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  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
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  المنتهية الثالثة أشهر

 مارس 31في 

   2022 2021 

 
  ألف  إيضاحات

 دينار كويتي
  ألف

 دينار كويتي

       اإليرادات

 54,848  59,526    والتمويالت اإلسالمية األخرى اتإيرادات من المرابح

 (15,994)  (17,733)    تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين

 38,854  41,793    صافي إيرادات التمويل

 1,513  2,242  3 االستثمار  إيرادات صافي

 3,688  4,565    صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 1,061  1,100    صافي ربح تحويل عمالت أجنبية

 45,116  49,700   اإليرادات التشغيلية

      

 (13,021)  (14,081)    تكاليف موظفين

 (4,827)  (6,530)    مصروفات عمومية وإدارية

 (2,441)  (3,056)    استهالك 

 (20,289)  (23,667)   المصروفات التشغيلية

       

 24,827  26,033    الربح التشغيلي قبل مخصص انخفاض القيمة

 (11,957)  (9,989)  4  مخصص انخفاض القيمة

 12,870  16,044   ربح التشغيل قبل االستقطاعات

 (513)  978  5  الضرائب

 12,357  17,022   صافي ربح الفترة 

      

       إلى: العائد
 12,615  16,954    البنك مساهمي

 (258)  68    غير مسيطرة  حصص

 12,357  17,022    ربح الفترة  صافي

 3.78  4.17  6 مساهمي البنك (فلس)الخاصة بربحية السهم األساسية والمخففة 

  
.المكثفة المجمعةتشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية  20إلى  1إن اإليضاحات من 



 
  وشركاته التابعة ع.بنك بوبيان ش.م.ك.

   (غير مدقق) المكثف المجمعالمرحلي  اإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
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  المنتهية الثالثة أشهر   
 مارس 31في 

  2022 2021 

  ألف   
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

     

 12,357  17,022  صافي ربح الفترة

      

      :الشاملة األخرى (الخسائر)/اإليرادات 
 إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع من الممكنبنود تم أو 

   :في فترات الحقة
 

 
اإليرادات الشاملة  خالل من العادلة بالقيمة الدين أوراق الستثمارات العادلة القيمة في التغير

 672  األخرى
 

3,074 

 (18)  (593)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
في  بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع

    :فترات الحقة
 

 
اإليرادات الشاملة  خالل من العادلة بالقيمة مالية أوراق الستثمارات العادلة القيمة في التغير

 (235)  األخرى
 

265 

 3,321  (156)  الشاملة األخرى للفترة  اإليرادات /(الخسائر) 

 15,678  16,866    الشاملة للفترة  إجمالي اإليرادات

     
      العائد إلى: 

 15,936  17,475  مساهمي البنك 

 (258)  (609)   حصص غير مسيطرة

 15,678  16,866  الشاملة للفترة إجمالي اإليرادات

   
  
  

  .المكثفة المجمعةتشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية  20إلى  1من  اإليضاحاتإن 





  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدقق) المكثف المجمعبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 

 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 

5 

 رأس المـال 
عالوة إصدار 

 أسهم
أسهم منحة 

  أسهم خزينة  مقترحة
احتياطي 
 قانوني

 
 
 

احتياطي 
  اختياري

احتياطيات 
أخرى 

 )13(إيضاح 
  أرباح
 مرحلة

توزيعات 
أرباح نقدية 

  مقترحة

حقوق الملكية 
الخاصة 

مساهمي ب
 البنك

الصكوك 
 - المستدامة
  1الشريحة 

حصص غير 
 مسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

  كويتيينار د
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

  ينار كويتيد
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

  ينار كويتيد
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

  ينار كويتيد
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

 ينار كويتيد

               
 750,072 36,150 150,385 563,537 15,896 4,100 (3,193) 15,327 40,651 (54) 15,898 156,942 317,970  2022 يناير 1الرصيد في 

 17,022 68 - 16,954 - 16,954 - - - - - - - الفترة بحر

 (156) (677) - 521 - - 521 - - - - - - الشاملة األخرى(الخسائر)  /اإليرادات 

 16,866 (609) - 17,475 - 16,954 521 - - - - - -  الشاملة للفترة (الخسائر) /إجمالي اإليرادات

 )15,896( - - )15,896( )15,896( - - - - - - - -  )19(إيضاح توزيعات نقدية مستحقة 

 2,309 2,309 - - - - - - - - - - -  في الحصص غير المسيطرةالحركة األخرى 

 (3,021) - - (3,021) - (3,021) - - - - - - -  1الشريحة  -المستدامة أرباح مدفوعة للصكوك 

 750,330 37,850 150,385 562,095 )15,896( 18,033 (2,672) 15,327 40,651 (54) 15,898 156,942 317,970 2022مارس  31الرصيد في 

 626,730 33,482 75,388 517,860 - 14,123 (21,958) 30,468 35,512 (54) - 156,942 302,827  2021 يناير 1الرصيد في 

 12,357 (258) - 12,615 - 12,615 - - - - - - - الفترة(خسارة) /ربح 

 3,321 -          - 3,321 - - 3,321 - - - - - -  الشاملة األخرى اإليرادات

 15,678 (258) - 15,936 - 12,615 3,321 - - - - - -  الشاملة للفترة (الخسائر) /إجمالي اإليرادات

صافي التحويل إلى األرباح المرحلة 
 من العادلة بالقيمة مالية أوراق الستثمارات

  اإليرادات الشاملة األخرى خالل
- - - - - - (16) 16 - - - - - 

 526 526 - - - - - - - - - - -  في الحصص غير المسيطرةالحركة األخرى 

 642,934 33,750 75,388 533,796 - 26,754 (18,653) 30,468 35,512 (54) - 156,942 302,827  2021مارس  31الرصيد في 

 

  .المكثفة المجمعةتشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية  20إلى  1من  إن اإليضاحات



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
    (غير مدقق) المكثف المجمعبيان التدفقات النقدية المرحلي 

  2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
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 المنتهية في شهرأ الثالثة 

 مارس 31
 2021  2022 إيضاحات 

  
 

  ألف
 دينار كويتي

  ألف 
 دينار كويتي

  ةاألنشطة التشغيلي
 

   
 12,357  17,022  صافي ربح الفترة 

     

      تعديالت لـ: 
 11,957  9,989 4  مخصص انخفاض القيمة

 2,441  3,056   استهالك
 (3,984)  )2,410(   أجنبيةتعديالت تحويل عمالت 

 (265)  (558) 3   مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجوداتالربح من  صافي

دين بالقيمة العادلة من خالل أدوات صافي الربح من بيع استثمارات في 
   (13) 3  اإليرادات الشاملة األخرى

 (46)  (36) 3  حصة في نتائج شركات زميلة
 -  (1,005) 3 بيع عقارات استثماريةمن محقق ربح 

 (640)  (560) 3  إيرادات توزيعات أرباح 

 21,820  25,485   ومطلوبات التشغيل موجوداتربح التشغيل قبل التغيرات في 
      ومطلوبات التشغيل: موجوداتالتغيرات في 

 61,396  (2,006)   ودائع لدى بنك الكويت المركزي
 (21,772)  87,416  بنوك أخرىودائع لدى 

 (125,659)  (167,279)  تمويل إسالمي للعمالء
 6,682   717  أخرى  موجودات

 196,571  72,883   المستحق للبنوك 
 130,564  (117,302)  حسابات المودعين 

 1,844  )2,466(   مطلوبات أخرى 

 271,446  )102,552(   األنشطة التشغيلية )/ الناتج من المستخدم في(صافي النقد 
     

      األنشطة االستثمارية
 (104,588)  (204,939)   شراء استثمارات في أوراق مالية

 129,007  140,931   استرداد استثمارات في أوراق مالية/من بيع متحصالت
 (585)  (8,238)   شراء استثمارات عقارية
 (5,312)  (9,931)   شراء ممتلكات ومعدات 

 640  560 3  توزيعات أرباح مستلمة إيرادات 
 19,162  (81,617)  األنشطة االستثمارية) / الناتج من المستخدم في(النقد صافي 

      

      األنشطة التمويلية
 -  (3,021)   1توزيع أرباح للصكوك بالشريحة المستدامة 
 526  2,309  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

 (1,546)  (1,034)   األجل متوسط تمويل في الحركة
 -  152,225   متوسط األجل تمويلإصدار 

 (1,020)  150,479  األنشطة التمويلية) المستخدم فيالناتج من/ (صافي النقد 
      

 289,588  (33,690)   في النقد والنقد المعادل  التغير صافي
 587,200  766,008   بداية الفترةالنقد والنقد المعادل في 

 876,788  732,318 7  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

  
.المكثفة المجمعةتشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية  20إلى  1إن اإليضاحات من 



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

 

 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
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  التأسيس واألنشطة  .1
وفقاً لقانون الشركات  2004سبتمبر  21تأسس بنك بوبيان ش.م.ك.ع. ("البنك") كشركة مساهمة كويتية عامة بتاريخ 

ووفقاً  2004إبريل  18والذي تم نشره في  88رقم التجارية المعمول به في دولة الكويت وبموجب المرسوم األميري 
  .)2003لسنة  30(القانون رقم  لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي

 

  .2006مايو  15تم إدراج أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق المالية في 
  .من قبل بنك الكويت المركزيبمزاولة أعماله تم الترخيص للبنك  2004نوفمبر  28في 

 

ً لما تعتمده هيئة  وفقامصرفية الخدمات كافة اليقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم  ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة وطبقا
  الرقابة الشرعية بالبنك.

 

 لبنك إحدى الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. ("الشركة األم").إن ا
 

 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة كما في ولفترة المجمعة المكثفةتتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية 
القابضة بي إل سي  شركة بنك لندن والشرق األوسطي مات المالية لكل من البنك وشركاته التابعة الرئيسية وهالمعلو

)BLME Holdings plc (بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة) وشركة بوبيان كابيتال لالستثمار ش.م.ك.  وشركة
 (مقفلة)، (يُشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة")، إضافة إلى حصص المجموعة في الشركات الزميلة.

 

  دولة الكويت.  13116الصفاة،  25507عنوان البنك المسجل هو ص.ب. 
 

 .2022 أبريل 5بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة  المكثفة المجمعةالمالية المرحلية  وماتالمعلتم التصريح بإصدار هذه 
  

 السياسات المحاسبية الهامة   .2
 

    أساس اإلعداد  2-1
" التقرير المالي  34لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً  المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة المعلوماتتم إعداد   )أ(

  ، وتعديلها بالبند (ب) أدناه: المرحلي"
  

ً  المعلوماتتم إعداد (ب)   لتعليمات مؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا
المركزي في دولة الكويت. وتتطلب هذه التعليمات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت 

 المركزي تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في ضوء التعديالت التالية:
  

  وفقاً للمعيار الدولي االئتمانية المحتسبة يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لخسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت
ً لتعليمات بنك الكويت  9للتقارير المالية  التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا

  الناتج على اإلفصاحات ذات الصلة؛ و  التأثيرباإلضافة الى أيهما أعلى؛ المركزي، 
  

  خالل السنة  للموجودات المالية الناتجة عن فترات تأجيل السداد المقدمة إلى العمالءاالعتراف بخسائر التعديل يتم
ً لمتطلبات تعميم بنك ضمن األرباح المرحلة ، 19-نتيجة تفشي كوفيد 2020ديسمبر  31المالية المنتهية في  وفقا

طبقاً لمتطلبات المعيار  جمعالماألرباح أو الخسائر  بيانبدالً من  461/2020/رب/ رب أ/ 2الكويت المركزي رقم 
. ومع ذلك، يجب أن يتم االعتراف بخسائر التعديل من الموجودات المالية الناتجة عن أي 9الدولي للتقارير المالية 

  19-لكوفيدإستجابة  2021ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في  فترات تأجيل سداد أخرى مقدمة إلى العمالء
ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  المجمع أو الخسائراألرباح  بيانضمن  . يتم االعتراف بكافة خسائر التعديل 9وفقا

المجمع. سوف يؤدي تطبيق هذه  الخسائر أو األرباحفي بيان  2020ديسمبر  31المتكبدة بعد السنة المنتهية في 
 .األخرى بالسنواتارنة مق 2020السياسة إلى تطبيق عرض محاسبي مختلف لخسائر التعديل في سنة 

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

المطلوبة للبيانات المالية السنوية  واإلفصاحاتال تتضمن جميع المعلومات  المكثفة المجمعةإن المعلومات المالية المرحلية 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية الكاملة للمجموعة  السنويةالمجمعة  المعدة وفقا
ال  2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة فترة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج 2021ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

   .2022ديسمبر  31تعبر بالضرورة عن النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في 
الدولية للتقارير  المعاييرإن التعديالت على  .2021ديسمبر  31إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

أو أداء  حاسبية، المركز الماليلم يكن لها تأثير مادي على السياسات الم 2022يناير  1ي التي تسري كمـــا فالمالية و
  .المجموعة

 



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

 

 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
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   االستثمار إيرادات صافي  .3
  المنتهية في الثالثة أشهر   

  مارس 31

  2022 2021 

  ألف   
  دينار كويتي

  ألف
  دينار كويتي

     
 640 560   إيرادات توزيعات أرباح

 265 558  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجوداتمن صافي الربح 
دين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات أدوات صافي الربح من بيع  استثمارات في 

 94 13   الشاملة األخرى
 - 1,005   استثمارات عقاريةربح محقق من بيع 

 468 70  من استثمارات عقاريةإيرادات تأجير صافي 
 46 36   الحصة في نتائج شركات زميلة

  2,242 1,513 
  

 

 مخصص انخفاض القيمة. 4
  المنتهية في الثالثة أشهر   

  مارس 31
  2022 2021 
  ألف   

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
     

 12,118 9,730  مخصص انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي إلى العمالء

 (161) 259  الموجودات المالية األخرى -خسائر االئتمان المتوقعة 

  9,989 11,957 

 
  الضرائب . 5

  المنتهية في الثالثة أشهر   
  مارس 31

  2022 2021 
  ألف   

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
     

 118 159   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 337 454   ضريبة دعم العمالة الوطنية

 135 182   )46/2006 الزكاة (حسب قانون الزكاة رقم

 (77) (1,773)  أخرىضرائب 

  (978) 513 
  

   



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

 

 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
  

9 

  ربحية السهم األساسية والمخففة . 6
مساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم  إلىيتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم صافي ربح الفترة العائد 

   .القائمة خالل الفترة
  

تحتسب األرباح المخففة لكل سهم بتقسيم صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم التي يمكن إصدارها عند تحويل كافة األسهم المخففة المحتملة إلى 

  أسهم. 
  المنتهية في الثالثة أشهر   

  مارس 31
  2022 2021 

     
 12,615 16,954   )دينار كويتيألف ( صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك

 - (3,021)    1الشريحة  -المستدامة ناقصا: مدفوعات الربح عن الصكوك 

   13,933 12,615 

 3,338,330 3,338,260   (ألف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة صافياً من أسهم الخزينة 

 3.78 4.17   مساهمي البنك (فلس)خاصة بربحية السهم األساسية والمخففة ال
  

المنحة صدار أسهم إ عقب لعدد األسهم بأثر رجعيإجراء تسوية  قبل ،فلس 3.97الماضية خالل الفترة ربحية السهم بلغت 
 ).19(إيضاح 

 

   والنقد المعادل النقد  .7
 

 مارس 31
2022 

  (مدققة)
 ديسمبر 31

2021 
 مارس 31

2021 
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف

 دينار كويتي
  ألف

 دينار كويتي
     

 291,467 350,500 318,968 النقد واألرصدة لدى البنوك

 585,321 415,508 413,350 لدى البنوك التي تحل آجال استحقاقها خالل سبعة أيام الودائع

 732,318 766,008 876,788 
  

    للعمالء  تمويل إسالمي.8
 

 مارس 31
2022 

  (مدققة)
 ديسمبر 31

2021 
 مارس 31

2021 

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

     

 5,076,153 5,678,933 5,847,636 تمويل إسالمي للعمالء 

 (139,390) (165,859) (176,965) مخصص انخفاض القيمة

 5,670,671 5,513,074 4,936,763 
 

ألف  2,850: 2021ديسمبر  31( ألف دينار كويتي 2,891إن المخصص المتاح النخفاض قيمة التسهيالت غير النقدية بمبلغ 
  ألف دينار كويتي) مدرج ضمن مطلوبات أخرى.  2,693: 2021 مارس 31دينار كويتي و

  

   



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

 

 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
  

10 

 (تتمة)تمويل إسالمي للعمالء  .8
القيم الدفترية للتسهيالت االئتمانية والخسائر االئتمانية المتوقعة المقابلة استناداً إلى معايير التصنيف إلى يتم إجراء تحليل 

بالنسبة للمطلوبات المحتملة، تمثل  .يالتزاماً بتعليمات بنك الكويت المركز 9مراحل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 بها أو المكفولة بضمان، على التوالي:  غ الملتزمالمبالالمبالغ المعروضة في الجدول 

 

    المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
          

          2022 مارس 31
   5,847,636   59,991    237,077  5,550,568 تمويل إسالمي للعمالء

  401,131   3,492   59,945   337,694  ) 14مطلوبات محتملة (إيضاح 
 

           2021ديسمبر  31
  5,678,933  52,712  258,529  5,367,692 تمويل إسالمي للعمالء

  393,670  3,517  66,407  323,746  ) 14مطلوبات محتملة (إيضاح 
          

          2021 مارس 31

  5,076,153  60,880  263,092  4,752,181  تمويل إسالمي للعمالء

  402,303  1,647  78,704  321,952  )14مطلوبات محتملة (إيضاح 
          

  

 التصنيف المرحليالدفترية للتسهيالت االئتمانية وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة بناًء على معايير  للقيمفيما يلي تحليل 
 :بتعليمات بنك الكويت المركزيالتزاماً  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

  

  المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
  ألف  

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
      2022 مارس 31

  63,490  26,445 14,628  22,417   2022يناير  1مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
         التأثير نتيجة التحويل بين المراحل 

  -  1,180 412  (1,592)  1تحويل من المرحلة  
  -  1,816 (2,869)  1,053  2تحويل من المرحلة  
  -  (395) 36  359  3تحويل من المرحلة  

  5,675  4,960 1,062  (347) خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية للفترة 
 1,587 1,587 - -  استرداد أرصدة مشطوبة

  (557)  (512) (32)  (13) تحويل عمالت أجنبية 

  70,195  35,081 13,237  21,877   2022مارس  31في 
   

  المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
  ألف  

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
       2021 مارس 31

  62,255  22,160 19,779  20,316   2021يناير  1مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
         التأثير نتيجة التحويل بين المراحل 

  -  619 277  (896)  1تحويل من المرحلة   
  -  2,080 (2,862)  782  2تحويل من المرحلة   
  -  (479) 92  387  3تحويل من المرحلة   

  475  (1,400) 3,561  (1,686)  خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية للفترة 
 756 756 - - استرداد أرصدة مشطوبة

  15  31 6  (22) تحويل عمالت أجنبية 

  63,501  23,767 20,853  18,881   2021مارس  31في 



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

 

 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
  

11 

 استثمارات في أوراق مالية . 9
 

  مارس 31
2022 

  (مدققة)
 ديسمبر 31

2021 
 مارس 31

2021 

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

     

 492,084 529,253 542,844 االستثمار في الصكوك
 85,440 102,848 141,590 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات
 17,309 19,853 19,504  مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى موجودات

 3,911 3,174 3,173 استثمار في شركات زميلة
 707,111 655,128 598,744 

  
 

 
  مارس 31

2022 

  (مدققة)
ديسمبر  31

2021 
 مارس 31

2021 
  ألف 

 دينار كويتي
  ألف

 دينار كويتي
  ألف

 دينار كويتي
     

    االستثمار في الصكوك 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة  -االستثمار في الصكوك   524,522 510,388 473,406 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -االستثمار في الصكوك   18,322 18,865 18,678 

 542,844 529,253 492,084 
  

    

    مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات
    

 85,440 102,848 141,590 استثمارات في صناديق غير مسعرة
 141,590 102,848 85,440 

  

    
    مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى موجودات

    

 15,401 16,600 16,486 استثمار في أوراق مالية غير مسعرة
 1,908 3,253 3,018 استثمار في أوراق مالية مسعرة

 19,504 19,853 17,309 
  

 . تمويل متوسط األجل10
 

مارس   31
2022 

  (مدققة)
ديسمبر  31

2021 
 مارس 31

2021 

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

 227,524 229,137 380,099 صكوك عالمية متوسطة األجل ("برنامج صكوك عالمية متوسطة األجل")*

 75,588 256,234 257,590 متوسط األجل **تمويل آخر 

 637,689 485,371 303,112 

  
الصكوك العالمية متوسطة مليار دوالر أمريكي ("برنامج  1* أنشأ البنك برنامًجا عالميًا للصكوك متوسطة األجل بقيمة 

  .2022مليارات دوالر أمريكي في عام  3، والذي تم تعديله الحقًا إلى 2019") في عام األجل
   



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

 

 2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
  

12 

 (تتمة) . تمويل متوسط األجل10
مليون دوالر أمريكي مستحقة في مارس  500غير مضمونة بقيمة  ذات أولوية، أصدر البنك صكوك 2022مارس  29في 

تم إصدار هذه  .مملوكة بالكاملذات أغراض خاصة من خالل أداة  الصكوك العالمية متوسطة األجلبموجب برنامج  2027
 نصف سنوي بشكل ٪ سنويًا مستحقة الدفع3.389٪ من القيمة االسمية وتحمل معدل ربح ثابت بنسبة 100الصكوك بنسبة 

  .كمتأخرات
  

مليون دوالر  750غير مضمونة بقيمة  ذات أولوية ، أصدر البنك صكوك2020فبراير  18في السنوات السابقة،  خالل
 خاصة أغراض ذات أداةمن خالل  األجل متوسطة العالمية الصكوكبرنامج بموجب  2025أمريكي مستحقة في فبراير 

٪ سنويًا 2.593٪ من القيمة االسمية وتحمل معدل ربح ثابت بنسبة 100مملوكة بالكامل. تم إصدار هذه الصكوك بنسبة 
  .كمتأخرات نصف سنوي بشكل مستحقة الدفع

 

٪.1.66٪ إلى 1.32 يتراوح منحمل معدل ربح يمتوسط األجل ثالث سنوات و مدة التمويل اآلخر** 



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  

  2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
  

13 

 

 عالقةمع أطراف ذات  المعامالت  .11
وأقاربهم من الدرجة الرئيسيين سيطرتهم المنفردة أو المشتركة والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة إلى التي تخضع وأعضاء مجلس اإلدارة والكيانات  الرئيسيين المساهمين مناألطراف ذات العالقة  تتكون

إطار التجارية في  المعامالتوالتابعة لها. وتنشأ األرصدة لدى األطراف ذات العالقة من  وفروعها والشركات الزميلةالرئيسيين موظفي إدارتها وأعضاء مجلس إدارتها بمــا في ذلك األولى والشركة األم 
   التالية:النشاط االعتيادي على أسس تجارية بحتة وهي مدرجة ضمن بنود البيانات المالية 

  

   (مدققة)   عدد األطراف ذات العالقة عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء التنفيذيين 

 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 

  2022 2021 2021 2022 2021 2021 2022 2021 2021 

  ألف           
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

                 
 263 310 492 - - 1 7 7 10  تمويل إسالمي للعمالء 

 9,875 13,168 13,354 16 18 22 3 15 20  حسابات المودعين

 370 370 368 2 2 2 1 1 -  خطابات ضمان واعتمادات مستندية 
والتمويالت اإلسالمية  اتإيرادات من المرابح

 11        األخرى
11 

3 

 (4) (3) (3)        تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين

           

           الشركة األم

 295,086 117,243 33,684        المستحق من البنوك

 120,423 31,797 36,979        المستحق للبنوك

 541 508 561        حسابات المودعين
والتمويالت اإلسالمية  اتإيرادات من المرابح

       األخرى
201 788 168 

 (247) (920) (216)        تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين
  
  

 
 



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  

  2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
  

14 

  (تتمة)عالقة معامالت مع أطراف ذات   .11
  

  موظفي اإلدارة العليا:ل مدفوعات
  :العلياعات لموظفي اإلدارة تفاصيل المدفوفيما يلي 

 
  

  المنتهية في الثالثة أشهر
  مارس 31

  2022 2021 

  ألف   
  دينار كويتي

  ألف
  دينار كويتي

      

 583 766   مزايا قصيرة األجل
 83 97   مكافأة نهاية الخدمة

 175 221   مدفوعات مؤجلة
   1,084 841 
  

  أسهم خزينة  .12
  يمتلك البنك أسهم الخزينة التالية:

  
  مارس 31

2022  

  (مدققة)
  ديسمبر 31

2021  
  مارس 31

2021  

      
 387,121 420,376 420,376  عدد أسهم الخزينة

  %0.01217  %0.01322  %0.01322  % -نسبة أسهم الخزينة إلى إجمالي األسهم المصدرة 
  54  54  54  ينار كويتي ألف د –تكلفة أسهم الخزينة 

 232  332 395  ينار كويتيألف د –القيمة السوقية ألسهم الخزينة 
 0.575 0.711 0.856  ينار كويتي د -للسهم المتوسط المرجح للقيمة السوقية 

 

   احتياطيات أخرى  . 13

  
احتياطي القيمة 

 العادلة

احتياطي 
عمالت  تحويل

 أجنبية

احتياطي التغير 
في التقييم 
  المجموع  اإلكتواري

 
  ألف

 دينار كويتي
  ألف

 دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
  ألف

  دينار كويتي
      

 (3,193) (3,576) (11,508) 11,891  2022يناير  1الرصيد في 

 521 - 85 436  خرى للفترةاألالشاملة  اإليرادات

 521 - 85 436   الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 

 (2,672) (3,576) (11,423) 12,327  2022مارس  31الرصيد في 

      
 (21,958) (3,092) (10,503) (8,363)  2021يناير  1الرصيد في 

 3,321 - (18) 3,339  للفترة اإليرادات/(الخسائر) الشاملة األخرى

 3,321 - (18) 3,339  الشاملة للفترة اإليرادات/(الخسائر) إجمالي 

 أوراقفي  الستثماراتصافي التحويل إلى األرباح المرحلة 
  الشاملة األخرىاإليرادات  خالل من العادلة بالقيمة مالية

(16) - - (16) 

 (18,653) (3,092) (10,521) (5,040)  2021مارس  31الرصيد في 



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 

  

  2022 مارس 31إلى  2022يناير  1للفترة من 
  

15 

  والتزامات مطلوبات محتملة.  14
  ق بما يلي:تتعلّ  االعتياديةقائمة ضمن أنشطة األعمال  والتزامات مطلوبات محتملة هناك ت، كانالمالية المعلوماتتاريخ في 

  

  
  مارس 31

2022  

  (مدققة)
  ديسمبر 31

2021  
  مارس 31

2021  

  ألف  
  دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

      

 294,485 292,528 293,516  كفاالت 

  107,818 101,142  107,615  خطابات قبول واعتمادات مستندية 

  99,670 125,818  93,680  التزامات أخرى
  494,811 519,488 501,973 
 

  تحليل القطاعات   . 15
  

القرار من أجل  يالداخلية والتي تتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع المالية استناداً إلى معلومات التقارير التشغيليتم تحديد قطاعات 
 .أو قطاعات جغرافية إما إلى قطاعات أعمال قطاعات التشغيلتنقسم و،  وتقييم أدائها اتتخصيص الموارد للقطاع

  

  األعمال قطاعات
  أربعة قطاعات أعمال رئيسية:إلى اإلدارة ألغراض  أنشطة البنكيتم تنظيم 

  

الخدمات المصرفية 
 االستهالكية

تقدم سلسلة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء األفراد والمؤسسات، وتتضمن هذه السلسلة  :
والبطاقات االئتمانية والودائع وخدمات الفروع المصرفية  واإلسكاني خدمات التمويل االستهالكي

 األخرى. 
الخدمات المصرفية 

 للشركات 
 من للعمالءذات الصلة والخدمات األخرى التجارية خدمات التقدم خدمات المرابحات واإلجارة و :

 الشركات. 
الخدمات المصرفية 

والعمليات  االستثمارية
  الدولية

واستثمارات واالستثمار في الشركات الزميلة االستثمارات المباشرة  إدارةتشمل بصورة رئيسية  :
 . والثروة الموجوداتوإدارة  العقارات المحلية والدولية

والتسهيالت التمويلية اإلسالمية  الدوليةالمحلية وخدمات تسهيالت المرابحة  بصورة رئيسية تقدم :  الخزانة
 .توفير األموال الالزمة لتمويل عمليات البنكإضافة إلى  ،البنوكصورة رئيسية مع األخرى ب

والتوزيع بين  تسعير التحويل فيما يتعلق بسياسة المتبقيةو األخرى ةطة المجموعأنش تتضمن  :  المجموعة مركز
  القطاعات.

 

الخدمات   
المصرفية 
 االستهالكية

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

االستثمارية 
 والعمليات الدولية

  
 الخزانة

 مركز 
 المجموعة

  
 المجموع

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022
 41,793   1,012 2,121  2,152  12,208   24,300  صافي إيرادات التمويل

(الخسائر) /اإليرادات 
 49,700  (1,597)  3,220  8,009  14,120  25,948  التشغيلية

  17,022 (14,199)  3,024  20  12,989  15,188 الفترة (خسارة) /صافي ربح
  7,459,870  65,507  813,204  784,237  3,334,659  2,462,263 مجموع الموجودات
 6,709,540   457,271  1,769,705  744,295  363,578  3,374,691  مجموع المطلوبات 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021
 38,854 1,732 2,245 2,129 11,351 21,397 التمويل صافي إيرادات

 45,116 1,479 3,301 4,273 13,057 23,006  اإليرادات التشغيلية
 12,357 (14,982) 3,093 (1,311) 11,988 13,569 صافي ربح/(خسارة) الفترة 

 6,771,533 54,723 958,485 799,751 2,997,270 1,961,304 مجموع الموجودات
 6,128,599 371,117 1,752,825 582,477 311,238 3,110,942  مجموع المطلوبات 

   

  



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
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  القيمة العادلة لألدوات المالية   . 16
في معامالت منظمة  التزامأو الذي يمكن دفعه لتحويل  أصلتعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع 

تاريخ القياس. ويتم التوصل إلى القيم العادلة من خالل أسعار السوق المعلنة، ونماذج خصم التدفقات  فيبين المشاركين في السوق 
 من النماذج حسبما يكون مالئًما. النقدية وغيرها

  

  مستويات القيمة العادلة
تقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على اليحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة 

  النحو التالي:
  

  متطابقة في أسواق نشطة. مطلوبات أو لموجودات: األسعار المعلنة (غير المعدّلة) 1المستوى 
  التي يتم رصدها، سواء بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو و 1المستوى  مدرجة في: مدخالت غير السعر المعلن 2المستوى

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

  

  اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

  ألف 
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

  ألف
  دينار كويتي

     2022 مارس 31

 141,590 - 141,590 - مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات

 542,844 - - 542,844  في صكوك استثمار
مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  موجودات

 19,504 16,486 - 3,018 األخرى
 545,862 141,590 16,486 703,938 
      

      (مدققة) 2021ديسمبر  31
 102,848 - 102,848 - مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات

 529,253 - - 529,253  في صكوك  استثمار
مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  موجودات

 19,853 16,600 - 3,253 األخرى
 532,506 102,848 16,600 651,954 

     2021مارس  31
 85,440 - 85,440 - مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات

 492,084 - - 492,084  في صكوك استثمار
مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  موجودات

 17,309 15,401 - 1,908 األخرى

 493,992 85,440 15,401 594,833 
  

  األدوات المالية جوهرياً عن قيمهــا الدفترية.لجميع ال تختلف القيم العادلة 
 

   



  

  ع. وشركاته التابعةبنك بوبيان ش.م.ك.
  (غير مدققة) المكثفة المجمعةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
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  (تتمة)القيمة العادلة لألدوات المالية     .16
   التالي:يوضحها الجدول خالل الفترة  3إن حركة األدوات المالية المصنفة في المستوى 

  

 
 يناير 1في 

التغير في 
 القيمة العادلة

إضافات/   إطفاء
 بيع/ استرداد تحويالت

حركات معدل 
 مارس 31في  الصرف

  ألف 
  دينار كويتي

  ألف
  دينار كويتي

  ألف
  دينار كويتي

  ألف
  دينار كويتي

  ألف
  كويتي دينار

  ألف
  دينار كويتي

  ألف
  دينار كويتي

        :2022مارس  31
تم قياسهــا بالقيمة  موجودات

   العادلة
 

    
مالية بالقيمة العادلة من  موجودات

 16,486 (1) (113) - - - 16,600 خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 16,600 - - - (113) (1) 16,486 

        2021:مارس  31
تم قياسهــا بالقيمة  موجودات

  العادلة
  

 
    

مالية بالقيمة العادلة من  موجودات
 15,401 (7) - - - - 15,408  خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 15,408 - - - - (7) 15,401 
  

المكثف أو على بيان األرباح والخسائر المرحلي  المكثف المجمعلن يكون هنــاك أثراً جوهرياً على بيان المركز المالي المرحلي 
في حــال ما إذا تعرضت متغيرات المخاطر ذات الصلة،  المكثف المجمعالمرحلي  اإليرادات الشاملة األخرىأو على بيان  المجمع

  %.5إلى تغيير بنسبة  3 والمستوى 2المصنفة تحت المستوى  ةوالتي يتم استخدامهــا للوصول إلى القيمة العادلة لألوراق المــالي
  

  المشتقات  .17
اإلسالمية  طبقاً للشريعة، يدخل البنك في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة الطبيعيفي سياق األعمال 

العمالت األجنبية اآلجلة للتخفيف من مخاطر العمالت األجنبية  تحويلمعدالت الربح وعقود  ومبادالتالعمالت  مبادالتمثل 
أسعار أداة مالية أساسية  الحركات فيومعدالت الربح. األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على 

 أو أكثر أو معدل مرجعي أو مؤشر.
  

 العمالت مبادالت
العمالت هي اتفاقية تعاقدية بين طرفين لشراء أصل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بسعر متفق عليه في التاريخ المستقبلي  مبادالت

 ذي الصلة بعمالت مختلفة. يتم تبادل المدفوعات الثابتة أو المتغيرة وكذلك المبالغ االفتراضية بعمالت مختلفة.
  

 الربح تمعدال مبادالت
تبادل المدفوعات الثابتة والمتغيرة على أساس القيمة ل ةمقابلال اثنين من األطرافبح هي اتفاقيات تعاقدية بين معدالت الر مبادالت
  عملة واحدة.باالسمية 

 

 اآلجلة ةاألجنبيتحويل العمالت عقود 
  اآلجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع العمالت بسعر محدد وفي تاريخ مستقبلي. ةاألجنبي تحويل العمالتعقود 

 

وهو األساس الذي يتم على أساسه قياس التغيرات  لألداة المشتقةاإلجمالي، هو مبلغ األصل األساسي المفصح عنه بالمبلغ االسمي، 
نهاية السنة وهي ليست مؤشرا على مخاطر السوق أو  في قيمة المشتقات. تشير المبالغ االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في

 مخاطر االئتمان.
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  المشتقات (تتمة)  .17
 تتلخص القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية المدرجة في السجالت المالية مع مبالغها االسمية على النحو التالي:

2022مارس  31  2021ديسمبر  31   
 (مدققة)

2021مارس  31  

القيمة العادلة  
 الموجبة

القيمة العادلة 
 القيمة االسمية السالبة

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 القيمة االسمية السالبة

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 القيمة االسمية السالبة

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

معدالت الربح (محتفظ بها كعمليات تحوط للقيمة مبادالت 
 360,645 (17,567)  996 396,059 (13,583)   1,255   388,726 (4,619)   6,773  العادلة)

 184,791 (1,560) -  607,357  (384)   895   535,080 (241)   1,166  مبادالت العمالت األجنبية المتعددة

 133,756 (4) 210 8,664  (10)  - 47,853  - 214  اآلجلةعقود تحويل العمالت األجنبية 
  8,153 (4,860)  971,659  2,150   (13,977)  1,012,080 1,206 (19,131) 679,192 

  
  .2021مارس  31و 2021ديسمبر  31و ،2022مارس  31لقيمة العادلة كما في ل الجدول الهرميمن  2جميع األدوات المالية المشتقة اإلسالمية المذكورة أعاله مدرجة في المستوى 

   



  

  ع. وشركاته التابعةش.م.ك.بنك بوبيان 
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   1الشريحة  –الصكوك المستدامة   .18
بموجب ترتيب صكوك متوافقة مع أحكام " 2021- 1صكوك الشريحة "، أصدر البنك 2021أبريل  1 فيالسنة السابقة  خالل

هي أوراق مالية " 2021- 1صكوك الشريحة ". إن والذي تم توزيعه بالكامل مليون دوالر أمريكي 500الشريعة اإلسالمية بمبلغ 
مباشرة وغير مضمونة (ذات أولوية على رأس المال فقط) للبنك  مساندةمستدامة ليس لها تاريخ استرداد محدد، وتشكل التزامات 

 وتحمل 2026أكتوبر  1 في" يمكن استدعاؤها من قبل البنك 2021- 1"صكوك الشريحة  إنوفقاً ألحكام وشروط عقد المضاربة. 
 1في  . يُعاد تحديد معدل الربح المتوقعكمتأخراتويتم سدادها في نهاية كل نصف سنة  سنويا% 3.95معدل ربح متوقع بنسبة 

استثمار  يتمسنوياً. % 2.896بناًء على معدل الخزينة األمريكي السائد لستة سنوات زائداً هامش ربح مبدئي بنسبة  2027أبريل 
المضاربة مع البنك (بصفة المضارب) على أساس غير مقيد ومشترك في األنشطة العامة صافي المتحصالت عن طريق عقد 

  .في السداد تعثرلن يتم تراكم أرباح المضاربة وال يعتبر هذا الحدث بمثابة حدث  للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام.
  

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية . 19 
 %)5: 2020( %5على إصدار أسهم منحة بنسبة  2022مارس  23وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في 

توزيعات األرباح  تم إدراج. 2021ديسمبر  31: ال شيء) للسنة المنتهية في 2020للسهم ( فلس 5وتوزيعات أرباح نقدية بنسبة 
أسهم سوف تؤدي و. 2022مارس  31كما في  المطلوبات األخرىضمن ألف دينار كويتي  15,896النقدية المستحقة بمبلغ 

سهماً) وزيادة  151,414,171 :2020(سهماً  158,984,880بعدد المنحة إلى زيادة عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل 
 بتاريخ المعتمدة المنحة أسهم توزيع تمسي كويتي).ألف دينار  15,141 :2020( ألف دينار كويتي 15,898 في رأس المال بمبلغ

  .2022أبريل  12
 سهم مليون 400 عدد إصدارزيادة رأس المال عن  2022مارس  23 بتاريخ والمنعقدة للمساهمين العادية غير العمومية الجمعية اعتمدت

  .للسهم فلس 400 إصدار وعالوة للسهم فلس 100 إسمية بقيمة
  

  19- جائحة كوفيدأثر  . 20
. تشهد بيئة عمل المجموعة انتعاًشا معتدًال وتظهر عالمات االنتعاش 19-تتعافى المجموعة تدريجياً من آثار جائحة كوفيد

معدالت التطعيم المرتفعة وإجراءات التباعد االجتماعي الصارمة بشكل كبير من تأثير إذ قللت االقتصادي في المنطقة والعالم. 
  الفيروس. طفراتأحدث 

 

، نفذ بنك الكويت المركزي إجراءات مختلفة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاعات المصرفية على لعب دور حيوي 2021و 2020ي خالل عام
 31و 2021ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  المجمعة في االقتصاد. تم اإلفصاح عن هذه اإلجراءات في البيانات المالية

  .2020ديسمبر 
 




