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 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(بيان األرباح أو الخسائر 
 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 أشهر المنتهيةالثالثة    
 مارس 31في 

   2020 2019 
 ألف د.ك ألف د.ك  اتإيضاح 

     اإليرادات

 48,775 57,854   والتمويالت اإلسالمية األخرى  اتإيرادات من المرابح

 (20,168) (25,617)   تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين

 28,607 32,237   صافي إيرادات التمويل

 2,697 3,084  4 االستثمار  إيرادات صافي

 4,975 3,755   صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 935 2,287   صافي ربح تحويل عمالت أجنبية

 37,214 41,363   اإليرادات التشغيلية

     

 (8,993) (11,711)   تكاليف موظفين

 (3,408) (4,938)   مصروفات عمومية وإدارية

 (1,945) (2,198)   استهالك 

 (14,346) (18,847)   المصروفات التشغيلية

     

 22,868 22,516   الربح التشغيلي قبل مخصص انخفاض القيمة

 (7,601) (11,464)  5 مخصص انخفاض القيمة

 15,267 11,052   قبل االستقطاعات ربح التشغيل

 (643) (712)  6 الضرائب

 14,624 10,340   صافي ربح الفترة 

     

     إلى: العائد

 14,619 10,227   البنك مساهمي

 5 113   غير مسيطرة  حصص

 14,624 10,340   ربح الفترة  صافي

 7 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )فلس(
 3.38 5.21 

 

.تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثـفة 18إلى  1إن اإليضاحات من 



 وشركاته التابعة ع.نك بوبيان ش.م.ك.ب

  المكثف )غير مدقق( المرحلي المجمعالدخل الشامل اآلخر بيان 
 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 أشهر المنتهيةالثالثة   
 مارس 31في 

  2020 2019 
 ألف د.ك ألف د.ك  
    

 14,624 10,340  صافي ربح الفترة

    

     )الخسائر( الشاملة األخرى:/ اإليرادات

المرحلي المجمع  األرباح أو الخسائرإعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى بيان  بنود يتم/أو من الممكن
    :المكثف

 1,897 (32,954)  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين قراأو  تاالستثمار  العادلة القيمة في التغير

 337 (606)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

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

 181 (1,019)  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية قراأو  تاالستثمار  العادلة القيمة في التغير

 2,415 (34,579)  الشاملة األخرى للفترة  اإليرادات /)الخسائر( 

 17,039 (24,239)  الشاملة للفترة  اإليرادات / )الخسائر( إجمالي

    

    العائد إلى: 

 17,034 (24,352)  مساهمي البنك 

 5 113  حصص غير مسيطرة

 17,039 (24,239)  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  

 

 

 .المكثـفة المجمعةالمرحلية  المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   18 إلى 1من  يضاحاتإلن اإ





 

 وشركاته التابعةع. نك بوبيان ش.م.ك.ب

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

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

5 

 

  

 رأس المـال 

 إصدارعالوة 

 أسهم

أسهم منحة 

 أسهم خزينة مقترحة

احتياطي 

 قانوني

احتياطيات أخرى 

 (12)إيضاح 

 أرباح

 مرحلة

توزيعات نقدية 

 مقترحة

حقوق الملكية 

العائدة إلى 

 مساهمي البنك

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

 653,181 2,345 75,388 575,448 25,954 35,817 22,114 31,848 (54) 14,420 156,942 288,407 2020 يناير 1الرصيد في 

 10,340 113 - 10,227 - 10,227 - - - - - - ربح الفترة

 (34,579) - - (34,579) - - (34,579) - - - - - الخسائر الشاملة األخرى 

 (24,239) 113 - (24,352) - 10,227 (34,579) - - - - - اإليرادات الشاملة للفترة )الخسائر( / إجمالي

 28,802 28,802 - - - - - - - - - - االستحواذ على حصص غير مسيطرة

 (103) (103) - - - - - - - - - - تعديالت أخرى في الحصص غير المسيطرة

 657,641 31,157 75,388 551,096 25,954 46,044 (12,465) 31,848 (54) 14,420 156,942 288,407 2020 مارس 31الرصيد في 

 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 

 14,624 5 - 14,619 - 14,619 - - - - - - ربح الفترة

 2,415 - - 2,415 - - 2,415 - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 17,039 5 - 17,034 - 14,619 2,415 - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 (19,092) - - (19,092) (19,092) - - - - - - - (17)إيضاح مدفوعة  توزيعات أرباح 

 - - - - - - - - - (11,942) - 11,942 (17)إيضاح  إصدار أسهم منحة

 174 - - 174 - - (415) - 589 - - - بيع أسهم خزينة

 484,081 2,320 75,388 406,373 - 46,326 21,165 25,251 (54) - 62,896 250,789 2019 مارس 31الرصيد في 

 

 المرحلية المجمعة المكثـفة. المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   18إلى  1من  يضاحاتإلن اإ



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 المكثف )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع
 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال  

  2020  2019 
 ألف د.ك  د.كألف  اتإيضاح 

     األنشطة التشغيلية 
 14,624  10,340  صافي ربح الفترة 

     تعديالت لـ: 
 7,601  11,464 5 مخصص انخفاض القيمة

 1,945  2,198  استهالك
 (5,728)  (5,157)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 (288)  462 4 األرباح أو الخسائر أرباح غير محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل)خسائر(/
 (1,160)  (377) 4 حصة في نتائج شركات زميلة

 -  (2,227) 3 صافي الربح من االستحواذ على شركة تابعة
 (223)  (495) 4 ايرادات توزيعات أرباح

 16,771  16,208  ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول ومطلوبات التشغيل
     ومطلوبات التشغيل:التغيرات في أصول 

 33,710  7,924  ودائع لدى بنك الكويت المركزي 
 45,433  (39,903)  ودائع لدى بنوك أخرى 

 (150,037)  (238,428)  تمويالت إسالمية للعمالء
 1,050  13,816  أصول أخرى 

 107,438  302,774  المستحق للبنوك 
 72,986  (152,084)  حسابات المودعين 

 1,325  18,819  مطلوبات أخرى 

 128,676  (70,874)  الناتج من األنشطة التشغيلية )المستخدم(/صافي النقد 

     األنشطة االستثمارية
 17,333  14,055  المحصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (109,680)  (105,448)  الشامل اآلخر شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
 (35,249)  (8,008)  شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل األرباح أو الخسائر

 102,173  34,780  المحصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -  (1,815) 3 تابعةتكاليف المعامالت المتعلقة باالستحواذ على شركة 

 -  (325) 3 شراء استثمارات عقارية
 -  (97)  شراء استثمارات عقارية

 (4,339)  (5,899)  شراء ممتلكات ومعدات 
 223  495 4 توزيعات أرباح مستلمة 

 (29,539)  (72,262)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     األنشطة التمويلية
 174  -  المحصل من استخدام خيارات األسهم 

 -  228,600 16 األجل متوسطة العالمية لصكوكا

 174  228,600   األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد

 99,311  85,464  في النقد والنقد المعادل  الزيادة صافي
 164,767  509,737  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 264,078  595,201 8 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

 

.المكثـفة المجمعةالمرحلية  المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   18إلى  1من يضاحات إلن اإ



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

7 

 

 األنشطةالتأسيس و  .1
وفقا  لقانون الشركات التجارية المعمول به في دولة  2004سبتمبر  21)"البنك"( كشركة مساهمة كويتية عامة بتاريخ  .تأسس بنك بوبيان ش.م.ك.ع

 ووفقا  لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي. 2004إبريل  18والذي تم نشره في  88الكويت وبموجب المرسوم األميري رقم 
 .2006مايو  15تم إدراج أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق المالية في 

 الخدمات المصرفيةكافة يقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم  .من قبل بنك الكويت المركزي بمزاولة أعماله تم الترخيص للبنك  2004نوفمبر  28في 
 ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة وطبقا  لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. وفقا
 )"الشركة األم"(. .إحدى الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع هو البنك إن

المعلومات المالية لكل من  2020 مارس 31هر المنتهية في أش لثالثةاولفترة كما في المكثفة المعلومات المالية المرحلية المجمعة هذه تتضمن 
ستثمار الشركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقفلة(، وشركة بوبيان كابيتال لو  شركة بنك لندن والشرق األوسط وهم وشركاته التابعةالبنك 

 المجموعة في الشركات الزميلة.شار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة"(، إضافة إلى حصص ش.م.ك. )مقفلة(، )ي  
 دولة الكويت.  13116الصفاة،  25507عنوان البنك المسجل هو ص.ب. 

 .2020 يوليو 12 بتاريخمن قبل مجلس اإلدارة المكثفة المالية المرحلية المجمعة  المعلوماتتم التصريح بإصدار هذه 

 السياسات المحاسبية الهامة  .2

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

مة في إعداد . إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتوافق مع تلك المستخدفيمــا يلي
 .2019ديسمبر  31البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

وفقا  للتعليمات الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الصادرة من  2019ديسمبر  31تم إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 
التسهيالت  بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. وتتطلب هذه اللوائح قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا  لمبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة من

وفق تعليمات بنك الكويت المركزي أو مبلغ المخصصات المطلوبة وفقا  لتعليمات  9 االئتمانية المحتسبة طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
على اإلفصاحات ذات الصلة وتطبيق جميع المتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير  وما يتبعه من أثربنك الكويت المركزي أيهما أعلى 

  المالية الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

ديسمبر  31. )ألف د.ك 67,816مبلغ وقدره  2020مارس  31وقد بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة للتمويالت اإلسالمية للعمالء كما في 
اإلسالمية للعمالء  ( وهو مبلغ أقل من مخصص انخفاض القيمة للتمويالتألف د.ك 48,432 1920مارس  31و د.كألف  53,981: 2019

  ك الكويت المركزي.المطلوب من قبل بن

معدة وفقا  المجمعة السنوية المالية البيانات لالمعلومات واإليضاحات المطلوبة ل جميعإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال تتضمن 
 31البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في  قراءتها معويجب أن يتم  والمطبقة في دولة الكويت  للمعايير الدولية للتقارير المالية

 31. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج الفترات المرحلية ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 2019ديسمبر 
 .2020ديسمبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 األعمال اندماج. 3

)المصنفة سابقا  كـ "استثمار في شركة  ("BLME") باالستحواذ على حصة إضافية في أسهم بنك لندن والشرق األوسطقامت المجموعة خالل الفترة 
وبعد الحصول على السيطرة، أعادت المجموعة تصنيف استثماراتها في  ٪.71.08إلى  ٪27.91ا أدى إلى زيادة في ملكيتها الفعلية من مزميلة"(، م

)"تاريخ  2020يناير  27شركة زميلة إلى شركة تابعة، وقامت بتجميع البيانات المالية لبنك لندن والشرق األوسط بدءا  من  بنك لندن والشرق األوسط من
قامت المجموعة بإعادة قياس حصتها  ".اندماج األعمال" :3وحيث تم اندماج األعمال على مراحل وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .االستحواذ"(

تمت المحاسبة عن االستحواذ على بنك لندن  .العادلة كما في تاريخ االستحواذ بالقيمة بنك لندن والشرق األوسط في األسهم المحتفظ بها سابق ا في
تحواذ، وتقوم اإلدارة في الوقت الحالي بعملية تحديد القيم والشرق األوسط بناء  على القيم المؤقتة لألصول والمطلوبات القابلة للتحديد كما في تاريخ االس

 العادلة لألصول والمطلوبات المستحوذ عليها.
 المفترضة :والمطلوبات  المستحوذ عليها بالقيم العادلة المؤقتة المفترضة لألصول لخصوفيما يلي م

 ألف د.ك   

   األصول
 

 28,602   النقد واألرصدة لدى البنوك 

 3,001   لدى بنوك أخرى ودائع 

 522,700   تمويالت إسالمية للعمالء

 33,140   استثمار في صكوك

 1,154   استثمارات في أوراق مالية أخرى 

 484   استثمارات في شركات زميلة

 26,611   أصول أخرى 

 615,692   مجموع األصول

    المطلوبات

 118,425   المستحق للبنوك

 395,881   حسابات المودعين

 10,592   مطلوبات أخرى 

 524,898   مجموع المطلوبات

 90,794   صافي األصول

 (3,274)   حصص غير مسيطرة

 87,520   القيمة العادلة المؤقتة لصافي األصول المستحوذ عليها من قبل المجموعة

    

 ألف د.ك 

  تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ

 28,602 المعادل في الشركة التابعة المستحوذ عليهاالنقد والنقد 

 (28,927) ناقصا : المقابل المدفوع

 (325) عند االستحواذ صادرالتدفق النقدي ال

 
 

 

 

 
 
 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 )تتمة(األعمال اندماج. 3
 عاله بلغ المقابل المدفوع والحصة غير المسيطرة، والقيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا  فيما يتعلق باندماج األعمال المذكور أ 

، د.كألف  2,227. وقد نتج عن االستحواذ صافي ربح مؤقت بلغ واليعلى الت د.كألف  16,735و د.كألف  25,312، ود.كألف  28,927
 بعد خسارة إعادة قياس حصة الملكية المحتفظ بها سابقا  في بنك لندن والشرق األوسط البالغة بالصافي

والتي تم إدراجها تحت بند "صافي إيرادات االستثمار" في بيان األرباح أو  د.كألف  1,815. وتكاليف المعاملة البالغة ألف د.ك 12,504
  .المكثف المجمع المرحلي الخسائر

 889إيرادات تشغيلية تبلغ  2020مارس  31رباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في يتضمن بيان األ
  من بنك لندن والشرق األوسط. د.كألف  521وربح عائد لمساهمي البنك يبلغ  د.كألف 

 .إيرادات المجموعة والربح العائد لمساهمي البنك لم تكن لتختلف بشكٍل جوهري وفيما لو تم إنجاز عملية اندماج األعمال في بداية السنة، فإن 
 

 االستثمار إيرادات صافي .4
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31 
 2020 2019 

 ألف د.ك ألف د.ك 
   

 223 495 إيرادات توزيعات أرباح

 228 (462) خالل األرباح أو الخسائر الربح من أصول مالية بالقيمة العادلة من)الخسارة( / صافي 

 - 59 صافي الربح من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 104 388 الربح من استثمارات عقارية

 - 2,227 (3صافي الربح من اندماج األعمال )إيضاح 

 982 - الربح عند االستحواذ االعتباري لشركة زميلة

  1,160 377 نتائج شركات زميلة فيالحصة 

 3,084 2,697 

 مخصص انخفاض القيمة. 5
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31 
 2020 2019 

 ألف د.ك ألف د.ك 
   

 7,601 10,500 مخصص التمويالت اإلسالمية للعمالء

 - 964 األصول المالية األخرى  –خسائر االئتمان المتوقعة 

 11,464 7,601 

 

 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

10 

 

 
 الضرائب .6

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 31 

 2020 2019 
 ألف د.ك ألف د.ك 

   

 136 101 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 362 279 ضريبة دعم العمالة الوطنية

 145 112 (46/2006الزكاة )حسب قانون الزكاة رقم 

 - 220 ضرائب خارجية

 712 643 
 

 

 األساسية والمخففةربحية السهم . 7
 .الفترةخالل  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسطعلى مساهمي البنك  إلىالعائد  الفترة بتقسيم صافي ربحاحتساب ربحية السهم األساسية  يتم

 زائدا   الفترةخالل  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسطعلى  الفترة العائد إلى مساهمي البنك تحتسب األرباح المخففة لكل سهم بتقسيم صافي ربح
 إلى أسهم. المحتملة المخففةاألسهم  كافةالتي يمكن إصدارها عند تحويل  األسهم لعدد المرجح المتوسط

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31 

 2020 2019 
   

 14,619 10,227 (د.كألف ) صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك

 2,805,126 3,027,952 من أسهم الخزينة )ألف سهم( صافيا   خالل الفترة لعدد األسهم القائمة حالمتوسط المرج

 5.21 3.38 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )فلس(

صدار أسهم إ عقب لعدد األسهم بأثر رجعيإجراء تسوية  فلس قبل 5.83، 2019 مارس 31للفترة المنتهية في شهر ألفترة الثالثة ربحية السهم بلغت 
 (.71المنحة )إيضاح 

 

 النقد والنقد المعادل  .8
 

 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2019 

 مارس 31
 2019 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
 

   

 122,767 232,393 236,322 النقد واألرصدة لدى البنوك

 141,311 277,344 358,879 استحقاقها خالل سبعة أيامالتوظيفات لدى البنوك التي تحل آجال 

 595,201 509,737 264,078 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

11 

 

 

  في أوراق مالية اتاستثمار  .9

 

 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2019 

 مارس  31
2019 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
 

   

الدخل الشامل اآلخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  -صكوك الستثمار في اال  390,578 306,315 322,584 

 60,921 80,440 74,611 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 30,952 20,775 20,283 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 485,472 407,530 414,457 

 

 

 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2019 

 مارس  31
2019 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
 

   

    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 60,921 80,440 74,611 استثمارات في صناديق غير مسعرة  

 74,611 80,440 60,921 

 

 

 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2019 

 مارس  31
2019 

 ألف د.ك د.كألف  ألف د.ك 
 

   

    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادت الشاملة األخرى 
 30,780 20,624 20,144 استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

 172 151 139 استثمار في أوراق مالية مسعرة

 20,283 20,775 30,952 

 

 
 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

12 

 

 عالقةمع أطراف ذات  المعامالت .10

أعضاء مجلس بمــا في ذلك 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 وهي مدرجة ضمن بنود البيانات المالية التالية التجارية في  مالتالمعاوفروعها والشركات الزميلة والتابعة لها. وتنشأ األرصدة لدى األطراف ذات العالقة من الرئيسيين موظفي إدارتها و إدارتها 

 
  )مدققة(   عدد األطراف ذات عالقة  التنفيذيين دراءالم وعدد أعضاء مجلس اإلدارة  
 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31  مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31  مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 
 2020 2019 2019  2020 2019 2019  2020 2019 2019 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك         

            

 2,986 14,469 1,282  1 1 1  5 7 5 تمويالت إسالمية للعمالء 

 4,124 3,801 4,625  9 12 11  9 5 5 حسابات المودعين

 - - 356  - - 1  - - -  واعتمادات مستنديةخطابات ضمان 

 48 459 12         والتمويالت اإلسالمية األخرى  اتإيرادات من المرابح

 (14) (98) (13)         تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين

            

            الشركة األم

 53,263 181,080 214,580          المستحق من البنوك

 76,689 5,735 286,605          المستحق للبنوك

 422 1,405 835         والتمويالت اإلسالمية األخرى  اتإيرادات من المرابح

 (117) (1,170) (807)         تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين

   
 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

13 

 

 )تتمة(عالقة معامالت مع أطراف ذات  .10
 العليا:موظفي اإلدارة ل مدفوعات
 :عات لموظفي اإلدارة العلياتفاصيل المدفو فيما يلي 

  

 أشهر المنتهية فيالثالثة  
 مارس  31 

 2020 2019 

 ألف د.ك ألف د.ك 
   

 557 656 مزايا قصيرة األجل

 129 141 نهاية الخدمة فأةمكا

 156 171 مؤجلةمدفوعات 

 968 842 

 خزينة أسهم .11
  :التالية الخزينة أسهم البنك يمتلك

 مارس 31 
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2019 

 مارس 31
 2019  

    

 283,242 331,112 331,112 عدد أسهم الخزينة

 %0.01129 %0.01148 %0.01148 % - نسبة أسهم الخزينة إلى إجمالي األسهم المصدرة

 54 54 54 ألف د.ك. -تكلفة أسهم الخزينة 

 171 212 169 ألف د.ك. –الخزينة  القيمة السوقية ألسهم

 0.578 0.578 0.598 المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم )فلس(

 احتياطيات أخرى  .12
  

احتياطي 

 اختياري 

احتياطي 

المدفوعات 

 باألسهم

احتياطي القيمة 

 العادلة

 احتياطي ترجمة

 المجموع عمالت أجنبية

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

 22,114 (9,488) 167 967 30,468 2020يناير  1الرصيد في 

 (34,579) (606) (33,973) - -  خرى األشاملة الخسائر ال

 (34,579) (606) (33,973) - - فترةإجمالي الخسائر الشاملة لل

 (12,465) (10,094) (33,806) 967 30,468 2020مارس  31الرصيد في 

      

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

 2,415 337 2,078 - -  خرى األشاملة الخسائر ال

 2,415 337 2,078 - - فترةإجمالي الخسائر الشاملة لل

 )415( - - )415( - بيع أسهم خزينة

 21,165 (9,580) 5,621 966 24,158 2019مارس  31الرصيد في 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

14 

 

 
 مطلوبات محتملةو  التزامات .13

 ق بما يلي:تتعل   االعتياديةقائمة ضمن أنشطة األعمال  ومطلوبات محتملةالتزامات  هناك ت، كانالمالي تاريخ التقريرفي 

 

 مارس 31
 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2019 

 مارس 31
 2019  

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
    

 265,676 271,839 262,614 كفاالت

 97,866 90,184 87,609 خطابات قبول واعتمادات مستندية

 9,278 2,032 2,032 التزامات أخرى 

 352,255 364,055 372,820 

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

 .أو قطاعات جغرافية إما إلى قطاعات أعمال قطاعات التشغيلتنقسم و وتقييم أدائها  اتللقطاع
 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

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

واالستثمار في الشركات الزميلة االستثمارات المباشرة األصول والثروات و تشمل بصورة رئيسية إدارة  :  االستثماريةالخدمات المصرفية 
 . ت المحلية والدوليةواستثمارات العقارا

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 

 الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020
 32,237 2,171 1,013 923 10,184 17,946 التمويل إيراداتصافي 

 41,363 1,550 3,300 5,257 12,499 18,757 التشغيلية اإليرادات

 10,340 (13,583) 3,045 2,217 8,930 9,731 صافي ربح/)خسارة( الفترة 

 6,238,497 77,232 881,373 783,519 2,827,376 1,668,997 مجموع األصول

 592,533 432,322 2,400,775 مجموع المطلوبات 
1,880,66

1 
274,565 5,580,856 

 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

15 

 

 

 )تتمة(تحليل القطاعات  .14

 
الخدمات 
المصرفية 
 االستهالكية

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
 االستثمارية

 
 الخزانة 

 بنود
داخل 

 المجموعة
 

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

 الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019
 28,607 3,072 3,071 (823) 7,862 15,425 )خسارة( التمويل/إيراداتصافي 

 37,214 1,543 4,007 3,679 11,201 16,784 التشغيلية اإليرادات

 14,624 (2,370) 3,859 2,628 3,317 7,190 صافي ربح/)خسارة( الفترة 

 4,553,885 44,288 481,618 179,747 2,337,370 1,510,862 مجموع األصول

 4,069,804 51,453 1,588,293 14,112 282,994 2,132,952 مجموع المطلوبات 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .51
 بين منظمة معامالت في المطلوبات إحدى لتحويل دفعه يمكن الذي أو األصول أحد بيع مقابل عليه الحصول يمكن الذي السعر بأنها العادلة القيمة تعرف

من النماذج  . ويتم التوصل إلى القيم العادلة من خالل أسعار السوق المعلنة، ونماذج خصم التدفقات النقدية وغيرهاالقياس تاريخ في السوق  في المشاركين
 حسبما يكون مالئم ا.

  مستويات القيمة العادلة

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

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

     2020 مارس 31
 74,611 35,867 38,744 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 390,578 - - 390,578 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – صكوكالستثمار في اال

 20,283 20,144 - 139 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 390,717 38,744 56,011 485,472 

     )مدققة( 2019ديسمبر  31
 80,440 41,862 38,578 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 306,315 - - 306,315 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – صكوكالستثمار في اال

 20,775 20,624 - 151 خالل الدخل الشامل اآلخرأصول مالية بالقيمة العادلة من 

 306,466 38,578 62,486 407,530 

     2019 مارس 31

 60,921 - 60,921 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 322,584 - - 322,584 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – صكوكالستثمار في اال

 30,952 30,780 - 172 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 322,756 60,921 30,780 414,457 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 

16 

 

 

      )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية .51

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

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

 
 يناير  1في 

التغير في القيمة 
 العادلة 

انخفاض 
 القيمة

إضافات/ 
 بيع/ استرداد تحويالت

حركات معدل 

  مارس 31في  الصرف
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 

        

        2020 مارس 31
   أصول تم قياسهــا بالقيمة العادلة

 
    

 35,867 417 (6,177) - (3) (232) 41,862 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأصول 

 20,144 (640) - 160 - - 20,624 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 62,486 (232) (3) 160 (6,177) (223) 56,011 

        2019 مارس 31

 30,780 206 - - - - 30,574 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 30,574 - - - - 206 30,780 

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

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

 األجل متوسطة العالمية الصكوك .16

 فبراير 18 وبتاريخ"(. العالمية الصكوك برنامج)" أمريكي دوالر مليار بقيمة األجل متوسطة العالمية للصكوك برنامجا   بإطالق البنك قام، 2019 خالل
 متوسطة العالمية الصكوك لبرنامج وفقا   2025 فبراير في تستحق أمريكي دوالر مليون  750 قيمتها تبلغ مضمونة غير أولية صكوكا   البنك أصدر، 2020
 ثابت ربح معدل وتحمل سميةإلا قيمتها من% 100 بنسبة الصكوك هذه إصدار تم وقد. بالكامل مملوكة محدد غرض ذات شركة خالل من وذلك األجل

 .سنوي  نصف أساس على مؤجل بشكلٍ  الدفع يستحق سنويا   %2.593 يبلغ

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية  .17
%( وتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 5: 2018) %5على إصدار أسهم منحة بنسبة  2020مارس  8وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في 

: 2018) د.كلف أ 25,954  وقدره توزيعات األرباح النقدية مبلغ بلغت. 2019ديسمبر  31فلس للسهم( للسنة المنتهية في  8: 2018فلس للسهم ) 9
وقد أدت أسهم المنحة إلى زيادة عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل  2020 مارس 31كما في حقوق الملكية مدرجة ضمن ألف د.ك.(  19,092

سيتم  (.د.ك ألف 11,942 :2019) د.كألف   14,420( وزيادة في رأس المال بمبلغا  سهم  2019:119,423,580) ا  سهم  144,203,973بعدد
 .2020أبريل  14توزيع األرباح النقدية وأسهم المنحة بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 (ةالمكثفة )غير مدقق المعلومات المالية المرحلية المجمعةإيضاحات حول 

 2020 مارس 31إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 COVID-19"أثر فيروس كورونا المستجد " .18

ا أدى إلى اضطراب في األعمال واألنشطة م"( في مختلف المناطق الجغرافية عالميا ، مCOVID-19انتشرت جائحة فيروس كورونا المستجد )"
الية االقتصادية. كما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى حاالت من عدم اليقين على مستوى بيئة االقتصاد العالمي. وقد أعلنت السلطات الم

 للتخفيف من العواقب الوخيمة للوباء.دولي، عن العديد من إجراءات التحفيز المالي المختلفة حول العالم والنقدية، سواء  على المستوى المحلي أو ال

 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد
، قام بنك الكويت المركزي بتنفيذ عدد من اإلجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على لعب دور حيوي في  لهذه األزمةاستجابة 

 مع تشجيعها على إقراضالتمويلية ،  قدرات البنوكاالقتصاد. وتشمل هذه التدابير ، على سبيل المثال ال الحصر ، توسيع قدرة اإلقراض ، وتعزيز 
البنوك الكويتية على تأجيل تحصيل  قامت ،  وفي الفترة الالحقة للبيانات المالية. تضررينالمدية المنتجة ، وتوفير السيولة للعمالء للقطاعات االقتصا

دون  2020الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر تبدأ في أبريل  للشركات وتسهيالت تمويل وبطاقات االئتمان نيأقساط التمويل االستهالكي واإلسكا
ترتبة على عمالء الشركات المتضررين بجائحة فيروس ماالستحقاقات التم تأجيل  باإلضافة إلى ذلك، أرباح إضافية ناتجة عن هذا التأجيل. ميلتح

نتيجة تعديل التدفقات النقدية د.ك ألف  48,232 نتج عن تأجيل األقساط خسارة قدرها. 2020لمدة ستة أشهر اعتبار ا من مارس  كورنا المستجد
ا المالية للفترة المجمعة المكثفة في حقوق الملكية في البيانات المالية المرحلية  تحميل هذه الخسارة على األرباح المرحلةسيتم  التعاقدية. المقبلة ، وفق 

 للوائح التي حددها بنك الكويت المركزي.

 (ECLتقديرات خسائر االئتمان المتوقعة )
جنب ا إلى جنب مع الدعم  جائحة فيروس كورونا المستجدالتأثير المحتمل لحاالت عدم اليقين الناجمة عن قامت المجموعة األخذ بعين االعتبار 

مارس  31من الحكومات والبنوك المركزية في تقديرها لمتطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في  الدعماالقتصادي المرتبط وإجراءات 
ا لتأثير يعلى متغيرات االقتصاد الكلاسبة من، وإجراء تعديالت  2020 على  جائحة فيروس كورونا المستجد. كما أولت المجموعة اعتبار ا خاص 

تي العوامل النوعية والكمية ذات الصلة عند تحديد أي زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان  وفي تقييم مؤشرات انخفاض قيمة التعرض للقطاعات ال
 يحتمل أن تتأثر.

أقل من المخصصات المطلوبة  2020مارس  31في  خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المقدرة فما زالت متطلبات الرغم مما سبق ،على 
ات بنك وهو المخصص المطلوب وفق ا لتعليميتم االعتراف بالمبلغ األكبر وفق ا للسياسة المحاسبية للمجموعة ، و وفق ا لتعليمات بنك الكويت المركزي 

 لتسهيالت االئتمانية.انخفاض قيمة ايتم االعتراف به كمتطلب مخصص و الكويت المركزي ، 
  

 آثار أخرى 
وغير المالية  قامت المجموعة بالنظر في اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في سبيل تحديد المبالغ التي تم اإلفصاح عنها لألصول المالية

ثل أفضل تقدير لإلدارة بناء  على المعلومات الملحوظة. على الرغم من ذلك، تظل األسواق متقلبة وتظل المبالغ التي تم اإلفصاح للمجموعة، والتي تم
إعادة ق. إن أثر هذه البيئة االقتصادية التي تمتاز بحالة من عدم اليقين يعتبر تقديري، وستستمر المجموعة في اعنها قابلة للتأثر بأي تقلبات في األسو 

 تقييم مركزها واألثر ذي الصلة بشكٍل دوري.


