
 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 مجموعة بنك الكويت الوطني
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 مدققة[  ]غير 2021 سبتمبر 30
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 
  )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30

  

 أشهر المنتهية في  الثالثة

   سبتمبر 30

 المنتهية في  التسعة أشهر

 سبتمبر  30

  2021 2020 2021 2020 

 ألف   ألف   ألف   ألف    

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات  
      

 590,001 491,585 171,227 165,551  إيرادات فوائد 

 221,950 113,147 53,894 38,749  مصروفات فوائد

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 368,051 378,438 117,333 126,802  ائد وصافي إيرادات الف

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 169,291 170,719 55,215 58,106  تمويل إسالمي أخرى  ايرادات إيرادات مرابحة و

 64,747 47,105 18,477 16,458  توزيعات للمودعين تكاليف تمويل و

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 104,544 123,614 36,738 41,648  يرادات من التمويل اإلسالمي  إلي اف صا

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل

 472,595 502,052 154,071 168,450  اإلسالمي  

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 109,781 123,803 38,266 42,386  صافي األتعاب والعموالت  

 610 23,915 3,393 5,810  االستثمارات صافي إيرادات 

 31,859 27,522 6,246 11,599   األجنبيةصافي أرباح التعامل بالعمالت 

 17,576 3,779 15,888 292  أخرىتشغيل  إيرادات

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 159,826 179,019 63,793 60,087  إيرادات غير الفوائد 

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 632,421 681,071 217,864 228,537  صافي إيرادات التشغيل 

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 124,276 149,805 39,466 55,258  ت موظفين وفامصر

 75,566 89,747 23,565 31,952  مصروفات إدارية أخرى  

 25,024 25,635 8,361 8,679  هالك مباني ومعداتاسـت

 1,235 1,235 412 411  إطفاء موجودات غير ملموسة

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 226,101 266,422 71,804 96,300  مصروفات التشغيل 

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

ر  وخسائئتمان خسائر اال مخصصالتشغيل قبل  ربح

 406,320 414,649 146,060 132,237  انخفاض القيمة
      

 207,649 122,808 81,005 25,602 3 مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 198,671 291,841 65,055 106,635  ربح التشغيل قبل الضرائب 

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 21,327 25,329 5,887 8,902 4 الضرائب 

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

 177,344 266,512 59,168 97,733  ربح الفترة 
 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

      بــ: الخاص 

 168,676 254,819 57,584 94,053  مساهمي البنك 

 8,668 11,693 1,584 3,680  طرةيالحصص غير المس
 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 
 97,733 59,168 266,512 177,344 

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

 فلس 22 فلس 33 فلس  8 فلس 13 5 ربحية السهم األساسية الخاصة بمساهمي البنك
  

════════ ════════ ════════ ════════ 



 

 كويت الوطني مجموعة بنك ال
 

 

 

 

 ة المكثفة المجمعة.هـذه المعلومات المالية المرحليمن  ا  جزءتشـكل  15إلى  1من ة ت المرفقحااإن اإليض
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع  الدخلان يب
  )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30

 

 المنتهية في هر أش ثةثالال

 سبتمبر  30

 المنتهية في  التسعة أشهر

 سبتمبر  30

 2021 2020 2021 2020 

 ألف   ألف   ألف   ألف   

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  
     

 177,344 266,512 59,168 97,733 لفترة ربح ا
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     ى: أخرملة اش )خسائر( إيرادات 

     

العادلة من خالل   استثمار في أوراق دين مالية مقاسة بالقيمة

     اإليرادات الشاملة األخرى: 

 (89,746) 46,268 25,698 3,906 صافي التغير في القيمة العادلة   

 14,099 (9,720) 3,703 (1,559) المجمع  المرحلي المكثف  إلى بيان الدخل التحويلافي ص  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,347 29,401 36,548 (75,647) 

     

 (293) (6) (4) (1) الشاملة االخرى لشركات زميلة الخسائر الحصة في  

 14,472 (6,540) 7,504 2,105 ويل عمليات أجنبيةحتن م ناتجةفروق تحويل عمالت أجنبية   
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

  تصنيفها  سوف يتم اعادة للفترةشاملة اخرى )خسائر( إيرادات 

 (61,468) 30,002 36,901 4,451 الحقة فتراتالمجمع في  المرحلي المكثف يان الدخلإلى ب

 
    

الربح ملكية ا  نمرة(  )الخسا  صافي  حقوق  أدوات  في  ستثمارات 

لقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )ال وفقا  لمصنفة 

 (7,082) 1,001 183 276 حقة( المجمع في فترات ال يمكن إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     

 (68,550) 31,003 37,084 4,727 للفترة شاملة أخرى )خسائر( إيرادات 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 108,794 297,515 96,252 102,460 إجمالي االيرادات الشاملة للفترة 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     بــ:  ةالخاص

 107,244 284,725 91,527 99,836 بنك اهمي السم

 1,550 12,790 4,725 2,624 رةالمسيط الحصص غير

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

 
102,460 96,252 297,515 108,794 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 كويت الوطني مجموعة بنك ال
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 المجمع  المرحلي المكثف تدفقات النقدية لاان بي
 مدقق( )غير  2021 سبتمبر 30

  
 المنتهية في  التسعة أشهر

 سبتمبر   30

  2021 2020 

 ألف   ألف    

 دينار كويتي   دينار كويتي   اتإيضاح 

 التشغيل  أنشطة
   

 177,344 266,512  ربح الفترة

    لـ:تعديالت 

 (610) (23,915)    ستثماراتاال إيرادات صافي 

 25,024 25,635   استهالك مباني ومعدات 

 1,235 1,235  وسة غير ملمت دا إطفاء موجو 

 207,649 122,808 3 وخسائر انخفاض القيمة االئتمانصص خسائر مخ 

 21,327 25,329 4 الضرائب  

 (9,896)      -       ومباني ومعدات أراضي  ربح من بيع

  ───────── ───────── 

 422,073 417,604  شغيل لت ا وباتموجودات ومطل ت فيغيراالت  قبل أنشطة التشغيل الناتج منالتدفق النقدي 

    

    وبات التشغيل: التغيرات في موجودات ومطل 

 (7,416) (605)  ك الكويت المركزي سندات بن 

 184,737 16,080  سندات خزانة حكومة الكويت 

 789,158 186,011  ودائع لدى البنوك

 (782,976) (1,581,831)  قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء 

 20,544 (31,510)  ى خر أ تودا موج

 (1,159,029) 1,613,891  مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1,203,759 260,841  لعمالءودائع ا

 410,085 451,749  شهادات إيداع مصدرة 

 (58,925) (138,550)  مطلوبات أخرى 

 (36,151) (26,738)  ضرائب مدفوعة 

  ───────── ───────── 

 985,859 1,166,942  أنشطة التشغيل   منج نات لا صافي النقد

  ───────── ───────── 

    تثمار ساال ةشطنأ

 (1,408,042) (2,597,924)  ارات في أوراق مالية شراء استثم

 1,063,330 2,547,274  استرداد استثمارات في أوراق مالية  /متحصالت من بيع

 649 1,412  إيرادات توزيعات أرباح 

 694        -       ي شركة زميلة  ستثمار فا يعمن ب متحصالت 

 (325)      -       الذي تم حيازته  لصافي بعد النقدحيازة شركة تابعة با

 (1,815)      -       اليف معاملة متعلقة بحيازة شركة تابعةكت 

 30,978 252  أراضي ومباني ومعدات  متحصالت من بيع

 (31,316) (41,536)  شراء اراضي ومباني ومعدات 

  ───────── ───────── 

 (345,847) (90,522)  أنشطة االستثمارالمستخدم في  صافي النقد

  ───────── ───────── 

    التمويل   أنشطة

      -      210,436   1الشريحة  –حصالت من إصدار األوراق المالية المستدامة ت مال صافي

      -      (210,700)  1حة  الشري  –تدامة المالية المس استرداد األوراق

 (11,474) (14,770)  1الشريحة  –األوراق المالية المستدامة  علىفوائد مدفوعة 

      -      149,775  عة لشركة تاب  1  الشريحة – الصكوك المستدامة متحصالت من إصدار صافي ال

      -      (75,388)  لشركة تابعة  1الشريحة  –المستدامة  استرداد الصكوك

 (2,608) (2,443)  لشركة تابعة 1الشريحة  –ستدامة لما الصكوكعلى توزيع أرباح 

 228,600      -        تابعةشركة ل صكوك  من إصدار  متحصالت

 (226,373) (137,004) 8 مدفوعة  توزيعات أرباح

 (10,465)      -       طرةص غير المسي الحص إلى بعة توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تا

      -      2,854   ةبعتافي شركات   حصة الملكية التغير في

      -       313,148  مقترضة  أخرى أموال صافي الحركة في 

  ───────── ───────── 

 (22,320) 235,908  التمويل  أنشطة (المستخدم في ) نالناتج م صافي النقد

  ───────── ───────── 

 617,692 1,312,328  لنقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل ا  فيالزيادة 

    

 3,787,173 3,903,371  يناير 1ل في األجصيرة النقد والودائع بإشعارات ق 

  ───────── ───────── 

 4,404,865 5,215,699  سبتمبر   30النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في 

  ════════ ════════ 



 

 يت الوطني كوة بنك الوع ممج
 

 

 

 من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ا  زءتشـكل ج 15إلى  1ات المرفقة من ن اإليضاحإ
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 المجمع المرحلي المكثف  الملكيةت في حقوق يرالتغبيان ا
 مدقق(ر )غي 2021  سبتمبر 30
 كويتي  ينار ألف د ساهمي البنكاصة بمية الخالملكحقوق  

 

 رأس 

 المال  

أسهم منحة  

 مقترح إصدارها 

 احتياطي 

 قانوني

حساب  

 عالوة 

 إصدار أسهم 

 أسهم  

 خزينة

 احتياطي  

 أسهم خزينة 

  تاحتياطيا 

 أخرى 

 الي جمإلا (8  ضاح)إي

األوراق المالية  

-المستدامة

 1الشريحة  

 الحصص  

غير 

 المسيطرة 

 إجمالي  

حقوق  

 لملكية ا

            

 4,141,055 392,608 438,438 3,310,009 1,410,240 34,961  -     803,028 342,511 34,250 685,019 2021ناير ي 1 فيالرصيد كما 

 266,512 11,693  -     254,819 254,819  -      -       -      -      -      -     الفترة ربح 

 31,003 1,097  -     29,906 29,906  -      -      -      -       -      -     ة أخرى  ملشا  إيرادات

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

 297,515 12,790  -     284,725 284,725  -      -      -      -      -      -       الشاملة  اداتاإليرإجمالي 

  -      -      -      -      -      -      -      -      -     (34,250) 34,250 ( 8ضاح إصدار أسهم منحة )إي

 (137,004)  -      -     (137,004) (137,004)  -      -       -      -      -      -     ( 8توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 211,294  -     211,294  -      -      -      -      -      -      -      -     ( 9)إيضاح  1الشريحة   –مة المالية المستدا األوراق ر إصدا 

 (210,700)  -      (210,700)  -      -      -      -      -      -      -      -     (  9إيضاح  )  1الشريحة   –لمستدامة  لية االما األوراق استرداد  

 (858)  -      -     (858) (858)  -      -      -      -      -      -       1الشريحة   – لمستدامةاألوراق المالية ا صدارلة إتكلفة معام

 (14,770)  -      -     (14,770) (14,770)  -      -      -      -      -      -     1ريحة لشا – ستدامةعلى األوراق المالية الممدفوعة  فوائد

 (2,443) (980)  -     (1,463) (1,463)  -      -      -      -      -      -     لشركة تابعة 1الشريحة   –المستدامة  الصكوك   علىتوزيع أرباح 

 150,385 150,385  -      -      -      -      -       -      -      -      -     ( 8لشركة تابعة )إيضاح  1ريحة لشا –مة ستداالم  الصكوكإصدار 

 (75,388) (75,388)  -      -      -      -      -      -      -      -      -     (8إيضاح لشركة تابعة ) 1الشريحة   –المستدامة   الصكوك استرداد  

 (610) (245)  -     (365) (365)  -      -       -      -      -      -     لشركة تابعة 1الشريحة   –المستدامة   الصكوكاملة إصدار ة معتكلف

 2,854 2,854  -      -      -      -      -      -      -      -      -      في شركات تابعة حصة الملكية التغير في

 (629) (104)  -     (525) (525)  -      -      -      -      -      -      ت أخرى كاحر

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

 4,360,701 481,920 439,032 3,439,749 1,539,980 34,961  -     803,028 342,511  -     719,269 2021  سبتمبر  30في 

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

            

 4,259,160 386,978 438,438 3,433,744 1,633,641 25,115 (39,258) 803,028 326,199 32,620 652,399 2020يناير  1في الرصيد كما 

 177,344 8,668 - 168,676 168,676  -      -      -      -      -      -        لفترةربح ا
 (68,550) (7,118) - (61,432) (61,432)  -      -      -      -      -      -     ى شاملة أخر  خسائر

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

 108,794 1,550 - 107,244 107,244  -      -      -      -      -      -     الشاملة   اإليرادات إجمالي

  -      -     -  -      -      -      -      -      -     (32,620) 32,620 ( 8أسهم منحة )إيضاح  إصدار

 (226,373)  -     - (226,373) (226,373)  -      -      -      -      -      -     ( 8ة )إيضاح توزيعات أرباح مدفوع

 (11,474)  -     - (11,474) (11,474)  -      -      -      -      -      -     1الشريحة  – امةلمالية المستدعلى األوراق اائد مدفوعة وف
 (10,465) (10,465) -  -      -      -      -      -      -      -      -       ر المسيطرة ن قبل شركة تابعة إلى الحصص غيعة ممدفويعات أرباح توز

 (2,608) (1,046) - (1,562) (1,562)  -      -      -      -      -      -     لشركة تابعة 1الشريحة   –المستدامة  الصكوك على  باح توزيع أر

 29,953 29,953 -  -      -      -      -      -      -       -      -     حيازة شركات تابعة
 (149,846) (19,347) - (130,499) (130,499)  -      -      -      -      -      -      القروض   من تأجيل أقساطخسارة التعديل 

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

 3,997,141 387,623 438,438 3,171,080 1,370,977 25,115 (39,258) 803,028 326,199  -     685,019 2020 سبتمبر  30في 

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



 

 موعة بنك الكويت الوطني مج
 

 ة مرحلية المكثفة المجمعال ات الماليةإيضاحات حول المعلوم
 ( )غير مدققة 2021 سبتمبر 30
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 التأسيس والتسجيل  - 1
 

بإصدار   التصريح  المجمعةرحليلما   المالية  المعلومات تم  المكثفة  ش.م.ك.لبن  ة  الوطني  الكويت  وشركاته "البنك")  .عك   )
إليه)التابعة   بـ  ايشار  أشهرلفترة  (  "المجموعة"  جميعا   في    التسعة  لقرار أعضاء مجلس    2021  سبتمبر  30المنتهية  وفقا  
عامة  .2021  أكتوبر  13  بتاريخرة  اإلدا مساهمة  شركة  البنك  في  إن  فيكوال  دولة  تأسست  ومسجلة    1952عام    يت 

ص.  ، الشهداءشارع و نك هللب المكتب المسجلوان إن عن  .بنك الكويت المركزي دىل (8490-ل تجاري رقم)سج كمصرف
 الكويت.  13001الصفاة  95ب 

 

 السياسات المحاسبية  - 2
 

 أساس اإلعداد
المجمعة (أ المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  لللمجموعة    تم  الدولي  معوفقا   المحاسبة  التقري  34يار  المالي  "  ر 

 .أدناهالنقطة )ب( اء تثنباسالمرحلي"، 
 

ال (ب المعلومات  إعداد  المكثفتم  المرحلية  بنك  مالية  عن  الصادرة  المالية  الخدمات  مؤسسات  لتعليمات  وفقا   المجمعة  ة 
التعليمات منال الكويت. وتتطلب هذه  دولة  في  المركزي  وا  كويت  لرقابة  ا  لمؤسساتالبنوك  الخاضعة  لمالية األخرى 
 :ديالت التاليةفي ضوء التع ر الماليةة للتقاريمعايير الدوليال بيقك الكويت المركزي تط بن

 

   المحتسبة وفقا  للمعيار وقعة  االئتمان المتوفقا  لخسائر  يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية  أن
وبة وفقا  صات المطلالمخصي أو  اما  بتعليمات بنك الكويت المركزتزال  األدوات المالية  -9ية  ير المالراالدولي للتق

  أعلى؛ باإلضافة الى التأثير الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ ومركزي، أيهما بنك الكويت التعليمات  ل
 

   السنة    خاللالمقدمة  للعمالء  السداد  ت تأجيل  اراالعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن فتأن يتم
المنتهية في   المرحلة    ضمن  19-نتيجة تفشي كوفيد  2020ر  ديسمب  31المالية  لمتطلبات تعميم  األرباح  بنك  وفقا  

المركزي رقم   أ/  2الكويت  للتقارير    الدخلبيان  من  بدال     461/2020/رب/ رب  الدولي  المعيار  لمتطلبات  طبقا  
داد  ي فترات تأجيل سية الناتجة عن ألموجودات المالليل  أن يتم االعتراف بخسائر التعد  ذلك، يجب  ع. وم9المالية  
  بيان   ضمن  ،2021سبتمبر    30  في  المقدمة خالل الفترة المنتهية  فترات تأجيل السداد   ، بما في ذلكلعمالءل أخرى  
إالدخل السياسة  هذه  تطبيق  يؤدي  سوف  م.  محاسبي  عرض  تطبيق  سنة  التعدي  رئالخسختلف  لى  في   2020ل 

 . 2021مقارنة بسنة 
  

اإلطار   إلى  أعال يشار  فيما  المذكور  المالية    بـيلي  ه  للتقارير  الدولية  المركزي   المتبعة"المعايير  الكويت  بنك  قبل  من 
 دولة الكويت". والمطبقة ب

 

المك المرحلية  المالية  المعلومات  الإن  المجمعة  كافة  ثفة  تتضمن  واالفصالمعلوما  المحات  ماليةطلات  لبيانات  جمعة  م  وبة 
للمعايير   وفقا   معدة  للتقسنوية  الالدولية  اارير  يتم  أن  ويجب  السنوية مالية  المجمعة  المالية  بالبيانات  مقترنة  عليها  الطالع 

ن يمك  يتائج النتالرة عن   تعبر بالضرورات المؤقتة ال. إضافة  إلى ذلك، فإن نتائج الفت2020ديسمبر    31للمجموعة كما في  
 . 2021ديسمبر  31التي تنتهي في ة يقعها للسنة المالتو
 

المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في  ية المستخدمة في إعد المحاسبإن السياسات   المالية المرحلية  المعلومات  اد هذه 
ري تس  يير الجديدة التيعايق المبط ستثناء ت، با2020ديسمبر    31في  سنة المنتهية  إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية لل

  .بين أدناهكما هو م 2021يناير  1كما في 
 

  ديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعةير الجالمعاي
 

لدولي  محاسبة ا، ومعيار ال9 قارير المالية: تعديالت على المعيار الدولي للت2المرحلة  - الفائدةاإلصالح المعياري لمعدالت 
  16لمالية ر الدولي للتقارير اوالمعيا 4ر المالية والمعيار الدولي للتقاري 7مالية الللتقارير الدولي  والمعيار ،39

 

استب يتم  عندما  المجمعة  المكثفة  المالية  المعلومات  على  بالتأثيرات  تتعلق  والتي  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  معدل  تقدم  دال 
  المخاطرن خالي تقريبا  م دةفائبمعدل  ن البنوكفيما بي يبور( المعروض)اإل

 

  :التاليةرات العملية تتضمن التعديالت المبر
 

   لعملية مباشرة  بصورة  مطلوبة  تكون  التي  النقدية  التدفقات  على  تغيرات  أو  تعاقدية  تغيرات  يستلزم  عملي  مبرر 
 .السوقية ر الفائدةعسركة في ، بما يعادل الحفائدةلا سعريرات في اإلصالح، والتي يتم معاملتها كتغ 

 الف  تغييرات فترة  لتلبات إصها بموجب متطسماح والتي يتعين إجراؤي  التصنيفات وتحوط  الح معدل اإليبور  حوط 
 .الوثائق دون توقف عالقة التحوط 

 

المرح المالية  المعلومات  على  تأثير  أي  لها  يكن  لم  التعديالت  هذه  اإن  المكثفة  للمجمولية  تعتزلمجمعة  المجموعة.    ة عم 
   ول.سارية المفع ي الفترات المستقبلية عندما تصبحف عمليةالمبررات ال اماستخد



 

 موعة بنك الكويت الوطني مج
 

 ة مرحلية المكثفة المجمعال ات الماليةإيضاحات حول المعلوم
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 خسائر انخفاض القيمةو ئتماناالمخصص خسائر  - 3

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة

 سبتمبر  30

 المنتهية في  التسعة أشهر

 سبتمبر  30

 2021 2020 2021 2020 

 ألف  ف لأ ألف  ألف  

 ي دينار كويت كويتيدينار  ي تيدينار كو دينار كويتي 
     

 125,454 65,097 47,179 7,835 دد مح- التسهيالت االئتمانية اتمخصصتحميل 

 53,784 49,168 32,816 12,129 عام -التسهيالت االئتمانية  اتمخصص تحميل

 28,411 79 1,010 (40) خسائر االئتمان المتوقعة  تحميل )االفراج عن(  

   -     8,464   -     5,678  ىمة األخريقر انخفاض الائخس
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 25,602 81,005 122,808 207,649 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  

 الضرائب - 4

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة

 سبتمبر  30

 المنتهية في  التسعة أشهر

 تمبر بس  30

 2021 2020 2021 2020 

 ألف  ألف  ألف  ألف  

 دينار كويتي  دينار كويتي كويتي  راندي دينار كويتي 
     

 4,161 6,337 1,396 2,374 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 1,889 2,845 642 1,032 الزكاة

 1,359 2,509 532 1,131 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 13,918 13,638 3,317 4,365 ضرائب خارجية
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 8,902 5,887 25,329 21,327 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ربحية السهم   -5
 

طريق عن  األساسية  السهم  ربحية  احتساب  ربح    يتم  البنك  الفترةتقسيم  بمساهمي  واألرباح  د  بالفوائ  )المعدل  الخاص 

إصدا  المدفوعة الر  من  المالية  ال  (1الشريحة    –مستدامة  األوراق  المتوسط  الاألس  لعدد  حجرمعلى  خالل  هم   ةالفترقائمة 

 .إلى أسهم قابلة للتحويل ال توجد أسهم مخففة محتملةلصافي بعد أسهم الخزينة. با
 

 

 أشهر المنتهية في  ةالثالث

 سبتمبر  30
 في تهية المن التسعة أشهر

 سبتمبر  30

 
2021 2020 2021 2020 

 

 ألف 

 دينار كويتي 

 ألف 

 دينار كويتي  

 ألف 

  يدينار كويت

 ألف 

 ر كويتي  نادي
     

 168,676 254,819 57,584 94,053 اهمي البنك سخاص بمربح الال

المست  الفوائدناقصا :   المالية  األوراق  على  دامة المدفوعة 
 (11,474) (14,770)     - (3,820) 1الشريحة  –

الشريحة   –المستدامة    على الصكوك  حيع أربازوناقصا : ت
 (1,562) (1,463)     -     - ك نبمساهمي الب ةصالشركة تابعة خ 1

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

 
90,233 57,584 238,586 155,640 

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

الفترة  األسهم القائمة خاللجح لعدد المتوسط المر

 7,130,734 7,192,694 7,130,734 7,192,694 أسهم الخزينة )ألف(  لصافي بعدبا

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

 فلس 22 فلس 33 فلس  8 فلس 13  األساسيةربحية السهم 
 

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

 . 2021لمنحة المصدرة في ا مهأس لغرض احتساب 2020 ربتمبس 30في  ةيالمنته للفترةب ربحية السهم تم تعديل احتسا
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  تمويل إسالمي للعمالء  و فسلو قروض 6

 

 سبتمبر  30

 2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2020 

  سبتمبر 30
2020 

 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ف  أل
 دينار كويتي  

 ألف  
 دينار كويتي 

    

 18,295,671 18,191,566 19,603,768 سالمي للعمالء إوتمويل قروض وسلف 

 (661,235) (687,224) (643,692) ئتمان ر االئاسصص خخم
 

───────── ────────── ───────── 

 
18,960,076 17,504,342 17,634,436 

 
═════════ ══════════ ═════════ 

 

المتاح   النقدية بمبلغ  هيال لتسلإن المخصص  ألف دينار    36,768  :2020بر  م سدي  31كويتي )ينار  ألف د  34,134ت غير 
بلغ إجمالي مخصص التسهيالت  ن مطلوبات أخرى.  رج ضمويتي( مددينار ك  ألف  35,629:  2020  برتم سب   30ي وكويت
  2021  سبتمبر  30كما في  ر كويتي  ألف دينا  677,826  وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي   انية النقدية وغير النقديةاالئتم

     ألف دينار كويتي(. 696,864: 2020 سبتمبر 30ويتي وينار كألف د  723,992 :2020يسمبر د 31)
 

االبلغت خس المحددة وفقئتماائر  االئتمانية  للتسهيالت  المتوقعة  المالية  ن  للتقارير  الدولي  للمعيار  بنك  التزام  9ا   بتعليمات  ا  
المركزي   في    493,855الكويت  كما  كويتي  دينار  دينار    604,962  :2020بر  مس دي  31)  2021  سبتمبر   30ألف  ألف 

د  الصادرة عن بنك الكويت المركزي معايير تحديالتعليمات    دينار كويتي(. توضح  626,578:  2020  تمبربس   30كويتي و
ن المؤهل مع االنخفاض لتحديد معدل مانية مثل سقف تقدير احتمالية التعثر والضماخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئت 

عنال المقدو  التعثر  دخسارة  األدنى  االستحالحد  لفترة  بار  للمرحلة  ة  سبلنقاق  وعوام2لالنكشاف  ا،  التحويل  الئتماني  ل 
ا النقدية  النقدية وغير  المستخدمة  للتسهيالت  المرحلة  %  100بنسبة  لمستخدمة وغير  المتوقعة ضمن  االئتمان    3وخسائر 

       خ. تطبيق االنخفاض المطبق، ال بعدل المؤهان مضي بعد ال% من االنكشاف في حالة التعثر بالصاف100بنسبة 
 

يلي الدفتر  فيما  القيم  للتسهيالتحليل  المتوقعية  االئتمانية  والخسائر  االئتمانية  إت  التصنيف  معايير  إلى  استنادا   المقابلة  لى ة 
  :يلمركزالتزاما  بتعليمات بنك الكويت ا 9ية مراحل وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المال

 

 
 وع  المجم   3المرحلة   2المرحلة   1ة المرحل 

 

 ف  أل
 دينار كويتي

 ألف  
 تيدينار كوي

 ألف  
 ار كويتيدين

 ألف  
 دينار كويتي

      2021 سبتمبر 30

 19,603,768 303,451 1,482,088 17,818,229 سالمي للعمالء إقروض وسلف وتمويل 
 

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

 4,343,170 28,206 694,472 3,620,492  (11ة )إيضاح ت محتملابومطل
 

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

 855394, 222,422 144,837 126,596 مانية ئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتائر االمخصص خس
 

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

 
 المجموع    3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة 

 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ف  أل
 ي يتكو اردين

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 تي دينار كوي

       2020ديسمبر  31

 18,191,566 360,717 1,755,459 16,075,390 ء للعمالسالمي إقروض وسلف وتمويل 
 

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

 4,493,035 13,547 759,428 3,720,060 ( 11مطلوبات محتملة )إيضاح 
 

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

 604,962 282,585 192,709 129,668 تمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية الئمخصص خسائر ا
 

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

 
 المجموع    3المرحلة   2لة المرح  1المرحلة 

 

   ألف
 يتي دينار كو

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 كويتي دينار 

 ف  أل
 دينار كويتي 

       2020 سبتمبر 30

 18,295,671 418,870 1,255,617 16,621,184 سالمي للعمالء إوسلف وتمويل وض رق
 

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

 4,369,792 14,184 643,628 3,711,980 ( 11إيضاح محتملة )مطلوبات  
 

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

 626,578 328,318 147,708 150,552 ئتمانية مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت اال
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
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 )تتمة(تمويل إسالمي للعمالء و وسلف قروض 6
 

ا  في  االنخفاضإن   خسائر  المخصص  للتتمالئتمان  بمبلغ  سهيالوقعة  االئتمانية  مبلتويك   دينارف  أل  111,107ت  من  غ ي 

  2021  سبتمبر   30ألف دينار كويتي كما في    493,855إلى مبلغ    2020ديسمبر    31في  ألف دينار كويتي كما    604,962

ارتفاع  بصتها جزئيا   م مقاتي  يالتو،  االنكشافات  لبعض  والجودة االئتمانية  في عوامل االقتصاد الكلي المستقبليةبتحسن    يتعلق

اال  مخصص فيمن    الناتجةالمتوقعة  ئتمان  خسائر  بعض    حيث   2021سنة    خالل  3رحلة  لما  ضمننكشافات  اال  الزيادة 

     .خالل الفترة هاتم شطباالنكشافات 
 

االئ خسائر  مخصص  في  الزيادة  االئتإن  للتسهيالت  المتوقعة  كويتي  ف  أل  231,643بمبلغ  مانية  تمان  مبلغ  دينار  من 

  2020  بر سبتم  30  ويتي كما فيألف دينار ك  626,578مبلغ  إلى    2019ر  ديسمب  31ي  كويتي كما فينار  ألف د  394,935

ت عن  أساسية  بصورة  نتجت  نطقد  وفي  الكلي  االقتصاد  عوامل  نطاق  في  وقعت  التي  التقلبات  السيناريوهات  أثيرات  اق 

 . 19-تجة عن تفشي كوفيد ناتوقعة اللما ائر االئتمانالمستخدمة لتحديد خس
 

  رضة أخرىأموال مقت -7

 

غير    أوراق من الدرجة األولى  ،خاص مملوكة بالكامل  ضا غر ذات أل شركة  المن خ  ،، أصدر البنك2021  سبتمبر  15في  

  5بقيمة    لجألاوسطة  متة  أوراق دوليبرنامج  بموجب    (ألف دينار كويتي  300,700)  ر أمريكيالودمليار  مضمونة بقيمة  

  تم   قدو  .  2026  سبتمبر  15في    االختياري األول لها  سترداداالوتاريخ    2027  سبتمبر  15في    تستحق  ر أمريكيالدو  ارملي

 ستحق علىسنويا ت  %1.625ثابت بنسبة  بمعدل  حمل فائدة  تسمية وألمن القيمة ا  %  99.518بنسبة    األوراقدار هذه  إص

التمويل   دلمن مع  تغيربمعدل م  تحمل بعده فائدةوالذي    األول   ياالختيار  دداتراالس  تاريخ  حتى  آجلةفترات نصف سنوية  

  .ذلك سنوية بعدعلى فترات ربع  هاسداد يتم نقطة أساسية SOFR))  +105المضمون الليلي 

 

 حقوق المساهمين       -8
 

للبنك   (أ به  المصرح  المال  رأس   م سه  7,500,000,000:  2020ديسمبر    31)  سهم  7,500,000,000من  يتكون 

بقيسهم  7,500,000,000  :2020  سبتمبر  30و المصدر  سهم.  كلل  فلس  100مة  (  المال  رأس  والمدفوع   ويتكون 

للب منبالكامل  )  7,192,694,440  نك  : 2020  سبتمبر  30و  سهم  6,850,185,181:  2020ديسمبر    31سهم 

  لكل سهم.فلس  100قيمة سهم( ب 6,850,185,181
 

 أسهم الخزينة  (ب
  مدققة  

 
 سبتمبر  30

2021 

  ديسمبر 31

2020 

 سبتمبر 30

2020 
    

 59,010,000 - - نةم الخزيسهعدد أ

 %0.9 - - اإلصدارلي األسهم قيد أسهم الخزينة كنسبة من إجما

 39,258 - - تكلفة أسهم الخزينة )ألف دينار كويتي( 

 51,339 - - ألف دينار كويتي( ألسهم الخزينة )القيمة السوقية 

 842 - - الخزينة )فلس( همسل  لسوقيةمة اللقيجح وسط المرتملا
 

 األرباح وأسهم المنحة عاتزيتو  (ج
 

: 2020)%  5أسهم منحة بنسبة  اصدار  على    2021  مارس   6  في  ةنعقدللمساهمين الم  نويةالس  الجمعية العمومية  وافقت

وتم   2020ديسمبر    31في  ية  ة المنته نسلل  فلس للسهم(  35:  2020للسهم )  فلس  20  بقيمةدية  وتوزيعات أرباح نق(  5%

النق الى  دتأ  كما.  الحقا    دينار كويتي  ألف  137,004بمبلغ  الحقا   ة  ديسداد توزيعات األرباح  المنحة  زيادة عدد    أسهم 

ال بالكامل  األسهم  والمدفوعة  )  342,509,259لى  إمصدرة  المال   326,199,294:  2020سهم  رأس  وزيادة  سهم( 

 ويتي(.   ار كيند ألف 32,620: 2020)ار كويتي  دين ألف 34,250 بمبلغ
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 (مساهمين )تتمةحقوق ال    - 8
 

 

 دينار كويتي  ألف  احتياطيات أخرى   )د

 

 احتياطي  
 عام 

 ح أربا
 مرحلة 

 احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية

 التغيرات  
 المتراكمة  
 في القيمة 

 العادلة 

 اطي  تياح
 المدفوعات  

 باألسهم

احتياطي تقييم 
  وارياكت

  توزيعات
 نقدية رباح أ

  رحمقت
 عهاتوزي

مجموع 
حتياطيات اال 
 خرى األ 

         

 1,410,240 137,004 (5,999) 14,409 25,257 (209,496) 1,332,007 117,058 2021يناير  1الرصيد كما في 

 254,819     -     -     -     -     - 254,819     - ربح الفترة  

 29,906     -     -     - 34,994 (5,088)     -     - أخرى  املةإيرادات )خسائر( ش

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

 284,725     -     -     - 34,994 (5,088) 254,819     - إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة 

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

 (137,004) (137,004)     -     -     -     -     -     - وعة ح مدفعات أرباتوزي

ن استثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من م ةمحقق خسائر

     -     -     -     - 15,249     - 15,249     -  األخرىخالل اإليرادات الشاملة 

 (858)     -     -     -     -     - (858)     -  1 الشريحة-امة األوراق المالية المستداملة إصدار ة معتكلف

 (14,770)     -     -     -     -     - (14,770)     - 1حة الشري-لمالية المستدامة ا عة على األوراقفوائد مدفو

 (1,463)     -     -     -     -     - (1,463)     - تابعة  ركةلش 1 ريحةشال-دامة المست كلصكوتوزيع أرباح على ا

 (365)     -     -     -     -     - (365)     - شركة تابعة ل 1 الشريحة-المستدامة  تكلفة معاملة إصدار الصكوك

 (525)     -     -     -     -     - (525)     - حركات أخرى

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

 1,539,980     - (5,999) 14,409 75,500 (214,584) 1,553,596 117,058 2021 سبتمبر 30في 

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

 
        

 1,633,641 226,373     - 14,409 53,153 (207,046) 1,429,694 117,058 2002ناير ي 1في الرصيد كما 

 168,676     -     -     -     -     - 168,676     - ربح الفترة  

 (61,432)     -     -     - (76,370) 14,938     -     - شاملة أخرى )خسائر(  تإيرادا

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

 107,244     -     -     - (76,370) 14,938 168,676     - لة إليرادات )الخسائر( الشام إجمالي ا 

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

 (226,373) (226,373)     -     -     -     -     -     - زيعات أرباح مدفوعة تو

 (11,474)     -     -     -     -     - (11,474)     - 1الشريحة -راق المالية المستدامة فوائد مدفوعة على األو

 (1,562)     -     -     -     -     - (1,562)     - ركة تابعة لش 1 الشريحة-المستدامة  باح على الصكوكزيع أرتو

هم مدرجة بالقيمة العادلة من ثمارات في أسن استم ةمحقق خسائر

     -     -     -     - 61     - (61)     -  األخرىخالل اإليرادات الشاملة 

 (130,499)     -     -     -     -     - (130,499)     - يل أقساط القروض أجن تخسارة التعديل م

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

 1,370,977     -     - 14,409 (23,156) (192,108) 1,454,774 117,058 2020 سبتمبر 30في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 )تتمة( قوق المساهمينح       -8
 

  سيطرةالحصص غير الم هـ(
بموجب ترتيب صكوك    "1صكوك الشريحة  "  للمجموعة،شركة تابعة    ،ش.م.ك.ع.  بوبيان  بنكأصدر  ،  2016ام  خالل ع

أو أي تاريخ   2021  ، يمكن استدعاؤها في مايودوالر أمريكيف  أل  250,000اإلسالمية بمبلغ    ةلشريعا  متوافقة مع أحكام
ذلك،    عالوة على  الصكوك خالل الفترة.استرداد هذه  تم    . ستردادددة لالباح الحق لذلك التاريخ وفقا  للشروط المحسداد أر

أبريل   بوبيان    أصدر،  2021وفي  الشريحة  بنك  صكوكتموجب  ب  الجديدة  1صكوك  أحكام    معقة  متواف  مماثلة  رتيب 
بمبلغ   اإلسالمية  أمريكي  ألف  500,000الشريعة  ا ،  دوالر  أكتوبر  ستدعاؤها  يمكن  متوقع   2026في  ربح  وتحمل معدل 

 . نوية آجلةسنصف  اتترعلى فويتم سدادها  2027في أبريل  األول التحديد إعادةريخ حتى تا سنويا% 3.95بة بنس
 

الشريحة  إن   ل  1صكوك  مالية مستدامة  أوراق  ثلهيس  هي  التزامات  وتشكل  استرداد محدد،  تاريخ  مباشرة وغير  ا  انوية 
حقوق الملكية وفقا  لمعيار  من  للتصنيف ضؤهلة  م  1يحة  صكوك الشرإن    شروط عقد المضاربة.حكام ووفقا  أل  مضمونة

م إدراج يتو  1صكوك الشريحة  . لم تقم المجموعة باالكتتاب في إصدار  لعرضا  –ية  اللماألدوات ا:  32المحاسبة الدولي  
 . جمعالمالي مسيطرة في بيان المركز الم إجمالي المبلغ ضمن الحصص غير ال

 
 

  1ة الشريح –األوراق المالية المستدامة  -9
 

الب ال  نك،أصدر  بالكامل، األوراق  المليمامن خالل شركة ذات أغراض خاصة مملوكة  )"األرواق    1  الشريحة-تدامة  سة 
 : التالية  المالية المستدامة"(

  

03  سبتمبر  
2021 

 ألف 
 دينار كويتي

رديسمب 31  
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر 30
2020 

لف أ  
 دينار كويتي 

     

)صادرة فــي   أمريكير  ألف دوال  700,000غ  لبمبأوراق مالية  

ــر ــبة  2021 فبراي ــدة بنس ــدل فائ ــل مع  نويا  % ســ 3.625وتحم

إعــادة ستحق علــى فتــرات نصــف ســنوية آجلــة حتــى تــاريخ تو

 وفقــا   دادهااســتر ، ويمكــن2027فبرايــر األول فــي  يــدالتحد

   (2026غسطس في أ ختيار البنكال

211,294 -      -      

  
   

فــي )صادرة    لف دوالر أمريكيأ  750,000لغ  بمبة  أوراق مالي

ويا  وتستحق % سن4.5بنسبة  وتحمل معدل فائدة    2019نوفمبر  

ول األ حديــدلتإعادة اعلى فترات نصف سنوية آجلة حتى تاريخ 

فــي   ختيــار البنــكال  وفقــا  ادها  داســتر  ويمكن،  2025بر  فمنوي  ف

 (2025أغسطس 
 

227,738 227,738 227,738 

  
   

)صادرة في   ف دوالر أمريكيأل  700,000بمبلغ  ة  مالي  أوراق

فا  2015أبريل   معدل  بنسبة  وتحمل  سنويا   5.75ئدة   %

تاريخ  وتستحق   حتى  آجلة  سنوية  نصف  فترات  ة  ادإععلى 

   (2021أبريل األول في  التحديد

-      210,700 210,700 

  ───────── ───────── ───────── 

  439,032 438,438 438,438 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

 

ر  ياوق الملكية وفقا  لمعضمن حق  وغير مكفولة بضمان وهي مؤهلة للتصنيف  اندةالمذكورة أعاله مسإن األوراق المالية  
أو    ة المستدامة )كليا  تعلقة باألوراق الماليالم  وائدت الف. يجوز إلغاء مدفوعاالعرض-: األدوات المالية  32بة الدولي  المحاس

وفقا  ج أس  زئيا (  على  البنك  يعتبر  لقرار  متراكم. وال  إلغاءاس غير  الفوتأ  أي  مدفوعات  معالجة  ويتم  السداد.  ائد  خرا  عن 
ولكن ليس   ليا  )ك  ردادهااستا تاريخ استحقاق ويمكن  وراق المالية المستدامة ليس لهن هذه األإ  فيض من حقوق الملكية.كتخ

 .لاألو االسترداداريخ يار البنك بتالخت  قيمة األسمية وفقا  جزئيا ( بال
 

الفترة، ق البنخالل  الماليةويل  ك بإعادة تمام   الر أمريكي دوألف    700,000بمبلغ    القائمة  1الشريحة    -المستدامة  األوراق 
وممارسة خيار   الشراءإعادة    عطاء  تطبيق  من خالل  2021يمكن استدعاؤها في أبريل    والتي   2015أبريل  في    ادرةصال
 الر أمريكي. ألف دو 700,000بلغ جديدة بم 1الشريحة  -راق مالية مستدامةوإصدار أو اءستدعاال
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 تحليل القطاعات  -10
 

م المجموعة أساسية محلي ودولي. وتقس  ةبصوروقطاع الجغرافي،  ال  حسبل  لمقام األوا  فيتنظم المجموعة وتدير عملياتها  

المص الخدمات  إلى  المحلي  القطاع  في  ال  والخاصة  االستهالكيةرفية  أعمالها  للشركات  والخدمات  عمال  واألمصرفية 

يات خارج  عملفة الم تصنيف كايتومركز المجموعة. المصرفية اإلسالمية  والخدماتول وإدارة األص يةستثماراال لمصرفيةا

اإلدارة عمل  عالكويت كقطا  تعالج  القرار وتوزدولي.  اتخاذ  القطاعات بشكل منفصل ألغراض  اليات هذه    موارد وتقييميع 

 األداء.
 

 صة والخا ةلمصرفية االستهالكيالخدمات ا

المنتجات   وعةن مجمفراد. تتضمألوالخدمات لالستهالكية مجموعة متنوعة من المنتجات  ع الخدمات المصرفية ا يقدم قطا

اال االئتمسالقروض  والبطاقات  األخر تهالكية  والخدمات  األجنبية  العمالت  وتحويل  والودائع  باالم  ىانية  كما  لفروتعلقة  ع. 

ال  يقدم لمبتكرة إلى العمالء األفراد والمؤسسات  ا ن الخدمات المصرفيةوعة شاملة ممجم  اصةخدمات المصرفية الخقطاع 

 عة.مرتفلالمالية ا ءةذوي المال
 

 شركات لالخدمات المصرفية ل 

الخدمات   قطاع  للعمالء  يقدم  شاملة  وخدمات  منتجات  للشركات  االمصرفية  ب  لألعماأصحاب  ذلك والشركات  في  ما 

 ت االستشارية. الت األجنبية والخدماوتحويل العملتجاري الودائع والتمويل ااإلقراض و
 

 األصول ةارالخدمات المصرفية االستثمارية وإد

.  هل  استشارات السوق الرأسمالي والخدمات التنفيذيةخدمات    من  مجموعة كاملة  يةستثمارالا الخدمات المصرفية    طاعقدم قي

 الوساطة واألبحاث. ة األمانة ول وأنشطثروات وإدارة األصوارة األصول إدارة الضمن أنشطة إدتت
 

 المصرفية اإلسالمية  لخدماتا

المصرفية الخدمات  اا  تمثل  النتائإلسالمية  بوبيان شج  لبنك  ل  ووه  .،م.ك.ع.لمالية  تابعة  مجال شركة  في  تعمل  لمجموعة 

 الخدمات المصرفية اإلسالمية.  
 

 لمجموعة ركز ام

الخيتضم المجموعة  مركز  واالستثمارات  ن  الوأنشطة  زينة  األخرىالمجموعة  امحددة  تقدم  مجموعة  .  من   شاملةلخزينة 

والمنتجات   الخزينة  وهلعخدمات  مسؤمالئها،  السي  ولةي  مخاطر  إدارة  و وعن  للبنك.  السوق  ومخاطر  مركز  لة  يتضمن 

 عات بين القطاعات.يالت والتوزي التحوالمجموعة أي أنشطة أخرى فيما يتعلق بتسعير 
 

 الدولي 

 لشركات الزميلة خارج الكويت. والشركات التابعة وا كافة الفروعالدولي يضم القطاع 
 

التالي  الادات  إيرصافي  علومات عن  م  يبين الجدول  المتعلقة وإجمالي الموجودات واترة  فالتشغيل وربح  جمالي المطلوبات 

 بقطاعات األعمال للمجموعة:
 2021 تمبرسب 30 

 

الخدمات  

المصرفية  

ستهالكية  اال

 والخاصة 

  الخدمات

المصرفية  

 لشركات ل

الخدمات  

فية  المصر

االستثمارية  

وإدارة  

 األصول 

الخدمات  

المصرفية  

 سالمية اإل

كز  مر

 المجموع   الدولي ة وع جم الم 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 تيدينار كوي نار كويتيدي نار كويتيدي تيدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
        

        ة أشهرالتسع
        

صافي إيرادات 

 681,071 168,071 10,063 145,278 26,509 104,488 226,662  لتشغيلا
 

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

 266,512 71,658 (28,709) 31,216 15,712 40,560 136,075 الفترة   )خسارة( ربح
 

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

 32,507,779 12,545,319 2,502,454 7,311,419 78,458 5,075,950 4,994,179 وداتإجمالي الموج
 

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

 28,147,078 12,038,524 632,647 6,575,490 11,783 2,246,420 6,642,214 تالي المطلوباجمإ
 

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 تحليل القطاعات )تتمة( -10
 2020 سبتمبر 30 

 

الخدمات  

مصرفية ال

االستهالكية  

 صة والخا

الخدمات  

مصرفية ال

 للشركات 

دمات  لخا

فية المصر

االستثمارية  

وإدارة  

 األصول 

الخدمات  

المصرفية 

 ة اإلسالمي

 مركز  

 المجموع   الدولي المجموعة

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 دينار كويتي  ينار كويتي د دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي نايد 
        

        لتسعة أشهرا

        

ي إيرادات افص

 632,421 156,752 29,759 126,039 20,553 92,701 206,617 التشغيل
 

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

 177,344 25,899 (15,323) 23,021 11,177 34,075 98,495 ربح الفترة
 

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

إجمالي 

 30,383,089 11,131,501 3,093,957 6,276,096 63,706 5,126,688 4,691,141 الموجودات
 

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

 26,385,948 11,752,744 182,818 5,662,872 9,204 2,397,240 6,381,070 لمطلوباتإجمالي ا
 

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

 

 حتملةم  ومطلوبات التزامات - 11
  مدققة  

  سبتمبر 30  ديسمبر 31 سبتمبر  30 

 2021 2020 2020 

 ألف  ألف  ألف  

 ي  كويت دينار دينار كويتي   ينار كويتيد 
    

    التزامات مماثلة من قبلهم: بهاترتبط الء عملابة عن اني اماتالتز

 142,152 204,623 220,126 قبوالت 

 405,308 432,378 386,676 ابات اعتماد خط

 3,822,332 3,856,034 3,736,368 كفاالت 
 ───────── ───────── ───────── 

 4,343,170 4,493,035 4,369,792 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

غيالاإن   تبلغ    القابلةر  لتزامات  ائتمانية  تسهيالت  لتقديم  كأل  983,457لإللغاء  دينار  )ف    : 2020ديسمبر    31ويتي 

و  1,210,802 دينار كويتي  دينار كويتي(. يتض  1,209,271  :2020  سبتمبر  30ألف  التزامألف  البند  لتقديم من هذا  ات 

    ط استجابة لتغير مادي عكسي. فق اؤهاإلغت أو يتم يالهلتسلة لإللغاء على مدى فترة اتسهيالت ائتمانية غير قاب
 

كس في م تنعأنها لع  م، ولمخاطر التزامات ائتمان متنوعة غير مباشرة  لألعمالطبيعي  ضمن المسار التتعرض المجموعة  

الم المركز  المكثف  بيان  المرحلي  إالالي  ا  المجمع  منح  لمعايير  تخضع  العادية  أنها    وإجراءات   ةلياالم  وللضوابطالئتمان 

 راقبة.  الم
 

  ينتهدية مستقبلية، نظرا  ألن الكثير من هذه االلتزامات سوف تة احتياجات نقإن هذه االلتزامات االئتمانية ال تمثل بالضرور

ال ا تنتج من تلك االلتزامات  تمان، إن وجدت، والتي ربمخسائر االئأن يتم تمويلها. إن  يتم إنهاء عقودها دون  ا أو  الحيتهص

 رية. جوه قع أن تكونتوي
 

لدىك يتعلق    ان  فيما  التزامات  بمبلا  باإلنفاقالمجموعة  )  98,464  غلرأسمالي  كويتي  دينار  : 2020ديسمبر    31ألف 

      .دينار كويتي( ألف 58,453 :2020 سبتمبر  30يتي وكور يناألف د 62,319
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 ية مة العادلة لألدوات المالالقي -12
 

العادلة القيمة  أسواق نشطة    الماليةلوبات  ودات والمطوجملل  تستند  في  الم  إلىالمتداولة  السوق  األسععروضة  أسعار  ار أو 

المتداولو يحددها  لكالتي  بالنسبة  األسعار.  عروض  في  الداأل  افةن  المجم  ماليةوات  تحدد  العادلة  األخرى،  القيمة  وعة 

 ساليب التقييم.  باستخدام أ
 

ال العادتقوم  القيمة  بقياس  الجداسبلة  مجموعة  الهتخدام  التاليلقي  رميول  العادلة  القيمة  الاس  أهمية  يعكس  الذي  مدخالت  ، 

 مة في تحديد هذه القياسات: المستخد
 

 لوبات مماثلة.مط وأنشطة لموجودات  سواقأة في لنمع لة(: أسعار )غير معد1المستوى 
 

كأسعار( أو   شرة )أيرة مبانة إما بصوعلم هي  و  1ة المدرجة ضمن المستوى  الت بخالف األسعار المعلن: مدخ2توى  المس

األسع من  )مشتقة  مباشرة  غير  هذهبصورة  تتضمن  المعل  ار(.  األسعار  باستخدام  تقييمها  تم  التي  األدوات   تواألدنة  الفئة 

أومماث في    لة  أسا   إلى حد  ةتبر غير نشطعأسواق تمشابهة  أو  أخرى يكون جميعما  تقييم  بصورة   مدخالتها ملحوظة  ليب 

ام  ةهريجو بيانات  ألسوق.  ن  أدوتتضمن  الفئة  هذه  في  المتضمنة  المالية  الدين  السياوراق  الدين  الشرق  ات  منطقة  في  دية 

 األوسط وشمال أفريقيا.  
 

لهاالت   مالتقييب  اليأس  :3المستوى   مدخالت  تستخدم  الق  ي  على  كبير  العادلتأثير  إلى  يمة  تستند  وال  المسجلة  البيانات  ة 

 ق.المعروضة في السو
 

 جلة بالقيمة العادلة:  للمجموعة المس الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية الجدول التاليين الجدول يب
 

 وعالمجم 3ستوى  لما 2وى  المست 1المستوى   2021 سبتمبر 30

 
 ألف  

 يتيدينار كو

 ألف  
 يدينار كويت

 ألف  
 ار كويتيدين

 ألف  
 يدينار كويت

     

 3,673,440     - 390,525 3,282,915 أوراق دين مالية 

 245,018 52,456 135,052 57,510 خرى أسهم واستثمارات أ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,340,425 525,577 52,456 3,918,458 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 (133,459)     - (133,459)     - (13قة )إيضاح المشتلمالية األدوات ا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 لمجموعا 3المستوى   2ستوى  الم 1المستوى   2020ديسمبر   31

 
 ألف  

 تي يدينار كو

   ألف
 كويتي دينار 

 ألف  
 ينار كويتي د

 ألف  
 دينار كويتي 

     

 3,619,933 14,000 389,193 3,216,740 اق دين مالية أور

 275,657 55,284 173,876 46,497 رات أخرى ستثماوا أسهم
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,263,237 563,069 69,284 3,895,590 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

 (215,221)     - (215,221)     - (13اح األدوات المالية المشتقة )إيض
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 وعالمجم 3المستوى   2المستوى   1توى  المس 2020  برمسبت 30

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

   ألف
 كويتي  دينار

     

 3,623,554 14,000 382,596 3,226,958 ية أوراق دين مال

 215,414 54,938 115,795 44,681 رى أسهم واستثمارات أخ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,271,639 498,391 68,938 3,838,968 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 (214,774)     - (214,774)     - (13ضاح شتقة )إيلية المات الماواألد
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(لألدوات المالية   مة العادلةالقي -12
 

اليح فلل  الحركة  التالي  المحققةاإليرادو  3لمستوى  ا  ي جدول  واألرباح  األرباح  وتوزيعات  )الفوائد   (المحققة  غير  /ات 

 .الفتراتخالل  ةالمتوقد

 

 في 
 يناير  1

2021 

 التغير 
ة  في القيم 

   إضافات العادلة 
بيع /  

 استرداد 

 ت الحركا
في أسعار  

صرف 
الت  العم

 ية األجنب

 في 
 سبتمبر  30

2021 

 في صا
  احاألرب

 )الخسائر(
 في بيان

دخل  ال
ي  المرحل

المكثف  
 المجمع 

 
 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 تيدينار كوي

 ألف  
 ينار كويتيد

 ألف  
 كويتيينار د

 لف  أ
 دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي

        

 144     -     - (14,000)     -     - 14,000 أوراق دين مالية

 603 52,456 (66) (4,242) 2,307 (827) 55,284 ستثمارات أخرىأسهم وا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 69,284 (827) 2,307 (18,242) (66) 52,456 747 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 ي ف
 رايين 1

2020 

 التغير  
  في القيمة
 ضافات إ العادلة 

بيع /  
 د استردا

 لحركات ا
أسعار في 

صرف  
عمالت  ال

 األجنبية 

 في 
 سبتمبر 30

2020 

 افي ص
  حألرباا
 لخسائر()ا

في بيان  
الدخل  
لي المرح

المكثف  
 المجمع 

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ف  أل
 دينار كويتي 

 ألف  
 تي نار كوييد

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 ينار كويتي د

        

 682 14,000     -     -     -     - 14,000 ماليةن يأوراق د

 رىات أختثمارأسهم واس
 

64,942 (9,317) 341 (1,137) 109 54,938 (1,401) 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 78,942 (9,317) 341 (1,137) 109 68,938 (719) 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 قة  األدوات المالية المشت -13
 

أو   يةة أو أسعار صرف العمالت األجنب الفائد  تتحدد قيمتها بالرجوع إلى أسعارتقة هي أدوات مالية  لية المشدوات الماإن األ

أو األسعار  مؤشر    اتصنيفوتمعدالت    مؤشر  أو  االسم  االئتمان.االئتمان  المبالغ  فقة  يتمثل  يطباألصلية  التي  المبالغ  ق ط 

مب لتحديد  سعر  أو  نسبة  اعليها  النقديةلتدفقالغ  سي  ات  ال  التي  وهي  تبادلها،  الخسارة  تم  أو  الربح   المتعلقة  المحتملةتمثل 

 ات.  وي تتسم بها تلك األدلتبمخاطر السوق أو االئتمان ا
 

ة كاف  لاستبداالعادلة الموجبة تكلفة    لمجمع. تمثل القيمةز المالي اركمة بالقيمة العادلة في بيان الج األدوات المالية المشتقدرت

  ظمةمنلناتجة من تلك األدوات في معاملة سوق  تم إنهاء الحقوق وااللتزامات ا  لصالح المجموعة إذا  عادلةمة  قيعامالت بالم

لألدوات.   مة العادلة الموجبةة على القيتقشلمتعلقة باألدوات المالية الم. تقتصر مخاطر االئتمان ايةر الماليفي تاريخ التقار

 موعة. كافة معامالتهم مع المج استبدالب المقابلة للمجموعة األطراف  قيام كلفةلبة تالسا تمثل القيمة العادلة
 

التبادليةعاتتعامل المجموعة في مبادالت أس الفائدة  الفائدة على مومخإلدارة    ر    التي تحمل   مطلوباتها وجوداتها  اطر أسعار 

وتقديفا إدارة مخاطرئدة،  للعمالء. وكذلك  م حلول  الفائدة  التتعا  أسعار  بعقمل  تحويل مجموعة  ا  ود  األجنبية  آلجلة العمالت 

 . هاعمالت األجنبية والتدفقات النقدية لديللعمالء وإلدارة مراكز ال
 

عن   اإلفصاح  لتأسبادالت  ميتم  المستخدمة  الفائدة  العادلعار  القيمة  في  التغير  ول  ة غطية  المالية  لموجودات  لدى  المطلوبات 

كأدوات   والمؤهلة  بفعال  تغطيةالمجموعة  "محتفظ  كتغطية  العادلة".  ها  للقيمة  أسعار  ة  مبادالت  عقود  تنفيذ  الفائدة ويتم 

األجنب األخرى   العمالت  أو    يةوتحويل  للعمالء  لتاآلجلة  تفي  غرستخدم  ال  ولكنها  التغطية  لمحاسبة ض  المؤهلة  بالمعايير 

تغغطتال يتم  للمخاطرية.  التعرض  للعم  طية  المشتقة  المالية  ملألدوات  خالالء  فن  الدخول  معامالل  )مسندة  ي  مقابلة  ت 

 خاطر.لمأو من خالل المعامالت األخرى لتقليل اامالت مماثلة( مع أطراف مقابلة بمع
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 )تتمة( مشتقة اللمالية ااألدوات  -13
 

 عار الفائدة  مبادالت أس

لى مبلغ أساسي  تنادا  إت فوائد اسدفوعاادل متعاقدية بين طرفين مقابلين لتبعبارة عن اتفاقيات  لفائدة هي  ا  ر إن مبادالت أسعا

ملتين مختلفتين  بعلفوائد  اموعة بمبادلة دفعات  مجأسعار الفائدة لكافة العمالت، تقوم اللفترة زمنية معينة. في مبادالت  محدد  

  لعقد وتقوم اية افي بدسية المحددة بعملتين مختلفتين  ادلة المبالغ الرئيا تقوم بمبكم  أساسي محدد لفترة زمنية محددةعلى مبلغ  

 اسية عند االستحقاق.  مبادلة المبالغ األسبإعادة 
 

 يل العمالت األجنبية اآلجلةعقود تحو

ستقبلي  في تاريخ مو  دأو بيع عمالت أجنبية بسعر محداتفاقيات تعاقدية لشراء    هياآلجلة    يل العمالت األجنبيةحوإن عقود ت

 محدد.
 

 ا: باإلضافة إلى القيمة االسمية لهفي السجالت المالية المدرجة ة المشتقة لماليوات ايلي ملخص القيمة العادلة لألد فيما
 

 2020  سبتمبر 30  2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر  30 

 

 لة اديمة العقال

 الموجبة 

 ة القيمة العادل

 السالبة 

 القيمة  

 االسمية 

 ة العادلة يمقال

 الموجبة

 ادلة القيمة الع

 السالبة 

 القيمة

 االسمية

 دلة العا لقيمةا

 ةالموجب

 العادلة  القيمة

 السالبة 

 مةالقي

 االسمية

 

 ألف  

 ي دينار كويت

 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  

 دينار كويتي 

 ف  أل

 دينار كويتي

 ألف  

 تيويدينار ك

 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  

 دينار كويتي

 ألف  

 يدينار كويت

 لف  أ

 كويتيدينار 

          

مبادالت أسعار الفائدة 

 تغطيةبها ك)محتفظ 

 3,377,812 243,600 9,360 3,482,334 219,553 9,447 3,826,722 148,520 10,028 عادلة( للقيمة ال

الفائدة مبادالت أسعار 

 1,531 21 22 50,036 75 94 49,772 307 317 )أخرى(

يل العمالت  تحوعقود 

 2,767,018 3,893 23,358 2,736,116 18,433 13,299 3,176,000 13,201 18,224 اآلجلة ة ياألجنب 

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

 28,569 162,028 7,052,494 22,840 238,061 6,268,486 32,740 247,514 6,146,361 

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

 

 راف ذات عالقة أطامالت مع مع - 14
 

والموظفين اإلدارة  مجلس  أعضاء  عالقة  ذات  األطراف  م  تتضمن  عائالتهم  وأفراد  بالبنك  األولى  الدن  التنفيذيين  رجة 

طراف موعة. كان بعض األزميلة للمجت  األولى وشركئالتهم من الدرجة اخضع لسيطرتهم أو أفراد عاكات التي توالشر

لك الطبيعي. إن مثل تلك المعامالت قد تمت بنفس الشروط األساسية بما في ذ  اطضمن النش  لمجموعةالء لعالقة عمذات  

ضمن ر ذات عالقة ولم تتت مماثلة لها مع أطراف غيسبة لعملياي نفس الوقت بالنة فئدأسعار الفائدة والضمانات كتلك السا

م مق  نأكثر  طبيعي  وفقا   در  المخاطر.  الكو لتعليمات  ن  البنك  ايت  بمركزي  اإلدارة اللمتعلقة  مجلس  أعضاء  إلى  قروض 

 ة بضمانات ملموسة.واألطراف ذات عالقة فإن تلك القروض مكفول



 

 وعة بنك الكويت الوطني مجم
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 دققة( ير م)غ 2021 سبتمبر 30
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 )تتمة( ذات عالقةاف طرمعامالت مع أ - 14
 

 هي كما يلي: ل حصص األطراف ذات عالقة إن تفاصي
 

 

 إلدارة ا سأعضاء مجل عدد
   عالقة ات الألطراف ذعدد ا   ينالموظفين التنفيذيأو 

 
 سبتمبر 30 سمبردي 31 سبتمبر  30 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر  30 سبتمبر 30 ديسمبر 31 ر سبتمب 30

 
2021 2020 2020 2021 2020 2020 2021 2020 2020 

       
  مدققة 

       
 ألف  لف أ ألف 

       
 نار كويتي دي ر كويتي نايد ار كويتيدين

 ارةمجلس اإلدأعضاء 
         

 67,498 72,909 52,942 17 15 16 3 3 3 مضمونة( قروض )

 26,269 23,109 20,848 8 8 8 - - - محتملة  مطلوبات  

 51 90 64 19 24 22 3 4 5 بطاقات ائتمان

 47,693 43,041 53,853 56 54 61 9 9 9 ائعدو

 265,000 253,188 239,600 12 12 12 3 3 3 انيةتمئ ل تسهيالت اضمان مقاب

 2,565 3,194 794       إيرادات فوائد وأتعاب

 102 121 187       ئدفات فوامصرو

 55 55 174       مصروفات اخرىشراء معدات و

          

          موظفون تنفيذيون 

 3,198 3,257 3,928 6 5 3 2 1 3 قروض

 2 2 1,208 - - 1 3 3 5 محتملة  ت التزاما

 36 45 40 9 10 10 12 5 6 بطاقات ائتمان

 13,311 8,874 9,188 37 33 39 14 12 15 ودائع

 430 479 100       يرادات فوائد وأتعابإ

 84 90 45       مصروفات فوائد
          



 

 وطني جموعة بنك الكويت الم
 

  ةالية المرحلية المكثفة المجمعحات حول المعلومات الميضاإ
 )غير مدققة(  2021 رسبتمب 30
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 أطراف ذات عالقة )تتمة( معامالت مع - 14
 

 ا هي كما يلي:رة العليداإلا لموظفي  إن تفاصيل المدفوعات
 

  

 ية في ر المنتهأشه الثالثة

 سبتمبر  30

 لمنتهية في ا ة أشهرالتسع 

 سبتمبر  30

 

2021 

 ألف 

ار كويتيدين  

2020 

 ألف 

كويتي ر دينا  

2021 

 ألف 

 دينار كويتي

2020 

 ألف 

نار كويتي دي  
     

 2,643 2,931 1,054 1,011 أخرى قصيرة األجل اتب ومزايارو

 176 361 49 54  الخدمة يةافآت نهمكا

 598 731 177 331 همالمدفوعات باألس
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,396 1,280 4,023 3,417 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

   19-يدوف ك جائحةتأثير   15
 

ة  بيراضطرابات ك ب في  مما تسب   ،ةميلعامناطق جغرافية  عدة    عبرريع  بشكل س  "(19-رونا )"كوفيدة فيروس كوجائح  انتشرت

 وقامت.  الميةالعالبيئة االقتصادية  بشأن    غير مسبوقة  حاالت عدم تيقنونتج عن ذلك    يةتصادواألنشطة االق  التجارية  األعمال  في

 الجائحة.  ذههمن العواقب الوخيمة ل للتخفيفجراءات مكثفة تم تخصيصها م باتخاذ إفي جميع أنحاء العال ةوالنقديالمالية السلطات 
 

 19-كوفيدس يروضد ف  دعمالتدابير 

عام قام  2020  خالل  ال،  بتنفيذ  بنك  المركزي  إلىتدابير  عدة  كويت  قدرة    تهدف  المصرفيتعزيز  با على    ةالقطاعات  دور لقيام 

مبر  ديس   31في    يةه ية للمجموعة للسنة المنتالسنولبيانات المالية المجمعة  دابير في ااإلفصاح عن تلك الت  . تمالقتصادحيوي في ا

2020 . 
 

 2021لعام  األخرىوالمقسطة  االستهالكية القروض ل أجيظام تن

القروض   أقساط  سداد  تأجيل  عن  الكويتية  البنوك  المؤهوا  كيةاالستهالأعلنت  للعمالء  بنالمقسطة  علين  وفقا  ء   وذلك  طلبهم   لى 

شأن  ب  2021ريل  أب  18مؤرخ في  ال  476/2021  / ب أ، رس، رس أ، رت، رت أرب، ر/  2ك الكويت المركزي رقم  لتعميم بن

أشهر مع إلغاء    مدة ستة)"القانون"( في شأن تأجيل االلتزامات المالية ل  2021( لسنة  3نون رقم )ن القا( م2المادة )تنفيذ أحكام  

وفقا     بالكامل  اطقستكلفة تأجيل األة الكويت  ة دول"(.  وتتحمل حكوم2021ظام  لتأجيل )"نالمترتبة على هذا ا  رباحئد واألالفوا

 ن.للقانو

 
ت  مويل ذااألقساط لفترة ستة أشهر بدءا  من تاريخ طلب العميل مع تمديد فترة الت  تأجيل  عبر  2021لمجموعة بتنفيذ نظام  ا  امتق

تأج األقالصلة. وقد أدى  للمجموعة  ساط  يل  تعإلى خسارة  التنتجت من  النقدية  التدفقات   رادين  ألف  139,582بمبلغ    ة عاقديديل 

استالمه من الحكومة الكويتية   بمبلغ مكافئ تمذه الخسارة  . وقد تمت مقابلة ه9ر المالية رقم  لتقاري للمعيار الدولي لا  فقوكويتي  

لوفق  حكوميةكمنحة   المجموعة  لقاا   الحك  اداتاإليرنون. وقد سجلت  المنحة  المبلغ مجرومية عبر إمن  ع خسارة اء مقاصة لهذا 

إو  .2021التعديل من نظام   تم  الم  اإليراداتج  ادرقد  ال من  بند  نحة  ف  الموجوداتحكومية تحت  المالي  األخرى  المركز  بيان  ي 

   المكثف المجمع. المرحلي
 

  وقعةلمتان اتقديرات خسائر االئتم

  ط بها تبرالم  والدعم االقتصادي  19-وفيدكة عن جائحة  تجقن النايتلاالت عدم االتأثير المحتمل لح  في اعتبارها  المجموعةأخذت  

للفترة المنتهية في   خسائر االئتمان المتوقعة  متطلبات ل  يرهاعند تقدلحكومات والبنوك المركزية  ا  رضتها عفاء التي فاإل  بيرداتو

ي تحديد ف  ذات الصلة  ة والكميةوعيلعوامل النعلى ا  19-ثير كوفيد  ضعت المجموعة في اعتبارها تأما و. ك2021  سبتمبر  30

للقطاعات  نتيجة  لقيمةانخفاض اوفي تقييم مؤشرات    انر االئتماطخأي زيادة جوهرية في م المحتمل ان    لالنكشافات  التي من 

لالكلعالوة على ذلك، تم تحديث عوامل االقتصاد  تتأثر.    التأثيرات    ألخذ ي  من  الرغم    على .  19-كوفيد  ل  ددةالمحفي االعتبار 

أقل   2021  سبتمبر  30في  كما    المقدرة   االئتمانية  تسهيالتللبالنسبة  ة  عالمتوق  االئتمانخسائر  تطلبات  أعاله، ال تزال م  ذكورالم

ا امن  للسياسة  وفق ا  المركزي.  الكويت  بنك  لتعليمات  وفق ا  المطلوبة  لسبيلمحالمخصصات  الدة  يتم  ى   ةالقيم  تسجيلمجموعة، 

ما يتعلق  ئتمان في اللخسائر ا  صص، كمتطلبات مخالكويت المركزي  وفق ا لتعليمات بنك  وبمطلالمخصص ال   ، باعتبارهااألعلى

 االئتمانية. التسهيالتب
 

 


