










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة(  المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة
 

   2022سبتمبر   30







 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   

 3  

  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(   األرباح أو الخسائربيان 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر 30   

أشهر المنتهية في   التسعة  
سبتمبر 30  

  2022 2021  2022 2021 

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي إيضاحات  
 71,099 88,034  24,048 35,616  إيرادات إيداعات وتمويل       

 (36,387) (51,203)  (12,709) (22,671)  وتوزيع للمودعينتكاليف تمويل 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 34,712 36,831  11,339 12,945  صافي إيرادات التمويل 

       

 22,790 20,673  9,143 7,066  صافي إيرادات استثمار 

 3,276 4,555  1,906 1,200  صافي إيرادات أتعاب وعموالت 

 3,891 689  3,615 115  إيرادات أخرى 

 2,075 (781)  430 (571)  تحويل عمالت أجنبية ربح )خسارة(

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 66,744 61,967  26,433 20,755  صافي إيرادات التشغيل  

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

 (14,217) (16,512)  (4,942) (5,707)  تكاليف موظفين 

 (2,834) (3,697)  (1,031) (1,447)  مصروفات عمومية وإدارية

 (4,484) (4,806)  (1,606) (1,644)  مصروفات استهالك 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 (21,535) (25,015)  (7,579) (8,798)  صافي مصروفات التشغيل 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
مخصص انخفاض   صافي ربح التشغيل قبل

 القيمة وخسائر االئتمان 

 

11,957 18,854  36,952 45,209 

       

 انخفاض القيمة وخسائر االئتمان   مخصص
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     (8,017) (15,559) 

  

    (20,574) (35,570) 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 9,639 16,378  3,295 3,940  الضرائبالربح قبل 

       

 (87) (147)    (30) (35)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

   (251) (423)    (86) (102)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

   (101) (169)    (35) (40)  الزكاة

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 9,200 15,639  3,144 3,763  ربح الفترة  صافي

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

  2.56 فلس 6.32 فلس      0.42 فلس   1.88 فلس  8 السهم األساسية والمخففة  ربحية

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 
 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر 30   

أشهر المنتهية في   التسعة  
سبتمبر 30  

 2022 2021  2022 2021 

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  

  دينار كويتي 

 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  

 دينار كويتي 

      
 9,200 15,639  3,144 3,763 صافي ربح الفترة  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      شاملة أخرى:  )خسائر( إيرادات

شاملة أخرى سوف يتم إعادة  )خسائر( إيرادات
       :تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

      

أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
      الشاملة األخرى: 

 (8,063) ( 19,454)  (772) ) 4,331) صافي التغير في القيمة العادلة  

 4,488 668  4,125 425 التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (318) 222  635 1 تعديل إعادة التصنيف عند البيع 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

من أدوات الدين المدرجة   ( األرباحالخسائر)صافي 

 (3,893) ( 18,564)  3,988 ( 3,905) بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      

      معاملة عمالت أجنبية: 

فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل  

 (1,566) ( 12)  (766) ( 1,057) العمليات األجنبية

 (324) -  -     - تعديل إعادة تصنيف من بيع مشروع مشترك 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,057 ) (766)  (12 ) (1,890) 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      

 (5,783) ( 18,576)  3,222 ( 4,962) يرادات الشاملة األخرى للفترة  الإ )ر الخسائ(

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 3,417 ( 2,937)  6,366 ( 1,199) الشاملة للفترة  اإليرادات (رالخسائ  (إجمالي

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
 رأس  
 المال 

 عالوة  
 إصدار أسهم 

 احتياطي 
 إجباري 

 احتياطي
 القيمة العادلة  

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

مرحلة )خسائر   أرباح
 متراكمة(  

 حقوق  
الملكية الخاصة  
 بمساهمي البنك

الصكوك الدائمة  
 1الشريحة 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

          
 415,799 121,270 294,529 7,882 ( 112) 1,607 4,777 80,375 200,000  2022يناير    1كما في 

 15,639     - 15,639 15,639     -     -     -     -     - الفترة   ربح صافي  

 ( 18,576)     - ( 18,576)     - ( 12) ( 18,564)     -     -     - شاملة أخرى خسائر 

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

 ( 2,937)     - ( 2,937) 15,639 ( 12) ( 18,564)     -     -     - إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترة 

 ( 45,109) ( 45,109)     -     -     -     -     -     -     - (6)إيضاح    1استرداد الصكوك الدائمة الشريحة  

الصكوك ترجمة   استرداد  من  أجنبية  عمالت 

 - ( 353) 353 353     -     -     -     -     - 1الدائمة الشريحة  

 1أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة  

 ( 2,991)     - ( 2,991) ( 2,991)     -     -     -     -    - ( 6)إيضاح 

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

   364,762 75,808 288,954 20,883 ( 124) ( 16,957) 4,777 80,375 200,000 2022 سبتمبر   30في  

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

          

 280,094 76,363 203,731 (12) 1,469 1,676 3,098 40,000 157,500 2021يناير    1في  كما  

 9,200     - 9,200 9,200     -     -     -     -     - صافي ربح الفترة

 (5,783)     - (5,783)     - (1,890) (3,893)     -     -     - خسائر شاملة أخرى

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

 3,417     - 3,417 9,200 (1,890) (3,893)     -     -     - الشاملة للفترة   اإليرادات   خسائر( ال ) إجمالي  

 (4,911)     - (4,911) (4,911)     -     -     -     -     - 1أرباح مدفوعة على الصكوك الدائمة الشريحة  

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

 278,600 76,363 202,237 4,277 (421) (2,217) 3,098 40,000 157,500  2021 سبتمبر   30في  

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



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من   

6 

 

 )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  
 أشهر المنتهية في    التسعة

 سبتمبر  30
  2022 2021 
 دينار كويتي ألف ألف دينار كويتي  إيضاح  

    األنشطة التشغيلية 

 9,639 16,378  الربح قبل الضرائب 

    تعديالت لـ: 

 (318) 222  خسائر )أرباح( محققة من بيع أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 1     -  خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (1,900) ( 333)  ربح من بيع عقارات استثمارية  
 (1,838) ( 4,754)  إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية 

 (5,150) ( 10,545)  حصة في نتائج من استثمارات في مشاريع مشتركة 
 (2,329) ( 190)  مشاريع مشتركة ربح من بيع 

 (541) ( 54)  صافي إيرادات تأجير من عقارات استثمارية 
 9 ( 42)  تعديل القيمة العادلة لعقارات استثمارية  

 (434) ( 499)  إيرادات استثمار أخرى  
 (10,290) ( 4,478)  ربح القيمة العادلة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  

 697 920  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 4,484 4,806  مصروف استهالك 

 35,570 20,574  مخصص انخفاض القيمة وخسائر االئتمان 
  ─────── ─────── 
  22,005 27,600 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 
 (4,051) ( 45,372)  إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي 

 1,707 ( 607,656)  مدينو تمويل 
 (20,552) ( 24,980)  موجودات أخرى  

 21,742 390,558  المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 78,871 228,391  حسابات المودعين 

 11,777 18,533  مطلوبات أخرى 
  ─────── ─────── 

 117,094 ( 18,521)  األنشطة التشغيلية  الناتجة من )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
  ─────── ─────── 
    

    األنشطة االستثمارية 

 (17,207) ( 20,798)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء  

 1,312 18,508  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  متحصالت من بيع/ استرداد 
 (110,323) ( 57,617)  شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 56,666 50,387  األخرى   خالل اإليرادات الشاملةمن بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  المحصل
 (8,403) ( 26,851)  مشتركة مشاريع  إضافات الى استثمارات في  

 10,026 47,511  بيع / استرداد مشروع مشترك  من  المحصل
 12,907 2,935  المحصل من بيع عقارات استثمارية  

 (1,003) ( 1,960)  شراء ممتلكات ومعدات 
 1,838 4,754  موجودات مالية توزيعات أرباح مستلمة من  

 434 455  إيرادات استثمار أخرى مستلمة 
 11,169 4,196  مستلمة من مشاريع مشتركة  توزيعات

 647 117  إيرادات تأجير مستلمة 
  ─────── ─────── 

 (41,937) 21,637  االستثمارية صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( األنشطة 
  ─────── ─────── 

    األنشطة التمويلية  

 (4,911) ( 2,991)    1أرباح مدفوعة لمالكي الصكوك الدائمة الشريحة 
 (3,187) ( 1,680)  سداد الجزء مطلوبات عقود تأجير

 (992) 4,172  صافي الحركة على إصدار الصكوك 
     - ( 45,109)  1الشريحة  استرداد الصكوك الدائمة 

  ─────── ─────── 

 (9,090) ( 45,608)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
  ─────── ─────── 

 66,067 (42,492)  النقد والنقد المعادل   فيالزيادة )النقص( صافي 
 443,033 485,466  يناير  1النقد والنقد المعادل في 

  ─────── ─────── 
 509,100 442,974 3 سبتمبر  30النقد والنقد المعادل في  

  ═══════ ═══════ 

    معلومات إضافية حول التدفقات النقدية التشغيلية 
 35,702 50,335  تكاليف تمويل مدفوعة  

 68,849 84,894  إيرادات تمويل مستلمة  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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  نشطةألاالتأسيس و .1
  

في دولة الكويت بموجب    2010فبراير    17بنك وربة ش.م.ك.ع. )"البنك"( هو شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في  إن  

كمؤسسة مصرفية إسالمية وفقاً للوائح وقوانين بنك الكويت المركزي    البنك  تم تسجيل  .289/2009المرسوم األميري رقم  

برج  للبنك في    الرئيسي  . يقع المكتبولة علنا في بورصة الكويتوأسهمه متدا  2010أبريل    7)"البنك المركزي"( بتاريخ  

دولة    13013، الصفاة،  1220ـ شارع عمر بن الخطاب، وعنوانه البريدي المسجل هو ص.ب.    1الدور ميزانين    -الراية،  

 الكويت. 
 

االستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية، طبقاً  الخدمات المصرفية للشركات واألفراد ويتمثل نشاط البنك بشكل رئيسي في  

 لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.  
 

للسنة المنتهية   المجمعة  البيانات المالية  2022مارس    30بتاريخ    المنعقدةالجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك    عتمدتا

ديسمبر   31زيعات أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المنتهية في  لم يقترح أعضاء مجلس اإلدارة أي تو.  2021ديسمبر    31في  

 في اجتماع الجمعية العمومية العادية.وقد اعتمد المساهمون ذلك : ال شيء( 2020ديسمبر  31) 2021

 

المعلومات    2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    وللتسعةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في  هذه  تتضمن  

 )يشار إليها معاً بـ " المجموعة"(.بالكامل له المملوكة  المالية للبنك وشركاته ذات األغراض الخاصة
 

  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    للتسعة  للمجموعة  المجمعة  ة هذه المعلومات المالية المرحلية المكثف  تمت الموافقة على إصدار

  .2022 أكتوبر 11بتاريخ لقرار أعضاء مجلس اإلدارة  اوفقً  2022
  

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في أساس اإلعداد و .2

 

 أساس اإلعداد  2.1
 

"  المالي المرحلي  التقرير"   34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    للمجموعةالمجمعة  المكثفة  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية  

 باستثناء ما هو موضح أدناه.

 

إعداد   المجمعةتم  المكثفة  المرحلية  المالية  الكويت   المعلومات  بنك  الصادرة عن  المالية  الخدمات  لتعليمات مؤسسات  وفقاً 

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

 التعديالت التالية:  معالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ر الماليةالمركزي تطبيق المعايير الدولية للتقاري
 

وفقاً   (أ) المتوقعة  االئتمان  خسائر  قياس  يتم  وفقاً  لمخصص  أن  المحتسب  التمويلية  للتسهيالت  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

خصصات المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك  التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو الم  9للمعيار الدولي للتقارير المالية  

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

االعتراف بخسائر التعديل للموجودات المالية الناتجة عن فترات تأجيل السداد المقدمة إلى العمالء لمواجهة تفشي فيروس   ( ب)

/ ر ب 2، وفقًا لمتطلبات تعميم بنك الكويت المركزي رقم 2020ديسمبر  31ي خالل السنة المالية المنتهية ف 19-كوفيد

ضمن . يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل المشار إليها في التعميم  2020المؤرخ في يوليو    2020/    461ر ب أ /    /

. ومع ذلك، يجب أن يتم  9ر المالية  األرباح المرحلة بدالً من األرباح أو الخسائر طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقاري

االعتراف بخسائر التعديل من الموجودات المالية الناتجة عن أي فترات تأجيل سداد أخرى مقدمة إلى العمالء ضمن  

 . يتم االعتراف بكافة خسائر التعديل المتكبدة بعد السنة المنتهية 9األرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  

في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. سوف يؤدي تطبيق هذه السياسة إلى تطبيق عرض محاسبي    2020ديسمبر    31في  

  . بالفترات األخرىمقارنة  2020مختلف لخسائر التعديل في سنة 
 

من قبل بنك الكويت المركزي والمطبقة   المطبقةيشار إلى اإلطار المذكور أعاله فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقارير المالية 

 دولة الكويت".في 

 

المجمعة  إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية  

. 2021ديسمبر  31السنوية، ويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة كما في 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
 

 

8 

 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(أساس اإلعداد .      2 
 

 والتعديالت التي قامت المجموعة بتطبيقها  والتفسيرات الجديدة المعايير     2.2
 

تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات  إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
، باستثناء تطبيق المعايير الجديد التي يسري مفعولها  2021ديسمبر   31وية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  المالية السن

ولكن لم يسر مفعوله   إصداره،أي معيار أو تفسير أو تعديل تم  بشكل مبكر  المجموعة  تُطبق  . لم  2022يناير    1اعتباًرا من  
   .بعد

 

، ولكن ليس لها تأثيًرا على المعلومات المالية المرحلية 2022هناك العديد من التعديالت التي تم تطبيقها للمرة األولى في  
 المجمعة للمجموعة. المكثفة 

 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 
نسخة سيستبدل   إلى  إشارة  الحالية  التعديل  النسخة  إلى  بإشارة  الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  المفاهيمي  اإلطار  ابقة من 

 متطلباتها.جوهري في دون تغيير  2018الصادرة في مارس 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  الوارد في  إلى مبدأ االعتراف  استثناًء  التعديالت  لتجندمج األعمال"  3تضيف  إمكانية"    ب 
ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة  أو خسائر محتملة "اليوم الثاني"  أرباح    ظهور

في  الرسوم    21المعايير الدولية للتقارير المالية  تفسير لجنة تفسيرات    أو  الموجودات المحتملةالمخصصات والمطلوبات و  37
أو تفسير   37اء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي  يتطلب االستثنحال تكبدها بشكل منفصل.  

ما إذا كان هناك التزام  ، لتحديد  ، على الترتيب، بداًل من اإلطار المفاهيمي21لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  
  حالي في تاريخ االستحواذ.

 

إلى جديدة  فقرة  كذلك  التعديالت  المالية    تضيف  للتقارير  الدولي  مؤهلة   3المعيار  غير  المحتملة  الموجودات  أن  لتوضيح 
 لالعتراف بها في تاريخ االستحواذ.

 

لم يكن لتلك التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة نظًرا لعدم وجود موجودات أو 
 . ضمن نطاق تلك التعديالتناتجة خالل هذه الفترة محتملة لوبات  طم
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
ي يمنع التعديل المنشآت من أن تقوم بخصم أي متحصالت ناتجة من بيع بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات من تكلفة بيع أ

بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك في حالة الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الضرورية ألن يكون  
جاهًزا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بدالً من ذلك، تسجل المنشأة المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف  

 و الخسائر.إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أ
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه  
 . البنود المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة

  
للتقارير   الدولي  المالية"(    9المالية  المعيار  اختبار "نسبة    –)"األدوات  استبعاد   10الرسوم ضمن  بالمائة" في حالة 

 المطلوبات المالية
أو المعدل تختلف   المالي الجديد  إذا كانت شروط االلتزام  المنشأة بإدراجها عند تقييم ما  التي تقوم  الرسوم  التعديل  يوضح 

المستلمة   أو  المدفوعة  تلك  فقط  الرسوم  هذه  تشمل  األصلي.  المالي  االلتزام  عن شروط  جوهريًا  مناختالفًا  كال    كل   بين 
ال يوجد  اآلخر.    المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عنالمقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم  

 األدوات المالية: االعتراف والقياس.    39لمعيار المحاسبة الدولي  تعديل مماثل مقترح بالنسبة
 

، حيث لم تكن هناك تعديالت  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعةعلى  لم يكن لتلك التعديالت أي تأثير  
على األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة.



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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   النقد والنقد المعادل .3
 

 ألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:  
 

  )مدققة(    

 
 سبتمبر  30

 2022 
 ديسمبر 31

 2021 
 سبتمبر 30

 2021 
 ألف دينار كويتي  دينار كويتي  ألف ألف دينار كويتي   

    

 9,025 5,486 5,381 نقد

 102,387 59,779 23,453 الكويت المركزيحساب جاري لدى بنك 

 5,174 14,591 15,966 لدى بنوك تجارية  حسابات جارية

 

────── ────── ────── 

 116,586 79,856 44,800 إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك

إيداعات لدى بنك الكويت المركزي ذات فترة استحقاق 
 120,036 141,542 200,635 أشهر   3 أصلية خالل

 272,478 264,068 197,539 أشهر  3إيداعات لدى البنوك ذات فترة استحقاق أصلية خالل 

 ────── ────── ────── 

 509,100 485,466 442,974 اجمالي النقد والنقد المعادل  

 ══════ ══════ ══════ 

 
 مدينو تمويل .4

 

  )مدققة(    

 
 سبتمبر  30

 2022 
 ديسمبر 31

 2021 
 سبتمبر 30

 2021  
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي   
    

 2,653,743 2,674,484 3,304,375 مدينو تمويل

 (131,057) (133,840) (157,932) ناقصا: الربح المؤجل  

 ────── ────── ────── 

 2,522,686 2,540,644 3,146,443 مدينو تمويل قبل مخصص االنخفاض في القيمة

ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة وفقا لتعليمات بنك  
 (59,245) (67,128) (92,788) الكويت المركزي  

 ────── ────── ────── 

 3,053,655 2,473,516 2,463,441 

 ══════ ══════ ══════ 

 
: 2021  سبتمبر  30ألف دينار كويتي و  12,998:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )5,462 مبلغ  المتاح بالمخصص  إن  

 ضمن مطلوبات أخرى. مدرج علق بالتسهيالت غير النقدية المتألف دينار كويتي(  12,479
 

( وفقاً  يوضح الجدول التالي المطابقات بين الرصيد االفتتاحي والختامي لمخصص الخسائر )التسهيالت النقدية وغير النقدية
 لتعليمات بنك الكويت المركزي:  

 
   2022  سبتمبر 30 

 المجموع    عام     محدد   
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

 80,126 59,957 20,169 2022يناير  1كما في 
 19,982 18,274 1,708 المحمل للفترة 
 (2,126) - (2,126) مبالغ مشطوبة 

 268 268 - تعديالت تحويل عمالت أجنبية  

 ────── ────── ────── 
 19,751 78,499 98,250 
 ══════ ══════ ══════ 

 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة( مدينو تمويل .4
 

   2021ديسمبر  31 

 المجموع    عام    محدد   
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 

 46,619 40,498 6,121 2021يناير  1كما في 
 42,643 19,476 23,167 المحمل للفترة

 (9,119)    -   (9,119) مبالغ مشطوبة 
 (17) (17)     - تعديالت تحويل عمالت أجنبية  

 ────── ────── ────── 
 20,169 59,957 80,126 
 ══════ ══════ ══════ 

 
  2021 سبتمبر 30 

   المجموع   عام  محدد   
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 

    
 46,619 40,498 6,121 يناير  1كما في 

 31,245 14,505 16,740 المحمل للفترة 

 (6,118)     - (6,118) مبالغ مشطوبة 

 (22) (22)     - تعديالت تحويل عمالت أجنبية  

 ────── ────── ────── 
 16,743 54,981 71,724 
 ══════ ══════ ══════ 

 
والخسائر االئتمانية المتوقعة المقابلة استناداً إلى معايير التصنيف إلى مراحل    لمديني التمويل  الدفترية  القيم  تحليلفيما يلي  

 التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي. 9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 2022 سبتمبر 30كما في  

 المجموع     3المرحلة     2المرحلة     1المرحلة   
 دينار كويتي   ألف ألف دينار كويتي  كويتي ألف دينار  ألف دينار كويتي  

     
     مدينو تمويل

  1,439,990     -   126,284   1,313,706  مرتفعة 

  1,477,538     -   197,722   1,279,816  قياسية 

  228,915   33,992   40,855   154,068  متأخرة السداد أو منخفضة القيمة 

 ────── ────── ────── ────── 

  2,747,590   364,861   33,992   3,146,443  

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     
 2021ديسمبر  31كما في  
 المجموع     3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة  
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 
     

     مدينو تمويل
 1,089,661     -  72,994 1,016,667 مرتفعة 

 1,224,298     -  109,525 1,114,773 قياسية 

 226,685 35,703 58,675 132,307 متأخرة السداد أو منخفضة القيمة 
 ────── ────── ────── ────── 
 2,263,747 241,194 35,703 2,540,644 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 
 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة( مدينو تمويل .4
 

 2021 سبتمبر 30كما في  
 المجموع     3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة  
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 
     

     مدينو تمويل
 1,031,984 - 55,330 976,654 مرتفعة 

 1,323,415 - 151,327 1,172,088 قياسية 

 167,287 32,873 29,186 105,228 متأخرة السداد أو منخفضة القيمة 

 ────── ────── ────── ────── 
 2,253,970 235,843 32,873 2,522,686 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
التمويلالتحليل    فيما يلي بمديني  المتعلقة  المتوقعة  االئتمان  النقدية(  تغيرات في خسائر  للمعيار   )التسهيالت  المحتسبة وفقا 

 التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي:  9الدولي للتقارير المالية 
 

2022 سبتمبر 30كما في    
1المرحلة    2المرحلة    3المرحلة     المجموع  
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  
     

كما مخصص   المتوقعة  االئتمان  خسائر 
 في
   2022يناير  1

21,221 9,408 14,282 44,911 

 - 55 1,805 (1,860)  1تحويل من المرحلة 
 - 255 (750) 495  2تحويل من المرحلة 
 - (257) 25 232  3تحويل من المرحلة 

 12,898 3,844 4,886 4,168 خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية للفترة
 (2,126) (2,126) - - مبالغ مشطوبة 

 ────── ────── ────── ────── 
 55,683 16,053 15,374 24,256  2022سبتمبر  30كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

2021ديسمبر  31كما في    
1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    المجموع  
دينار كويتيألف  ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي 
     

كما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص 
 في
 30,806 5,027 3,641 22,138   2021يناير  1

 - 75 1,597 ( 1,672)  1تحويل من المرحلة 
 - 637 (960) 323  2تحويل من المرحلة 

 - (769) 2 767  3تحويل من المرحلة 

االئتمان   خسائر  اإلضافية )رد(  المتوقعة 
 للسنة 

(335) 5,128 18,431 23,224 

 (9,119) (9,119) - - مبالغ مشطوبة 

 ────── ────── ────── ────── 
 44,911 14,282 9,408 21,221 2021ديسمبر  31كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

 
 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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 مدينو تمويل )تتمة( .4
 

2021 سبتمبر 30كما في    
1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة    المجموع  
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 
     

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في
 30,806 5,027 3,641 22,138   2021يناير  1

    -   76  1,585  (1,661) 1مرحل من مرحلة 

    -   635  (958)  323  2مرحل من مرحلة 

    -   (765) 2   763  3مرحل من مرحلة 

)رد( مخصص إضافي لخسائر االئتمان المتوقعة  
 19,158  14,219 5,972 (1,033) للفترة 

 (6,118) (6,118)    - - مبالغ مشطوبة 

 11     -     -  11  فروق تحويل عمالت أجنبية  

 ────── ────── ────── ────── 2021سبتمبر  30كما في 

  20,541   10,242   13,074   43,857  

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

فيما يلي تحليل للقيم الدفترية لاللتزامات والمطلوبات المحتملة )التسهيالت غير النقدية( وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة 
 التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي.    9بناًء على معايير التصنيف إلى مراحل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

   2022 سبتمبر 30كما في  
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

     

     تسهيالت غير النقدية ال

 78,300 - 5,184 73,116 مرتفعة  
 119,799 - 38,856 80,943 قياسية 

 4,491 4,491 - - متأخرة السداد أو منخفضة القيمة 

 ────── ────── ────── ────── 

 154,059 44,040 4,491 202,590 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 2021ديسمبر  31كما في  
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف دينار كويتي كويتيألف دينار  ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 

     تسهيالت غير النقدية ال
 70,238     -  4,935 65,303 مرتفعة  

 122,030     -  32,301 89,729 قياسية 

 3,858 3,858  -  -  متأخرة السداد أو منخفضة القيمة 

 ────── ────── ────── ────── 

 155,032 37,236 3,858 196,126 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

   2021 سبتمبر 30كما في  
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 

     تسهيالت غير النقدية ال
 56,637     -  4,042 52,595 مرتفعة  

 125,396     -  30,674 94,722 قياسية 

 3,990 3,990 -  -  متأخرة السداد أو منخفضة القيمة 

 ────── ────── ────── ────── 
 147,317 34,716 3,990 186,023 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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 مدينو تمويل )تتمة( .4
 

ال يتعلق  جيوضح  فيما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  في  التغيرات  تحليل  التالي  التمويلدول  النقدية( )االلتزامات  بمديني   غير 

 : ت المركزيا بتعليمات بنك الكويالتزامً  9المحتسبة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 2022 سبتمبر 30كما في  

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

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

     

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

   2022يناير  1

2,804 3,170 3,854 9,828 

 - - 408 (408)  1تحويل من المرحلة  

 - - (35) 35  2تحويل من المرحلة  

خسائر  )ردخسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية 

 775 632 (376) 519 للفترة ( االئتمان المتوقعة

 ────── ────── ────── ────── 

 2,950 3,167 4,486 10,603 

 ══════ ══════ ══════ ══════   2022سبتمبر  30في 

 

 2021ديسمبر  31كما في  

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

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

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

 9,808  3,707   2,079   4,022    2021يناير  1

  -   9   195   (204) 1تحويل من المرحلة  

  -   11   (11)   -   2تحويل من المرحلة  

  -   (5) -   5   3تحويل من المرحلة  

 20 132 907 (1,019) )رد( خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية للسنة  

 ────── ────── ────── ────── 

 9,828 3,854 3,170 2,804   2021ديسمبر  31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 2021 سبتمبر 30كما في  

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

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

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

 9,808  3,707   2,079   4,022    2021يناير  1

    -   8   165   (173) 1 المرحلة من تحويل

    -   60   (60)    -   2تحويل من المرحلة 

  615   210   1,223   (818) )رد( خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية للفترة  

 ────── ────── ────── ────── 

  10,423   3,985   3,407   3,031    2021 سبتمبر 30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
 

 

14 

 

   مصدرة صكوك .5
 

  500( بقيمة  ذات أولوية بالسداد)  غير مضمونة  المرحلة األولى من اصدار صكوك، قام البنك بإتمام  2019سبتمبر    24في  
كوبون    الصكوك  تتضمن هذه  .2024سبتمبر    24سنوات تستحق في    5مليون دوالر أمريكي مع فترة استحقاق تصل الى  

ثابت سنويا  2.982  نسبته  بمعدل  سنوي.    تسدد%  نصف  أساس  بورصتي    إنعلى  من  كل  في  مدرجة  ايرلندا  الصكوك 
 )يورونكست دبلن( وناسداك دبي. 

 
مع  دينار كويتي مليون  150)ذات أولوية بالسداد( بقيمة  غير مضمونة ، قام البنك بإتمام اصدار صكوك2020 يونيو 17في 

% سنويا فوق 1. تتضمن هذه الصكوك كوبون بمعدل نسبه  2025  يونيو  17سنوات تستحق في    5فترة استحقاق تصل الى  
معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، تسدد على أساس نصف سنوي. إن الصكوك مدرجة في بورصة ايرلندا  

 )يورونكست دبلن(.  
 

 1الصكوك الدائمة الشريحة  .6
 

استرداد محدد، وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مكفولة هي أوراق مالية مستدامة ليس لها تاريخ    1إن صكوك الشريحة  
بضمان )ذات أولوية على رأس المال فقط( للبنك وفقاً ألحكام وشروط عقد مضاربة. يتم استثمار صافي المتحصالت من 

لبنك  عن طريق عقد المضاربة مع البنك )مضارب( على أساس غير مقيد ومشترك في األنشطة العامة ل  1صكوك الشريحة  
التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام. يجوز للبنك طبقاً لتقديره فقط أن يختار عدم القيام بتوزيع أرباح المضاربة المتوقعة. 

 وفي تلك الحالة، ال تتراكم أرباح المضاربة ولن يعتبر هذا اإلجراء كحدث تعثر. 
 

قد تم   2022مارس    14أمريكي والقابلة لالستدعاء في  مليون دوالر    250بمبلغ    2017المصدرة في    1إن صكوك الشريحة  
في   جزئي  بشكل  بمبلغ    2021نوفمبر    29استردادها  شراء  إعادة  عطاء  خالل  بسعر  مليون    101.9من  أمريكي  دوالر 

تم تسجيل تكلفة عطاء إعادة الشراء ونتائج تحويل العمالت األجنبية في بيان التغيرات في   % من قيمتها االسمية.101.42
تم استرداد  تاريخ االستدعاء األول،  ،  2022مارس    14في    .2021ديسمبر    31المنتهية في  خالل السنة    حقوق الملكية المجمع

مليون دوالر أمريكي   148.1بالكامل عن طريق ممارسة خيار استدعاء الصكوك بمبلغ    1الجزء المتبقي من صكوك الشريحة  
 .2022  مارس  13سداد آخر دفعة أرباح خالل الفترة بتاريخ ٪ من قيمتها االسمية. قام البنك ب100بسعر 

 
" بناًء على ترتيبات صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 1، قام البنك بإصدار "صكوك الشريحة  2021نوفمبر    29في  

مليون دوالر أمريكي، وتم إدراجها في بورصة أيرلندا وناسداك دبي. يمكن استدعاؤها من قبل البنك بعد فترة    250بمبلغ  
االستدعاء األول"( أو أي تاريخ لسداد األرباح الحقاً لذلك التاريخ وفقاً    )"تاريخ  2026نوفمبر    26خمس سنوات تنتهي في  

% سنوياً يسدد في نهاية كل نصف سنة حتى تاريخ االستدعاء األول،  4للشروط المحددة لالسترداد. تحمل معدل ربح بنسبة  
سعر المبادلة األمريكي بخمس سنوات،   وبعد ذلك، يُعاد تحديد معدل الربح المتوقع بناًء على المعدل السائد حينها لمتوسط 

 % سنوياً. 2.748زائدًا هامش ربح مبدئي بنسبة 
 

 مخصص انخفاض القيمة وخسائر االئتمان  .7

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في   التسعة 
 سبتمبر 30

 2022 2021  2022 2021 

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

      

 16,740 1,708  6,344 384 محدد   –مخصص محمل لتسهيالت ائتمانية 

 14,505 18,274  5,108 7,256 عام   –مخصص محمل لتسهيالت ائتمانية 

 4,325 592  4,107 377 االئتمان المتوقعة  لخسائر المحمل
 ────── ───────  ─────── ─────── 

 8,017 15,559  20,574 35,570 
 ══════ ══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 
 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
 

 

15 

 

 السهم األساسية والمخففةربحية  .8
 

الفترة  قسمة  من خالل  ربحية السهم األساسية  مبالغ  يتم احتساب   للبنكربح  العاديين    األرباح ب  المعدل)  الخاص بالمساهمين 
الشريحة    المدفوعة الدائمة  الصكوك  لعدد األسهم  (  1على  المرجح  المتوسط  الفترة.  العادية  على  يتم احتساب  القائمة خالل 

للبنك العاديين  الخاص بالمساهمين  الربح  المخففة من خالل قسمة  السهم  المدفوعة على الصكوك   ربحية  )المعدل باألرباح 
د األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم على أساس المتوسط المرجح لعد(  1الدائمة الشريحة  

عادية. أخذا في االعتبار عدم وجود أدوات مخففة    أسهمالعادية التي يجب أن تصدر لتحويل كافة األسهم العادية المخففة الى  
  قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.

 

 

 المنتهية فيالثالثة أشهر 
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في   التسعة 
 سبتمبر 30

 2022 2021  2022 2021 
 *   )معدلة(   *   )معدلة(  
      

 9,200 15,639  3,144 3,763  صافي ربح الفترة )ألف دينار كويتي(

الصكوك الدائمة ناقصاً: أرباح مدفوعة على 
 (4,911) ( 2,991)  (2,448)     - )ألف دينار كويتي(  1 الشريحة

 ────── ───────  ────── ─────── 

 3,763 696  12,648 4,289 

 ══════ ═══════  ══════ ═══════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف 
 1,675,810 2,000,000  1,675,810 2,000,000 سهم(  

 ══════ ═══════  ══════ ═══════ 

 2.56 6.32  0.42 1.88 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(   

 ══════ ═══════  ══════ ═══════ 

 
 .2021في سنة   ةدراصألسهم الحقوق التم إعادة إدراج ربحية السهم األساسية والمخففة المقارنة نتيجة * 
 

محتملة بين بتاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة لم تكن هناك أية معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية  
 هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  اعتماد المجمعة وتاريخ

 

 طراف ذات عالقةاألإفصاحات    .9
 

السيطرة  تشمل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمارسون عليها السيطرة أو  
الدرجة األولى. تنشأ األرصدة لدى أطراف ذات المشتركة   العليا وأفراد عائالتهم من  الزميلة وموظفي اإلدارة  والشركات 

إن اإلقراض ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات الصلة    عالقة من المعامالت التجارية ضمن سياق األعمال الطبيعي.
 . بنك الكويت المركزي  لتعليماتبضمانات ملموسة وفقاً  مكفول

 

 : مكافأة موظفي اإلدارة العليا للبنك  9.1
موظفو اإلدارة العليا هم أولئك األفراد الذين لديهم صالحية التخطيط ويتحملون المسؤولية إزائها كما أنهم يمارسون سلطة 
الفرعية(   البنك أن أعضاء مجلس اإلدارة )ولجانه  المباشرة على أنشطة البنك وموظفيه. ويعتبر  المراقبة المباشرة أو غير 

 إفصاحات األطراف ذات عالقة.  24رة العليا وذلك ألغراض معيار المحاسبة الدولي واللجنة التنفيذية هم موظفي اإلدا
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر 30

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

 1,815 1,554  496 538 ومزايا قصيرة األجل رواتب 

 143 144  47 47 مكافأة نهاية الخدمة 

 ────── ──────  ────── ─────── 

 585 543  1,698 1,958 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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 إفصاحات األطراف ذات عالقة )تتمة(  .9
 

 : )تتمة(  مكافأة موظفي اإلدارة العليا للبنك 9.1
 

على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ   2022  مارس  30وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ  
 . 2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في  66

 

 :وأعضاء مجلس اإلدارة مع موظفي اإلدارة العليا للبنك المعامالت 9.2

واألعمال التي يسيطرون عليها  وأعضاء مجلس اإلدارة معامالت وترتيبات واتفاقيات تتضمن اإلدارة العليايقوم البنك بتنفيذ  
شروط التجارية وشروط السوق ومعدالت  لأو أفراد عائالتهم من الدرجة األولى ضمن سياق األعمال الطبيعي طبقا لنفس ا

 اف غير ذات عالقة. الربح والعموالت التي تنطبق على األطر
 

في بيان المركز وأعضاء مجلس اإلدارة  موظفي اإلدارة العليا  األرصدة المسجلة ضمن بند  يوضح الجدول التالي إجمالي مبلغ  
 المكثف المجمع:المالي المرحلي  

 

 
 سبتمبر  30

 2022 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

 2021 
  سبتمبر 30

 2021 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي   

    

 2,009 1,994 573 مدينو تمويل

 6 5 23 بطاقات ائتمان

 1,993 6,471 6,313 حسابات مودعين 

    

    مطلوبات طارئة:  

   4 4 4,048 ضمان اتخطاب
 

 واألطراف ذات الصلة بهم:   فيما يلي عدد أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين

 
 سبتمبر  30

 2022 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

 2021 
  سبتمبر 30

 2021 
    

 6 6 6 مدينو تمويل

 5 3 5 بطاقات ائتمان

 45 48 52 حسابات مودعين 

 1 1 4 خطابات ضمان
 

 المرحلي المكثف المجمع:فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر 

 

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة   

    2022 2021 

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي     

   
   

 45 147    إيرادات إيداعات وتمويل

 112 284    تكاليف تمويل وتوزيع للمودعين

 

 :عالقةالمعامالت مع المساهمين الرئيسيين وأطراف أخرى ذات  9.3

العليا اإلدارة  موظفي  مع  المعامالت  إلى  اإلدارة  إضافة  مجلس  الرئيسيين وأعضاء  المساهمين  مع  معامالت  البنك  يبرم   ،

بما في ذلك المراقبة المشتركة والسيطرة   و غير مباشرةسيطرة بصورة مباشرة أوالشركات األخرى التي يمارس عليها البنك ال

 المشتركة والتأثير الملموس. 
  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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 إفصاحات األطراف ذات عالقة )تتمة(  .9
 

 )تتمة(: المعامالت مع المساهمين الرئيسيين وأطراف أخرى ذات عالقة 9.3
 

 جمع:فيما يلي األرصدة المسجلة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف الم
 

   كما في  القائمةاألرصدة  

 

 

المساهمون  
 الرئيسيون 

 أطراف أخرى  
 ذات عالقة 

 سبتمبر  30
 2022 

 )مدققة(

 ديسمبر31 
 2021 

 سبتمبر 30
 2021 

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

 450,457 494,354 560,382 401 559,981 حسابات مودعين 

 

 :واألطراف األخرى ذات عالقة  فيما يلي عدد المساهمين الرئيسيين

 

عدد المساهمين  
 الرئيسيين

األطراف عدد 
 األخرى ذات عالقة 

   2022 سبتمبر 30

 39 2 حسابات مودعين 

   

   )مدققة(  2021ديسمبر  31

 36 2 حسابات مودعين 

   

   2021 سبتمبر 30

 29 2 مودعين حسابات 
 

 فيما يلي المعامالت مع أطراف ذات عالقة المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع: 
 

  المنتهية  الفترةالمعامالت خالل  ةقيم 

 
 مساهمون  

 رئيسيون
 أطراف أخرى  

 ذات عالقة 
 سبتمبر  30

 2022 
  سبتمبر 30

 2021 

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

 3,718 2,873 - 2,873 تكاليف تمويل وتوزيع للمودعين
 

إن األرصدة القائمة في نهاية الفترة نشأت في سياق العمل المعتاد. إن معدالت الربح المحملة إلى ومن قبل األطراف ذات 

  المعتادة.عالقة محددة وفقا لألسعار التجارية 

 

 محتملة التزامات ومطلوبات  .10

 
  )مدققة(   

 

 سبتمبر  30
 2022 

 ديسمبر 31
 2021 

  سبتمبر 30
 2021 

 ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   ألف دينار كويتي   
    

 45,982 52,259 50,642 حواالت مقبولة واعتمادات مستندية 

 140,041 143,867 151,948 ضمان اتخطاب

 ────── ────── ────── 

 186,023 196,126 202,590 مطلوبات محتملة 
 ══════ ══════ ══════ 

 122,614 113,063 158,643 والتزامات أخرى التزامات رأسمالية 
 ══════ ══════ ══════ 

 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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   القطاعات معلومات .11
 

التقارير التي يتم مراجعتها من قبل صانعي القرار وذلك الستخدامها في  يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية استناداً إلى  

القرارات االستراتيجية. إن هذه القطاعات هي وحدات أعمال استراتيجية تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة. يتم إدارة هذه 

وفئة العمالء وكذلك االستراتيجيات    القطاعات بشكل منفصل حيث إنه لدى كل منها طبيعة مختلفة من حيث المنتجات والخدمات

 التسويقية. 
 

 إن القطاعات التشغيلية التي تستوفي معايير القطاعات القابلة لرفع التقارير عنها هي كالتالي:
 

 مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات االستثمارية للعمالء من وتشتمل على    –  الخدمات المصرفية للشركات

 تسهيالت تمويل المرابحة واإلجارة للسلع والعقارات.الشركات، كما تقدم 

 فراد. كما تتضمن وتشتمل على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من األ  –  الخدمات المصرفية لألفراد

 التمويل االستهالكي وبطاقات االئتمان والودائع والخدمات األخرى التي تتعلق بالفروع. 

   ارة عمليات تمويل البنك والمرابحات المحلية والدولية وخدمات التمويل اإلسالمي األخرى  وتشتمل على إد  –الخزينة

 والتي تتم بصورة رئيسية مع البنوك والمؤسسات المالية.

  وإدارة األصول.   وتشتمل على عمليات االستثمار في األسهم المباشرة والعقارات واالستثمارات األخرى –االستثمار 

 التكلفة بمراكز الموجودات والمصروفات الخاصة على وتشتمل – أخرى. 
 

 تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغيل بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. 
 

  والمطلوبات  ومجموع الموجوداتوربح )خسارة( الفترة  التشغيل )خسائر( إيرادات صافي يبين الجدول التالي معلومات عن 

 التي يتم إعداد تقارير حولها. البنكفيما يتعلق بقطاعات 
 

 
 2022 سبتمبر 30

 
 المجمــوع  أخرى االستثمار  الخزينة   األفراد  الشركات  

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

       

 61,967     -  19,411  (3,223)  11,592  34,187    التشغيل )خسارة( إيرادات

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

 15,639 (15,163)   17,340  (3,492)  2,565  14,389 )الخسارة(  الربح صافي

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

 4,165,143 71,767  353,710  672,319  608,229  2,459,118   الموجوداتإجمالي 

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

 3,800,381 68,341    -  1,966,884  1,098,261  666,895  إجمالي المطلوبات
 

 
 

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

 
      

 

 

 
 2021 سبتمبر 30

 
 المجمــوع  أخرى االستثمار الخزينة   األفراد  الشركات  

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

       

 66,744    - 21,791 503 11,619 32,831  التشغيلإيرادات 

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

 9,200 (12,626) 16,110 287 3,854 1,575 )الخسارة( الربح صافي 

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

 3,589,833 71,273 347,300 707,818 489,150 1,974,292 إجمالي الموجودات

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

 3,311,233 61,374    - 1,686,127 911,703 652,029 المطلوباتإجمالي 
 
 

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

 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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  القيمة العادلة لألدوات المالية .12
 

المشاركين في إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداده لتحويل التزام ضمن معاملة منظمة بين  

 السوق في تاريخ القياس. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
 الجدول الهرمي التالي لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:  مجموعةستخدم الت
 

  المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة؛ األسعار: 1المستوى 

   أساليب أخرى تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظةً بشكل  :  2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

   جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت ذات التأثير ال:  3المستوى

 إلى المعلومات المعروضة في السوق.
 

 يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى القياس بالجدول الهرمي للقيمة العادلة: 
  

 قياس القيمة العادلة   

 (3)المستوى  (2)المستوى  ( 1)المستوى   المجموع   2022 سبتمبر 30

  

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

على أساس   موجودات مقاسة وفقاً للقيمة العادلة
     التكرار  

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر 

   

     -     - 11,766 11,766  أدوات حقوق ملكية مسعرة  

 117,920     -     - 117,920  صناديق )غير مسعرة( 

 5,980     -     - 5,980  أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

  
───── ───── ───── ───── 

  
135,666 11,766 -     123,900 

  
═════ ═════ ═════ ═════ 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى   

      صكوك مسعرة 
     -     - 165,522 165,522  صكوك حكومية  -

     -     - 79,514 79,514  صكوك شركات  -

  
───── ───── ───── ───── 

 
 

245,036 245,036 -     -     

 
 

    
 مسعرة صكوك غير 

 

702 -     -     702 

 ة أداوت حقوق ملكية غير مسعر
 

5,613 -     -     5,613 

  ═════ ═════ ═════ ═════ 

  
251,351 245,036 -     6,315 

  
═════ ═════ ═════ ═════ 

 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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   القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .12
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
القيمة العادلة قياس     

 (3)المستوى  (2)المستوى  (1)المستوى   المجموع   )مدقق(  2021ديسمبر  31

  
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

     على أساس التكرار  موجودات مقاسة وفقاً للقيمة العادلة
 األرباح أوموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     الخسائر 
    -      -  16,898   16,898   أدوات حقوق ملكية مسعرة  

  94,021      -     -  94,021   صناديق )غير مسعرة( 

  17,979      -     -  17,979   أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

  

────── ────── ────── ────── 

   128,898   16,898  -      112,000  

  

═════ ═════ ══════ ═════ 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى   

      صكوك مسعرة 

     -     - 189,553 189,553  صكوك حكومية  -

     -     -  68,587   68,587   صكوك شركات  -

  

────── ────── ────── ────── 

  258,140 258,140 -     -     

 صكوك غير مسعرة 

 

-     -     -     -     

  5,613      -     -  5,613   غير مسعرة  أداوت حقوق ملكية

  
────── ────── ────── ────── 

  
 263,753  258,140 -     5,613 

  
══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

العادلة قياس القيمة     

 (3)المستوى  (2)المستوى  (1)المستوى   المجموع   2021 سبتمبر 30

  
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

 موجودات مقاسة وفقاً للقيمة العادلة على أساس التكرار  
    

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 الخسائراألرباح أو  

    

     -         -     15,008 15,008    أدوات حقوق ملكية مسعرة  

 83,853      -         -     83,853  صناديق )غير مسعرة( 

 18,252     -         -     18,252  أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

  
────── ────── ────── ────── 

  
117,113 15,008     -     102,105 

  
══════ ══════ ══════ ══════ 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى   

      صكوك مسعرة 

     -         -     191,123  191,123   صكوك حكومية  -

     -         -     80,104  80,104   صكوك شركات  -

  
────── ────── ────── ────── 

  
271,227 271,227   

 صكوك غير مسعرة 

 

 1,508      -         -      1,508  

  5,569      -         -      5,569   غير مسعرة  أداوت حقوق ملكية

  
────── ────── ────── ────── 

  
278,304 271,227     -     7,077 

  
══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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   القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( .12

 

 المقاسة بالقيمة العادلة  3الحركة في األدوات المالية ضمن المستوى 
 

 :المقاسة بالقيمة العادلة 3توضح الجداول التالية مطابقة المبالغ االفتتاحية والختامية للموجودات المالية ضمن المستوى 
 

 2022 سبتمبر 30 

 

 يناير   1في 
   إضافات 2022

مبيعات / 
 استردادات 

التغير في 
 القيمة العادلة  

في   الحركات
 سعر الصرف  

 سبتمبر 30في 
2022 

 
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة  

األرباح أو  العادلة من خالل

       الخسائر

 117,920 1,551 8,454 (6,525) 20,419 94,021 صناديق )غير مسعرة( 

 5,980 166 ( 669) ( 11,496)     - 17,979 أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

 
112,000 20,419 (18,021 ) 7,785 1,717 123,900 

 
      

بالقيمة  موجودات مالية مدرجة 

خالل اإليرادات   العادلة من

   الشاملة األخرى

      

 702 22 ( 74)     - 754     - صكوك غير مسعرة 

 5,613     -     -     -     - 5,613 غير مسعرة  أداوت حقوق ملكية

 5,613 754 -     (74 ) 22 6,315 

 
 )مدققة(  2021ديسمبر  31 

 
 يناير  1في 

 إضافات   2021
/   مبيعات
 ات استرداد

 التغيير في  
 القيمة العادلة 

   الحركات في
 سعر الصرف 

ديسمبر  31في 
2021 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة
 خالل األرباح أو العادلة من

       لخسائرا
  94,021  (537)  9,340 (6,660) 34,086   57,792  صناديق )غير مسعرة( 

  17,979  (48)  (683)     - 1,153   17,557  أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

 

 75,349   35,239 (6,660) 8,657  (585)  112,000  

       

موجودات مالية مدرجة بالقيمة  
خالل اإليرادات الشاملة   العادلة من
 األخرى 

       

     - (52)  (237) (6,014)     -  6,303  صكوك غير مسعرة 

 5,613      - 45      - 30   5,538  غير مسعرة  أداوت حقوق ملكية

 
 11,841  30  (6,014)  (192)  (52) 5,613 

 

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية .12
 

 المقاسة بالقيمة العادلة )تتمة(  3األدوات المالية ضمن المستوى الحركة في 
 

   2021 سبتمبر 30 

 

 يناير  1في 
 إضافات   2021

مبيعات /  
 استردادات 

التغير في  
 القيمة العادلة  

الحركات في  
 سعر الصرف  

 سبتمبر 30في 
2021 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 كويتي دينار 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة  
األرباح أو  العادلة من خالل

       الخسائر
 

      

 83,853 (601) 9,137 (1,260) 18,785 57,792 صناديق )غير مسعرة( 

 18,252 (99) (358)     - 1,152 17,557 أوراق مالية أخرى )غير مسعرة(

 75,349 19,937 (1,260) 8,779 (700) 102,105 

       

موجودات مالية مدرجة بالقيمة  
خالل اإليرادات   العادلة من

 الشاملة األخرى  

      

 1,508 (49) (238) (6,014) 1,506 6,303 صكوك غير مسعرة 

 5,569    -     -     -  31 5,538 أداوت حقوق ملكية غير مسعرة 

 11,841 1,537 (6,014) (238) (49) 7,077 
 

 . 2021أو  2022لم يكن هناك أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل 
 

إن أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد  
   .2021ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

ياسها في ظل بعض الظروف باستخدام أساليب تقييم تتضمن  يتم ق  3إن القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  
من معامالت السوق الملحوظة حاليا في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة.   تعتبر عنها األسعار افتراضات ال  

المثال،   المتاحة. على سبيل  في حالة غياب السوق  تستعين المجموعة بأساليب تقييم تعتمد على نوع األداة وبيانات السوق 
 النشط، يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل الوضع المالي للشركة المستثمر فيها والنتائج وقائمة المخاطر

يتم تحديد التغيرات الموجبة والسالبة في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات المالية   .والعوامل األخرى
ما يصلح منها للتقدير. توصلت اإلدارة بناء على تقييمها إلى أن التأثير  جة تنوع مستويات المقاييس غير الملحوظة وتحديدنتي

% في متغيرات المخاطر 5على الربح أو الخسارة أو اإليرادات الشاملة األخرى لن يكون جوهرياً في حالة وقوع تغيير بنسبة  
 . 3مة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى ذات الصلة المستخدمة لتحديد القي

 

تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن ال    المطفأة،المدرجة بالتكلفة  المالية األخرى  للموجودات والمطلوبات  بالنسبة  
إعادة تسعيرها مباشرة  حيث إن معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يتم  العادلة    قيمتها

 . وفقاً لحركة معدالت الربح في السوق
 

 األدوات المالية المشتقة   .13
 

إن األدوات المالية المشتقة هي أدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع إلى معدالت الربح أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو  
مؤشر األسعار أو معدالت وتصنيفات االئتمان أو مؤشر االئتمان. تمثل المبالغ اإلسمية األصلية فقط المبالغ التي يطبق عليها  

تدفقات النقدية التي سيتم تبادلها، وهي ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملة المتعلقة بمخاطر  معدل أو سعر لتحديد مبالغ ال
 السوق أو االئتمان التي تتسم بها تلك األدوات.

 
ت تدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي. تمثل القيمة العادلة الموجبة تكلفة استبدال كافة المعامال

بقيمة عادلة لصالح المجموعة إذا تم إنهاء الحقوق وااللتزامات الناتجة من تلك األداة في معاملة سوق منتظمة في تاريخ 
بيان المركز المالي. تقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة على القيمة العادلة الموجبة لألدوات. تمثل 

 فة قيام األطراف المقابلة للمجموعة باستبدال كافة معامالتهم مع المجموعة.القيمة العادلة السالبة تكل
 

العمالت  للحد من مخاطر  المشتقة اإلسالمية"(  المالية  اآلجلة )"األدوات  األجنبية  العمالت  في تحويل  المجموعة  تتعامل 
 األجنبية. يتم استخدام عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة ألغراض التحوط.

  



 بنك وربة ش.م.ك.ع.
 

 )غير مدققة( المجمعة ةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثف

 2022 سبتمبر 30 كما في وللفترة المنتهية في
 

 

23 

 

  )تتمة( األدوات المالية المشتقة.    13
 

 عقود تحويل العمالت اآلجلة
عقود تحويل العمالت اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع أو مبادلة أداة مالية محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.  

 تسويتها على أساس إجمالي.العقود اآلجلة هي عقود مخصصة يتم التعامل معها في السوق المقابلة ويتم 
 

يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لهذه األدوات، والتي تعادل قيم السوق، إلى جانب القيمة االسمية. القيمة  
االسمية هي قيمة األصل ذي الصلة ألدوات مبادلة العمالت أو المعدل المرجعي أو المؤشر وهو األساس الذي يتم على  

ياس التغيرات في قيمة هذه األدوات. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وليست مؤشراً  أساسه ق
 على مخاطر االئتمان.

 

 ألف دينار كويتي     
القيمة العادلة      

 الموجبة 
القيمة العادلة  

 السالبة 
 القيمة االسمية 

        2022 سبتمبر 30

 9,064 ( 42)     -    اآلجلة العقود 

    ═════
══ 

═════
══ 

═════ 
 

 ألف دينار كويتي     
القيمة العادلة      

 الموجبة 
القيمة العادلة  

 السالبة 
 القيمة االسمية 

       2021ديسمبر  31

 9,064 (40)     -    العقود اآلجلة 

    ═════
══ 

═════
══ 

═════ 
 

 ألف دينار كويتي     
القيمة العادلة      

 الموجبة 
القيمة العادلة  

 السالبة 
 القيمة االسمية 

     -     -     -      2021 سبتمبر 30

 ═════ ═════ ═════    العقود اآلجلة 

       
 

 .1المستوى  يتم تقييم كافة عقود المشتقات بالقيمة العادلة بناًء على مدخالت السوق التي يمكن مالحظتها ويتم تصنيفها ضمن  
 

 موجودات األمانة   .14
 

ألف   119,737  تبلغ  2022  سبتمبر  30في    على سبيل األمانة  التي تحتفظ بها المجموعةالقيمة اإلجمالية للموجودات    إن
 : ال شيء(.2021 سبتمبر 30: ال شيء، 2021ديسمبر  31دينار كويتي )
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