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 وشركاته التابعةع. نك بوبيان ش.م.ك.ب
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 1 المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية  حول ينالحسابات المستقل يتقرير مراجعة مراقب

 2 )غير مدقق( المكثف المجمعالمرحلي األرباح أو الخسائر بيان 

 3 )غير مدقق( المكثف المجمعالمرحلي اآلخر الشامل الدخل  بيان

 4 مدقق()غير المكثف المجمع المرحلي بيان المركز المالي 

 5 )غير مدقق( المكثف المجمعالمرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 6 )غير مدقق( المكثف المجمعالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

 17 -7 )غير مدققة( المكثفة المرحلية المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية 

 
 
 





 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(بيان األرباح أو الخسائر 
 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 أشهر المنتهيةالثالثة    
 يونيو 30في 

 أشهر المنتهيةالستة  
 يونيو 30في 

   2019 2018  2019 2018 
 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  اتإيضاح 

        اإليرادات

 86,998 99,807  45,029 51,032   والتمويالت اإلسالمية األخرى اتإيرادات من المرابح

 (27,548) (41,400)  (14,409) (21,232)   والتوزيعات للمودعينتكاليف التمويل 

 59,450 58,407  30,620 29,800   صافي إيرادات التمويل

 2,605 4,373   1,731 1,676  3 االستثمار  إيرادات صافي

 7,140 9,348   3,394 4,373   صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 1,465 1,742   738 807   صافي ربح تحويل عمالت أجنبية

 70,660 73,870   36,483   36,656   اإليرادات التشغيلية

        

 (17,098) (17,807)  (8,757) (8,814)   تكاليف موظفين

دارية  (9,074) (6,967)  (4,841) (3,559)  6 مصروفات عمومية وا 

 (2,095) (3,885)  (1,026) (1,940)  6 استهالك 

 (28,267)    (28,659)   (14,624)   (14,313)   التشغيليةالمصروفات 

        

 42,393 45,211   21,859 22,343   الربح التشغيلي قبل مخصص انخفاض القيمة

 (15,359) (14,959)  (8,076) (7,358)  4 مخصص انخفاض القيمة

 27,034 30,252  13,783   14,985   قبل االستقطاعات ربح التشغيل

 (1,193) (1,377)  (596) (734)  5 الضرائب

 25,841 28,875   13,187   14,251   صافي ربح الفترة 

        

        إلى: العائد

 25,741 28,865   13,178 14,246   البنك مساهمي

 100 10   9 5   غير مسيطرة  حصص

 25,841 28,875   13,187   14,251   ربح الفترة  صافي

ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى 
 7 مساهمي البنك )فلس(

 

4.10 4.00  9.55 8.72 

 

.تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثـفة 16إلى  1إن اإليضاحات من 



 وشركاته التابعة ع.نك بوبيان ش.م.ك.ب

  المكثف )غير مدقق( المجمعالدخل الشامل اآلخر المرحلي بيان 
 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 أشهر المنتهيةالثالثة  
 يونيو 30في 

 أشهر المنتهيةالستة 
 يونيو 30في 

 2019 2018 2019 2018 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
     

 25,841 28,875 13,187 14,251 صافي ربح الفترة

     

      الشاملة األخرى: اإليرادات

بنود يتم/ أو يجوز إعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى بيان األرباح 
     :أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف

 من العادلة بالقيمة الدين أوراق الستثمارات العادلة القيمة في التغير
 (1,712) 1,032 273 (865) اآلخر الشامل الدخل خالل

 (2,553) 431 (29) 94 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى بيان األرباح أو 
     :الخسائر المرحلي المجمع المكثف

 من العادلة بالقيمة مالية أوراق الستثمارات العادلة القيمة في التغير
(221) 249 3 68 اآلخر الشامل الدخل خالل  

 (4,486) 1,712 247 (703) اإليرادات / )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة 

 21,355 30,587 13,434 13,548 الشاملة للفترة  إجمالي اإليرادات

     

     العائد إلى: 

 21,255 30,577 13,425 13,543 مساهمي البنك 

 100 10 9 5 غير مسيطرةحصص 

 21,355 30,587 13,434 13,548 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  

 

 

 .المكثـفة المجمعةالمرحلية  المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   61إلى  1من  يضاحاتإلن اإ





 

 وشركاته التابعةع. بوبيان ش.م.ك.نك ب

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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رأس 

 المـال

عالوة 

إصدار 

 أسهم

أسهم منحة 

 مقترحة

أسهم 

 خزينة

احتياطي 

 قانوني

احتياطيات 

أخرى 

  (12)إيضاح 

 أرباح

 مرحلة

توزيعات 

نقدية 

 اإلجمالي مقترحة

الصكوك 

 -الدائمة 

 1الشريحة 

حصص 

غير 

 مسيطرة

إجمالي 

حقوق 

 الملكية

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

 485,960 2,315 75,388 408,257 19,092 31,707 19,165 25,251 (643) 11,942 62,896 238,847  2019 يناير 1الرصيد في 

 28,875 10 - 28,865 - 28,865 - - - - - - ربح الفترة

 1,712 - - 1,712 -  1,712 - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 30,587 10 - 30,577 - 28,865 1,712 - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 (19,106) - - (19,106) (19,092) (14) - - - - - - (16)إيضاح مدفوعة  توزيعات أرباح 

 (2,563) - - (2,563) - (2,563) - - - - - - 1الشريحة   -أرباح مدفوعة للصكوك الدائمة 

 - - - - - - - - - (11,942) - 11,942 (16)إيضاح  إصدار أسهم منحة

 131,664 - - 131,664 - - - - - - 94,046 37,618 (16المال )إيضاح زيادة رأس 

 (108) - - (108) - (108) - - - - - - تكاليف مباشرة متعلقة بزيادة رأس المال

 175 - - 175 - - (414) - 589 - - - بيع أسهم خزينة

 626,609 2,325 75,388 548,896 - 57,887 20,463 25,251 (54) - 156,942 288,407 2019 يونيو 30الرصيد في 

 452,357 2,213 75,388 374,756 15,900 24,122 14,764 19,349 (1,122) 11,374 62,896 227,473 2018يناير  1الرصيد في 

مالية    أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير ال

2018يناير  1في  9رقم   - - - - - 798 (831) - (33) - - (33) 

)معدل( 2018يناير  1في الرصيد   227,473  62,896  11,374  (1,122) 19,349  15,562  23,291  15,900  374,723 75,388  2,213  452,324  

  25,841  100    - 25,741    -  25,741    -    -    -    -    -    - ربح الفترة

 (4,486)    -    - (4,486)    -    -    (4,486)    -    -    -    -    - الخسائر الشاملة األخرى

  21,355  100    - 21,255    -  25,741    (4,486)    -    -    -    -    - إجمالي )الخسائر( /اإليرادات الشاملة للفترة

 (15,900)    -    - (15,900) (15,900)    -    -    -    -    -    -    - (16مدفوعة )إيضاح  توزيعات أرباح 

 (2,544)    - - (2,544) - (2,544)    -    -    -    -    -    - 1الشريحة   -أرباح مدفوعة للصكوك الدائمة 

    -    -    - -    -    -    -    -    - (11,374)    -  11,374 (16)إيضاح  إصدار أسهم منحة

  192    -    - 192    -    -    (287)    -  479    -    -    - بيع أسهم خزينة

 455,427  2,313  75,388 377,726    -  46,488  10,789  19,349 (643) -  62,896  238,847 2018يونيو  30الرصيد في 

 المرحلية المجمعة المكثـفة. المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   61إلى  1من  يضاحاتإلن اإ



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 المكثف )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع
  2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   

  2019  2018 

 ألف د.ك  ألف د.ك اتإيضاح 

     التشغيلية  األنشطة

 25,841  28,875  ربح الفترة  صافي

     

      :لـتعديالت 

 15,359  14,959 4 القيمة انخفاض مخصص

 2,095  3,885  استهالك

 893  (329)  أجنبية عمالت ترجمة تعديالت

 (620)  (892)  من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الربح الغير محقق

 -  (982) 3 الربح عند االستحواذ االعتباري لشركة زميلة

 (608)  (1,580) 3 زميلة شركات نتائج في حصة

 (540)  (697) 3  توزيعات أرباح

 42,420  43,239  التشغيل ومطلوبات أصول في اتالتغير  قبل التشغيل ربح

     :التشغيل ومطلوبات أصول في التغيرات

 20,445  50,435  الكويت المركزي ودائع لدى بنك

 197,245  22,552  ودائع لدى بنوك أخرى

 (263,254)  (293,422)  للعمالء إسالمية تمويالت

 (7,827)  (2,183)  أخرى  أصول

 52,861  31,008  للبنوك  المستحق

 143,658  259,878  المودعين  حسابات

 (3,255)  278  أخرى  مطلوبات

 182,293  111,785  األنشطة التشغيلية  الناتج من النقد صافي

     االستثمارية األنشطة

 14,722  33,498  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولالمحصل من بيع 

 (18,575)  (35,924)  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولشراء 

 (79,337)  (133,997)  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرشراء أصول مالية 

 771  111,606  المحصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (1,385)  -  شراء استثمارات عقارية

 25,514  -  عقارية تاستثماراالمحصل من بيع 

 (2,293)  (7,424)  ممتلكات ومعدات  شراء

  مستلمة توزيعات أرباح
 

697  540 

 202  83     زميلة ةمن شرك مستلمةأرباح  توزيعات

 (59,841)  (31,461)  األنشطة االستثماريةالمستخدم في النقد  صافي

     التمويلية األنشطة

 -  131,664 16 المحصل من زيادة رأس المال

 -  (108)  تكاليف مباشرة متعلقة بزيادة رأس المال

 (2,544)  (2,563)  1الشريحة  –أرباح مدفوعة للصكوك الدائمة 

 (15,900)  (19,106)  توزيعات نقدية مدفوعة

 192  175   األسهمخيارات استخدام من  المحصل

 (18,252)  110,062  في األنشطة التمويلية المستخدم صافي النقد

     

 104,200  190,386   النقد والنقد المعادل في الزيادة صافي

 131,378  164,767  الفترة بداية في المعادل والنقد النقد

 235,578  355,153 8 الفترة نهاية في المعادل والنقد النقد

.المكثـفة المجمعةالمرحلية  المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   61إلى  1من يضاحات إلن اإ



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 األنشطةالتأسيس و  .1
وفقا  لقانون الشركات التجارية  2004سبتمبر  21تأسس بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )"البنك"( كشركة مساهمة كويتية عامة بتاريخ 

الصادر  30ووفقا  لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي )القانون رقم  88المعمول به في دولة الكويت وبموجب المرسوم األميري رقم 
 (.2003في 

 .2006مايو  15تم إدراج أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق المالية في 
ألحكام  وفقاتم الترخيص للبنك من قبل بنك الكويت المركزي ليقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات مصرفية  2004نوفمبر  28في 

 الشريعة اإلسالمية السمحة وطبقا  لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
 .2012يوليو  31أصبح البنك إحدى الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( بتاريخ 

المعلومات المالية  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة كما في ولفترة
 لكل من البنك ولشركتيه التابعتين العاملتين الرئيسيتين وهمــا شركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقفلة(، وشركة بوبيان كابيتال

 لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(، )ُيشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة"(، إضافة إلى حصص المجموعة في الشركات الزميلة.

 دولة الكويت.  13116الصفاة،  25507البنك المسجل هو ص.ب. عنوان 
 .2019 يوليو  7 المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ المعلوماتتم التصريح بإصدار هذه 

 السياسات المحاسبية الهامة  .2

  أساس اإلعداد  2-1
 "التقارير المالية المرحلية" 34المكثفة للمجموعة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم أعدت المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

. إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتوافق مع باستثناء ما تم بيانه فيمــا يلي
باستثنــاء التغييرات المبينة أدناه  2018ديسمبر  31ة المجمعة للسنة المنتهية في تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوي

 .2019يناير  1" بدءا  من اإليجارات" 16لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم االتي نشأت من تطبيق 

وفقا  للتعليمات الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية  2018ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 
الصادرة من بنك الكويت المركزي )"البنك المركزي"( في دولة الكويت. وتتطلب هذه اللوائح قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا  

وفق تعليمات بنك  9ئتمانية المتوقعة من التسهيالت االئتمانية المحتسبة طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لمبلغ الخسائر اال
الكويت المركزي أو مبلغ المخصصات المطلوبة وفقا  لتعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى واألثر التبعي على اإلفصاحات 

 األخرى للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية.  ذات الصلة وتطبيق جميع المتطلبات

: 2018ديسمبر  31. )د.ك ألف 52,104 2019 يونيو 30وقد بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة للتمويالت اإلسالمية كما في 
  ت اإلسالمية للعمالء المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.د.ك( وهو مبلغ أقل من مخصص انخفاض القيمة للتمويال 49,914

مجمعة السنوية المالية البيانات لالمعلومات واإليضاحات المطلوبة ل جميعإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال تتضمن 
البيانات المالية السنوية المجمعة  قراءتها معويجب أن يتم  والمطبقة في دولة الكويت  معدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير الماليةال

. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج الفترات المرحلية ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون 2018ديسمبر  31للمجموعة كما في 
 .2019ديسمبر  31متوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 

 

 
 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 الهامة )تتمة(السياسات المحاسبية  .2

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2-2

 "اإليجارات" 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. ويحل المعيار الدولي 2019يناير  1 بداية من  2016في يناير  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 4والتفسير الصادر من لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17محل معيار المحاسبة الدولي رقم  16للتقارير المالية رقم 
مبادئ االعتراف باإليجارات وقياسها  16. ويبين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 27ورقم  15وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 

 موعة كمستأجر بتطبيق السياسة المحاسبية التالية فيما يتعلق بإيجاراتها:وعرضها واإلفصاح عنها. وقامت المج

صل تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا . ويعتبر العقد إيجارا  إذا قام بنقل حق السيطرة على استخدام أ
ذا تم تحديد العقد كإيجار، تق وم المجموعة باالعتراف بأصل انتفاع والتزام إيجاري في تاريخ بدء محدد لفترة زمنية لقاء مقابل. وا 

ت اإليجار. ويتم قياس أصل االنتفاع مبدئيا  بالتكلفة والتي تشتمل على المبلغ المبدئي لاللتزام اإليجاري معدال  ألي دفعات إيجارية تم
دها. ويتم إهالك أصل االنتفاع الحقا  باستخدام طريقة في أو قبل تاريخ اإليجار باإلضافة إلى أي تكاليف مبدئية مباشرة تم تكب

القسط الثابت على مدار فترة اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض قيمة أصل االنتفاع دوريا  بمقدار خسائر انخفاض القيمة إن 
عة في تاريخ البدء مخصومة باستخدام وجدت. كما يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا  بالقيمة الحالية للدفعات اإليجارية غير المدفو 

 الفعلي. عائدمعدل فائدة االقتراض المتدرج للمجموعة. ثم يتم قياس االلتزام اإليجاري الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريق معدل ال
 

 االستثمار إيرادات صافي .3
أشهر المنتهية في الثالثة  

 يونيو  30
أشهر المنتهية في الستة 

 يونيو  30

 2019 2018 2019 2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

 540 697 384 474 إيرادات توزيعات أرباح

 1,110 915 799 687 األرباح أو الخسائرمن أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل بح الر  صافي

 - 982 - - الربح عند االستحواذ االعتباري لشركة زميلة

 347 199 (140) 95 استثمارات عقارية من ( )الخسائر/بح الر 

 608 1,580 688 420 الحصة من نتائج شركات زميلة

 1,676 1,731 4,373 2,605 

 مخصص انخفاض القيمة .4

أشهر المنتهية في الثالثة  
 يونيو  30

أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو  30

 2019 2018 2019 2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

 7,923 13,806 3,028 6,205 مخصص التمويالت اإلسالمية للعمالء

 58 590 - 590 األصول المالية األخرى –خسائر االئتمان المتوقعة 

 7,378 - 5,048 - خسائر انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة

 - 563 - 563 خسائر انخفاض قيمة أصول أخرى

 7,358 8,076 14,959 15,359 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 

9 

 

 

 الضرائب .5
أشهر المنتهية في الثالثة  

 مارس 31
أشهر المنتهية في الستة 

 يونيو 30
 2019 2018 2019 2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

 237 288 117 152 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 686 778 345 416 ضريبة دعم العمالة الوطنية

 270 311 134 166 (46/2006الزكاة )حسب قانون الزكاة رقم 

 734 596 1,377 1,193 

 
 16 تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية .6

باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة ، وبالتالي لم يتم إعادة إدراج المعلومات  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
التأجير وحق استخدام الموجودات بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير المستقبلية ، وبالتالي لم يتم تسجيل أي  المقارنة ، تم تسجيل التزامات

 تأثير على األرباح المرحلة االفتتاحية.
ن تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام في " األراضي والمباني والمعدات " والتزامات التأجير ضمن " المطلوبات األخرى" في بيا

، تبلغ القيمة الدفتيرية لحق استخدام الموجودات ومطلوبات التأجير  2019يونيو  30المركز المالي المرحلي المكثف المجمع. كما في 
 ألف دينار كويتي على التوالي. 8,561ألف دينار كويتي ومبلغ  10,968

تي وهو مدرج ضمن " استهالك المباني والمعدات " في ألف دينار كوي 1,641يبلغ مصروف االستهالك لحق استخدام الموجودات للفترة 
بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف. إن مصروفات التأجير المدرجة في " مصروفات إدارية أخرى " أقل في حدود خالل 

 .16الفترة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقاري المالية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 األساسية والمخففةربحية السهم  .7
خالل  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسطعلى مساهمي البنك  إلىالعائد  الفترة بتقسيم صافي ربحاحتساب ربحية السهم األساسية  يتم

 القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسطعلى  الفترة العائد إلى مساهمي البنك تحتسب األرباح المخففة لكل سهم بتقسيم صافي ربح .الفترة
إلى أسهم. وال ينتج عن  المحتملة المخففةاألسهم  كافةالتي يمكن إصدارها عند تحويل  األسهم لعدد المرجح المتوسط زائدا   الفترةخالل 
  .المسجلةربحية السهم األساسية  فيخيارات أسهم الموظفين أي تغيير  إصدارعن  الناتجة المخففةالسهم  ربحية

 المنتهية فيأشهر الثالثة  
 يونيو  30 

 أشهر المنتهية فيالستة 
 يونيو  30 

 2019 2018 2019 2018 

 25,741 28,865 13,178 14,246 (د.كألف ) صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك

 1الشريحة  –: األرباح المدفوعة لحاملي الصكوك الدائمة ناقصا

 (2,544) (2,563) (2,544) (2,563) (د.كألف )

 11,683 10,634 26,302 23,197 

من أسهم  صافيا   خالل الفترة لعدد األسهم القائمة حالمتوسط المرج
 2,659,719 2,754,636 2,660,098 2,847,211 الخزينة )ألف سهم(

 8.72 9.55 4.00 4.10 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )فلس(

إجراء  لس على الترتيب، قبلف 9.72و فلس 4.46 ، 2018يونيو  30للفترة المنتهية في  شهرأالثالثة والستة  لفترةالسهم  ربحية بلغت
 (.51)إيضاح  المنحةأسهم  صدارإ عقب لعدد األسهم رجعي بأثرتسوية 

 

 النقد والنقد المعادل  .8
 

 يونيو 30

 2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2018 

 يونيو  30

2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

 68,833 83,805 145,888 النقد واألرصدة لدى البنوك

 166,745 80,962 209,265 التوظيفات لدى البنوك التي تحل آجال استحقاقها خالل سبعة أيام

 355,153 164,767 235,578 

 

  في أوراق مالية اتاستثمار  .9

 

 يونيو  30

 2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2018 

 يونيو 30

2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -استثمار في صكوك   341,494 309,339 254,888 

 43,412 42,760 45,903 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الشامل اآلخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل   30,972 30,740 15,393 

 418,369 382,839 313,693 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 )تتمة( في أوراق مالية اتاستثمار  .9

 

 يونيو  30

 2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2018 

 يونيو  30

2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

مسعرةاستثمارات في صناديق غير   45,903 42,760 43,412 

 45,903 42,760 43,412 

 

 

 يونيو  30

 2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2018 

 يونيو  30

2018 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ت الشاملة األخرىاأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليراد

 15,182 30,574 30,786 استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

في أوراق مالية مسعرة استثمار  186 166 211 

 30,972 30,740 15,393 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 عالقةمع أطراف ذات  المعامالت .10

وأقاربهم من الدرجة األولى والشركة األم الرئيسيين تحت سيطرتهم المنفردة أو المشتركة والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة التي تخضع وأعضاء مجلس اإلدارة والكيانات  الرئيسيين المساهمين مناألطراف ذات العالقة  تتكون
إطار النشاط االعتيادي على أسس تجارية بحتة التجارية في  المعامالتوفروعها والشركات الزميلة والتابعة لها. وتنشأ األرصدة لدى األطراف ذات العالقة من الرئيسيين موظفي إدارتها و أعضاء مجلس إدارتها بمــا في ذلك 

  :وهي مدرجة ضمن بنود البيانات المالية التالية 
 
  )مدققة(   عدد األطراف ذات عالقة  التنفيذيينديرين الم وعدد أعضاء مجلس اإلدارة  
 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30  يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30  يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2019 2018 2018  2019 2018 2018  2019 2018 2018 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك         

 4,582 5,157 11,577  3 2 1  6 7 4 تمويالت إسالمية للعمالء 

 8,537 3,028 5,380  11 9 11  15 5 8 حسابات المودعين

 6 - -  - - -  1 - -  واعتمادات مستنديهخطابات ضمان 

    والتمويالت اإلسالمية األخرى اتإيرادات من المرابح
 

   
 

226 231 136 

    تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين
 

   
 

(68) (87) (55) 
    

 
       

    الشركة األم
 

   
 

   

     المستحق من البنوك
 

   
 

55,458 43,139 66,827 

     المستحق للبنوك
 

   
 

39,801 59,140 22,354 

    والتمويالت اإلسالمية األخرى اتإيرادات من المرابح
 

   
 

745 1,617 1,098 

    تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين
 

   
 

(268) (664) (209) 

 
 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 )تتمة(عالقة معامالت مع أطراف ذات  .10
 موظفي اإلدارة العليا:ل مدفوعات
 :عات لموظفي اإلدارة العلياتفاصيل المدفو فيما يلي 

    

 أشهر المنتهية فيالثالثة  
 يونيو  30 

 أشهر المنتهية فيالستة  
 يونيو  30 

 2019 2018  2019 2018 

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك 

 1,019 1,088  518 531 مزايا قصيرة األجل

 206 213  88 84 نهاية الخدمة فأةمكا

 297 308  148 152 مدفوعات األسهم

 767 754  1,609 1,522 

 
 خزينة أسهم .11

  :التالية الخزينة أسهم البنك يمتلك

 
 يونيو 30

2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 يونيو 30

2018 
    

 2,027,659 2,027,659 331,112 عدد أسهم الخزينة

 %0.0849 %0.0849 %0.0115 % -نسبة أسهم الخزينة إلى إجمالي األسهم المصدرة 

 643 643 54 ألف د.ك –تكلفة أسهم الخزينة 

 1,014 1,135 192 ألف د.ك –القيمة السوقية ألسهم الخزينة 

 0.480 0.508 0.571 د.ك- المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 احتياطيات أخرى  . 12
 

احتياطي 
 اختياري

احتياطي 
المدفوعات 
 باألسهم

احتياطي 
 القيمة العادلة

احتياطي 
ترجمة علمالت 

 المجموع أجنبية
 

كألف د.  ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
      

 19,165 (9,917) 3,543 1,381 24,158 2019يناير  1الرصيد في 

 1,712 431 1,281 - - خسائر شاملة أخرى

 1,712 431 1,281 - - إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 

 (414) - - (414) - بيع أسهم خزينة 

 20,463 (9,486) 4,824 967 24,158 2019يونيو  30الرصيد في 

      

 14,764 (9,276) 3,859 1,671 18,510 )كما تم عرضه سابقا( 2018يناير  1الرصيد في 

في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 798 - 798 - - 2018يناير  1

 15,562 (9,276) 4,657 1,671 18,510 )المعدل( 2018يناير  1الرصيد في 

 (4,486) (2,553) (1,933) - - خسائر شاملة أخرى

 (4,486) (2,553) (1,933) - - إجمالي الخسائر الشاملة األخرى

 (287) - - (287) - بيع أسهم خزينة 

 10,789 (11,829) 2,724 1,384 18,510 2018يونيو  30الرصيد في 
 

 مطلوبات محتملةو  التزامات .13
 ق بما يلي:تتعل   االعتياديةقائمة ضمن أنشطة األعمال  ومطلوبات محتملةالتزامات  هناك ت، كانالمالي تاريخ التقريرفي 
 

 يونيو 30
2019 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2018 
 يونيو 30

2018 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
 

   

 244,510 264,940 264,271 كفاالت 

 94,842 91,632 91,935 خطابات قبول واعتمادات مستندية 

 1,305 9,278 9,278 التزامات أخرى

 365,484 365,850 340,657 

 

 

 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 

15 

 

 

 تحليل القطاعات  .14
القرار من أجل تخصيص  يالداخلية والتي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع المالية استنادا  إلى معلومات التقارير التشغيليتم تحديد قطاعات 

 .قطاعات جغرافيةأو  إما إلى قطاعات أعمال قطاعات التشغيلتنقسم و وتقييم أدائها  اتالموارد للقطاع
 األعمال قطاعات

 أربعة قطاعات أعمال رئيسية: إلىاإلدارة ألغراض  يتم تنظيم أنشطة البنك
تقدم سلسلة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء األفراد والمؤسسات، وتتضمن هذه السلسلة خدمات  : الخدمات المصرفية االستهالكية

 التمويل االستهالكي والبطاقات االئتمانية والودائع وخدمات الفروع المصرفية األخرى. 
 من للعمالءذات الصلة والخدمات األخرى  التجاريةخدمات التقدم خدمات المرابحات واإلجارة و  : الخدمات المصرفية للشركات 

 الشركات. 
واستثمارات العقارات واالستثمار في الشركات الزميلة تشمل بصورة رئيسية إدارة االستثمارات المباشرة  :  االستثماريةالخدمات المصرفية 

دارة األصول.   المحلية والدولية وا 
والتسهيالت التمويلية اإلسالمية األخرى  الدوليةالمحلية و خدمات تسهيالت المرابحة  بصورة رئيسية تقدم : الخزانة

 .توفير األموال الالزمة لتمويل عمليات البنكإضافة إلى  ،البنوكصورة رئيسية مع ب
 والتوزيع بين القطاعات. تسعير التحويل فيما يتعلق بسياسة المتبقيةو  األخرى ةعطة المجمو أنش تتضمن : بنود داخل المجموعة

 

 
الخدمات 
المصرفية 
 االستهالكية

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
 االستثمارية

 
 الخزانة 

 بنود
داخل 

 المجموعة
 

 المجموع
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019
 58,407 6,257 5,340 (1,751) 16,024 32,537 /)خسارة( التمويلإيراداتصافي 

 73,870 3,425 7,082 5,847 21,122 36,394 التشغيلية اإليرادات

 28,875 (6,326) 6,810 3,703 7,309 17,379 صافي ربح/)خسارة( الفترة 

 4,792,940 42,334 550,176 169,187 2,480,927 1,550,316 مجموع األصول

 4,166,331 38,559 1,488,748 15,668 370,323 2,253,033 مجموع المطلوبات 

 
 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018

 59,450 4,148 4,827 (1,392) 19,815 32,052 /)خسارة( التمويلإيراداتصافي 

 70,660 598 6,393 3,748 24,509 35,412 التشغيلية اإليرادات

 25,841 (11,594) 6,082 (5,380) 17,622 19,111 صافي ربح/)خسارة( الفترة 

 4,166,840 16,531 455,976 157,372 2,129,484 1,407,477 مجموع األصول

 3,711,413 21,205 1,591,527 20,293 285,927 1,792,461 مجموع المطلوبات 

 

 

 

 
 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  .15
 معامالت في المطلوبات إحدى لتحويل دفعه يمكن الذي أو األصول أحد بيع مقابل عليه الحصول يمكن الذي السعر بأنها العادلة القيمة تعرف
. ويتم التوصل إلى القيم العادلة من خالل أسعار السوق المعلنة، ونماذج خصم التدفقات القياس تاريخ عند السوق في المشاركين بين منظمة
 من النماذج حسبما يكون مالئم ا. وغيرهاالنقدية 

  مستويات القيمة العادلة

 تقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على النحو التالي:اليحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استنادا  إلى طريقة 
  مات متطابقة في أسواق نشطةالتزا : األسعار المعلنة )غير المعد لة( ألصول أو1المستوى. 

  التي يتم رصدها، سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )أي و  1المستوى  مدرجة في: مدخالت غير السعر المعلن 2المستوى
 .مشتقة من األسعار(

  (.معلومات غير ظاهرة: مدخالت ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق )3المستوى  

 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

     2019 يونيو 30
 45,903 - 45,903 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 341,494 - - 341,494 استثمار في صكوك

 30,972 30,786 - 186 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 341,680 45,903 30,786 418,369 

 
     )مدققة( 2018ديسمبر  31

 42,760 - 42,760 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 309,339 - - 309,339 استثمار في صكوك

 30,740 30,574 - 166 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 309,505 42,760 30,574 382,839 

 
     2018 يونيو 30

 43,412 - 43,412 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 254,888 - - 254,888 استثمار في صكوك

 15,393 15,182 - 211 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 255,099 43,412 15,182 313,693 

 
 وال تختلف القيم العادلة لكافة األدوات المالية جوهريا  عن قيمهــا الدفترية.

 

 

 
 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2019 يونيو 30إلى  2019يناير  1للفترة من 

17 

 

 

 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  .15

 يوضحها الجدول التالي :  3إن حركة األدوات المالية المصنفة في المستوى 

 
 يناير  1في 

التغير في 
 القيمة العادلة 

إضافات/ 
 بيع/ استرداد تحويالت

حركات معدل 
 يونيو  30في  الصرف

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
       2019يونيو  30

       أصول تم قياسهــا بالقيمة العادلة

       

 30,786 260 (78) - 30 30,574 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 30,574 30 - (78) 260 30,786 

       2018يونيو  30
       أصول تم قياسهــا بالقيمة العادلة

 - - - (3,477) - 3,477 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 - - - (9,788) - 9,788 أصول مالية متاحة للبيع

 15,182 30 (88) 15,255 (15) - الدخل الشامل اآلخر أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل

 13,265 (15) 1,990 (88) 30 15,182 

أو على لن يكون هنــاك أثرا  جوهريا  على بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف أو على بيان األرباح والخسائر المرحلي المجمع المكثف 
تعرضت متغيرات المخاطر ذات الصلة، والتي يتم استخدامهــا للوصول إلى القيمة العادلة لألوراق  بيان الدخل الشامل اآلخر في حــال ما إذا

 .%5، إلى تغيير بنسبة 3والمستوى   2المصنفة تحت االمستوى  ةالمــالي

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية  .16
( وتوزيعات أرباح %5: 2017) %5على اصدار أسهم منحة بنسبة  2019مارس  10وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في 

. وقد أدت أسهم المنحة إلى زيادة عدد األسهم المصدرة 2018ديسمبر  31فلس للسهم( للسنة المنتهية في  7: 2017فلس للسهم ) 8نقدية بقيمة 
 ألف دينار كويتي11,942 سهم( وزيادة في رأس المال بمبلغ  113,736,743: 2017) سهم 119,423,580والمدفوعة بالكامل بعدد 

 ألف دينار كويتي(. 11,374 :2017)

 

سهما  تبلغ  376,184,277بعدد  أسهم وخالل العام وبعد الحصول على الموافقات الالزمة، قام البنك بزيادة رأس ماله من خالل إصدار حقوق
ا أدى إلى زيادة رأس مفلس. تم االكتتاب في إصدار الحقوق بالكامل م 250إلى عالوة إصدار تبلغ فلس باإلضافة  100سمية لكل منها القيمة اإل

 ألف د.ك. 94,046ألف د.ك. باإلضافة إلى عالوة إصدار تبلغ  37,618المال بمبلغ 
 


