثة أشهر المنتهية في 
    مارس 31

 

2022 2021   

 

      ألف  ألف
 

      دينار كويتي  دينار كويتي
     

   926 1,140 رواتب ومزايا أخرى 
   69 56 مكافأة نهاية الخدمة

 ──────── ────────   
 

 
 

1,196 995   
 ══════════ ══════════ 

  

  

   أموال مقترضة أخرى  7
  (مدققة)  
  مارس  31 

2022 
  ديسمبر 31

2021 
  مارس  31

2021 
 ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 151,068 151,216 151,949 )1( 2021دوالر أمريكي  –جل باليورو أوراق متوسطة األ
 - 49,420 49,444 )2( 2032 – مساندةسندات 

────────────────────────
 201,393 200,636 151,068 

══════════ ══════════ ══════════ 
  

مليار دوالر امريكي.  1.5بقيمة يورو س متوسطة األجل ريج ا أوراق، قام البنك بتطبيق برنامج 2017خالل سنة  ) 1( 
 500بموجب هذا البرنامج، نجح البنك في إصدار سندات من الدرجة األولى غير مكفولة بضمان ("السندات") بمبلغ 

. إن السندات مدرجة في بورصة أيرلندا 2022مليون دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات وتستحق السداد في أبريل 
 ٪ سنوياً تستحق على أساس نصف سنوي.3.50ة وتحمل كوبون ثابت بنسب

 2021أكتوبر  10مليون دينار كويتي في  50بما يعادل مبلغ  2الشريحة  ةمساند اتسند 2021أصدر البنك خالل سنة  ) 2( 
سنة، وتتكون من شرائح متساوية لسندات ذات معدالت فائدة ثابتة وسندات ذات معدالت  11مع فترة استحقاق تصل إلى 

ً ألول ست سنوات ويتم إعادة 4رة. تحمل السندات ذات معدالت الفائدة الثابتة معدل كوبون بنسبة فائدة متغي % سنويا
تحديدها بحلول السنة السادسة من تاريخ إصدارها. وتحمل السندات ذات معدالت الفائدة المتغيرة معدل كوبون لمعدل 

% سنوياً، بما يعادل في الوقت الحالي نسبة 2.25بنسبة  الخصم السائد المعلن من قبل بنك الكويت المركزي زائد هامش
% فوق المعدل 1% سنوياً. ويتم إعادة تحديد هذه المعدالت على فترات نصف سنوية، وتخضع لحد أقصى بنسبة 3.75

زئي السائد للسندات ذات معدالت الفائدة الثابتة. إن هذه السندات غير مكفولة بضمان ويمكن استدعاؤها بشكل كلي أو ج
  وفقاً الختيار البنك بعد ست سنوات من تاريخ اإلصدار، وتخضع لبعض الشروط وموافقات الجهات الرقابية. 

  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلومات إيضاحات حول
  2022مارس  31
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  حقوق الملكية   8
  

: ال شيء) وأسهم منحة 2020ديسمبر  31فلس للسهم ( 5توزيع أرباح نقدية بواقع بأوصى أعضاء مجلس اإلدارة   )أ
موافقة المساهمين في بما يخضع ل، 2021ديسمبر  31تهية في ٪) للسنة المن5: 2020ديسمبر  31٪ (5بنسبة 

 .الجمعية العمومية السنوية
  

 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة:  )ب
 

   (مدققة)  

 
   مارس 31

2022  
  ديسمبر 31

2021  
   مارس 31

2021  
    

 13,257,489 13,920,914 13,920,914 عدد األسهم المحتفظ بها
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 %0.82 %0.82 %0.82 نسبة األسهم المحتفظ بها

 

══════════ ══════════ ══════════ 
 2,625 3,522 3,940 القيمة السوقية (ألف دينار كويتي)

 

══════════ ══════════ ══════════ 
 203 214 280 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم (فلس)

 

══════════ ══════════ ══════════ 
  

تكلفة أسهم الخزينة  بما يعادلإن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيع. إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ 
  أسهم الخزينة.ب االحتفاظفترة  ارمدغير متاح للتوزيع من االحتياطي العام على 

  

 فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى:  )ج
 

  
 

  دة احتياطي إعا
 تقييم عقارات

  احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

  احتياطي برنامج 
  مزايا الموظفين

  إجمالي 
 االحتياطيات 

 األخرى

 

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

     

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

 (642)     - (638) (4) خسائر شاملة أخرى للفترة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (2,915) 13 (10,677) 7,749 2021مارس  31كما في 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      

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

 (26) - (32) 6 إيرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (2,051) 17 (10,597) 8,529 2022مارس  31 كما في
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  

   1الشريحة  - المستدامة الرأسمالية األوراق   )د
  

بما يتفق مع  1شريحة ال- اإلضافية المستدامة  الرأسماليةاألوراق  بإصدار 2018 سبتمبر 26قام البنك بتاريخ 
. إن هذه األوراق كحقوق ملكيةمليون دوالر أمريكي ويتم تصنيفها  300("األوراق المالية") بمبلغ  IIIبازل تعليمات 

المالية مستدامة ومساندة وغير مكفولة بضمان ويمكن استردادها بناًء على اختيار البنك في أو بعد تاريخ االستدعاء 
% حتى تاريخ االستدعاء األول 7.25كوبون بنسبة  سعر . تحمل هذه األوراق المالية2023سبتمبر  26األول في 

خمس سنوات. وسوف يتم سداد الفائدة فترة زمنية فاصلة بمدة وسوف يتم إعادة تحديد تلك النسبة بعد ذلك على مدى 
 . حقوق الملكيةمن  كاقتطاعبشكل نصف سنوي بعد االستحقاق ويتم معاملتها 

  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلومات إيضاحات حول
  2022مارس  31
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  / خسائر االنخفاض في القيمة مخصص  9

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
    مارس 31

  2022  2021      

  

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
      دينار كويتي

      

   11,406 9,747 المخصص المحمل لخسائر االئتمان على التسهيالت االئتمانية 
   (52) 165  رى االئتمان المتوقعة (اإلفراج عن) للموجودات المالية األخ خسائر

  

──────── ────────   
  

9,912 11,354   
  ══════════ ══════════   

 

  الضرائب   10

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
    مارس 31

  2022  2021      

  

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
      دينار كويتي

      

   46 28 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  102 46  طنيةضريبة دعم العمالة الو

 
   46 28  الزكاة

   1,367 2,830  ضرائب على فروع أجنبية
  ──────── ────────   
  2,932 1,561  

 
  ══════════ ══════════   

  
  الخاصة بمساهمي البنك ربحية السهم األساسية والمخففة  11

  

لعدد على المتوسط المرجح الخاص بمساهمي البنك  صافي ربح الفترة بقسمةوالمخففة يتم احتساب ربحية السهم األساسية 
  :األسهم القائمة خالل الفترة

  

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
    مارس 31

  2022  2021      

  

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
      دينار كويتي

      

   7,112 8,321 صافي ربح الفترة الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي) 
  1الفائدة على األوراق الرأسمالية المستدامة الشريحة  ناقصاً: مدفوعات

 (3,303) (3,328)  (ألف دينار كويتي)
  

  

──────── ──────── 
  

   3,809 4,993  صافي ربح الفترة المعدل الخاص بمساهمي البنك (ألف دينار كويتي)
    

  
  1,700,124,545 1,700,124,545  المتوسط المرجح لعدد أسهم البنك المصدرة والمدفوعة 

 
      

   (13,920,914) (13,920,914)  ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة 

  ──────── ────────   

   1,686,203,631 1,686,203,631  المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
  ══════════ ══════════   

   فلس 2 فلس 3  سية والمخففة الخاصة بمساهمي البنكربحية السهم األسا
  ══════════ ══════════   
  



 
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  

  (غير مدققة)المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلومات إيضاحات حول
  2022مارس  31
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   محتملةالتزامات ومطلوبات      12
  

  أدوات مالية ذات مبالغ تعاقدية تمثل مخاطر االئتمان.
  

   (مدققة)    

    

   مارس 31
2022  

  ديسمبر 31
2021  

   مارس 31
2021  

  ألف  ألف  ألف    
  دينار كويتي  ار كويتيدين  دينار كويتي    
       

 17,794 202,392 156,402   قبوالت مصرفية

 106,439 90,725 123,068   خطابات اعتماد

 783,607 793,067 823,640   ضمانات

    ──────── ──────── ──────── 
    1,103,110 1,086,184 907,840 
    ══════════ ══════════ ══════════ 

  

 :2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي ( 384,662 االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي بمنحت لتزامااال بلغ مجموع
   دينار كويتي). ألف 334,196 :2021 مارس 31ألف دينار كويتي و 396,847

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  ي ش.م.ك.ع. وشركاته التابعةتيكولا ليهاألك بنلا

  

  

  غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (
 2022مارس  31
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   أدوات مشتقة  13
  

 ما يلي:إن المبالغ االسمية أو التعاقدية لألدوات المشتقة القائمة مع القيمة العادلة هي ك
      (مدققة)      
  2021 مارس 31    2021ديسمبر  31    2022 مارس 31  
 المبالغ التعاقدية  المطلوبات  موجوداتال   المبالغ التعاقدية  المطلوبات  موجوداتال   المبالغ التعاقدية  المطلوبات  موجوداتال  
  ألف  ألف  ألف    ألف  ألف  ألف    ألف  ألف  ألف  
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    كويتيدينار   دينار كويتي  دينار كويتي  
                        

                       محتفظ بها للتحوط:

             عمليات تحوط القيمة العادلة

 6,804 152 -  6,806 58 -  103,070 30 3,052  مبادالت أسعار الفائدة
             

ت أجنبية عقود تحويل عمال
 73,446 492 149  178,517 202 963  177,874 144 253 آجلة

  ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 
  3,305 174 280,944  963 260 185,323  149 644 80,250 
  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

 

 .2تم تقييم جميع عقود المشتقات بالقيمة العادلة على أساس المدخالت المعروضة في السوق ويتم تصنيفها ضمن المستوى 
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