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 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

 المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(بيان األرباح أو الخسائر 
 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 أشهر المنتهيةالثالثة    
 يونيو 30في 

 أشهر المنتهيةالستة  
 يونيو 30في 

   2020 2019  2020 2019 
 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك  اتإيضاح 

        اإليرادات

 99,807 113,731  51,032 55,877   والتمويالت اإلسالمية األخرى  اتإيرادات من المرابح

 (41,400) (47,787)  (21,232) (22,170)   والتوزيعات للمودعينتكاليف التمويل 

 58,407 65,944  29,800 33,707   صافي إيرادات التمويل

 4,373 4,142  1,676 1,058  4 االستثمار  إيرادات صافي

 9,348 6,366  4,373 2,611   صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 1,742 3,015  807 728   صافي ربح تحويل عمالت أجنبية

 73,870 79,467  36,656 38,104   اإليرادات التشغيلية

        

 (17,807) (21,704)  (8,814) (9,993)   تكاليف موظفين

 (6,967) (9,408)  (3,559) (4,470)   مصروفات عمومية وإدارية

 (3,885) (4,556)  (1,940) (2,358)   استهالك 

 (28,659) (35,668)  (14,313) (16,821)   التشغيليةالمصروفات 

        

 45,211 43,799  22,343 21,283   الربح التشغيلي قبل مخصص انخفاض القيمة

 (14,959) (24,622)  (7,358) (13,158)  5 مخصص انخفاض القيمة

 30,252 19,177  14,985  8,125   قبل االستقطاعات ربح التشغيل

 (1,377) (1,554)  (734) (842)  6 الضرائب

 28,875 17,623  14,251  7,283   صافي ربح الفترة 

        

        إلى: العائد

 28,865 17,143  14,246 6,916   البنك مساهمي

 10 480  5 367   غير مسيطرة  حصص

 28,875 17,623  14,251 7,283   ربح الفترة  صافي

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

 

1.42 3.91  4.80 9.07 

 

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



 وشركاته التابعة ع.ش.م.ك.نك بوبيان ب

  المكثف )غير مدقق( الدخل الشامل اآلخر المرحلي المجمعبيان 
 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 أشهر المنتهيةالثالثة  
 يونيو 30في 

 أشهر المنتهيةالستة 
 يونيو 30في 

 2020 2019 2020 2019 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
     

 28,875 17,623 14,251 7,283 صافي ربح الفترة

     

     :)الخسائر( الشاملة األخرى/ اإليرادات

إعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى بيان األرباح أو الخسائر  من الممكنأو  بنود تم

     :المرحلي المجمع المكثف

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين قراأو تاالستثمار العادلة القيمة في التغير

 1,032 (13,989) (865) 18,965 اآلخر الشامل

 431 (2,304) 94 (1,698) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

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

     :المجمع المكثف

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية قراأو تاالستثمار العادلة القيمة في التغير

 249 (5,623) 68 (4,604) اآلخر الشامل

 1,712 (21,916) (703) 12,663 الشاملة األخرى للفترة  )الخسائر(/اإليرادات

 30,587 (4,293) 13,548 19,946 الشاملة للفترة  )الخسائر(اإليرادات/ إجمالي

     

     العائد إلى: 

 30,577 (3,057) 13,543 21,295 مساهمي البنك 

 10 (1,236) 5 (1,349) حصص غير مسيطرة

 30,587 (4,293) 13,548 19,946 الشاملة للفترة )الخسائر(/إجمالي اإليرادات

  

 

 

 .المكثـفة المجمعةالمرحلية  المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   81إلى  1من  يضاحاتإلن اإ





 

 وشركاته التابعةع. نك بوبيان ش.م.ك.ب

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

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 المـال رأس 

عالوة إصدار 

 أسهم

أسهم منحة 

 أسهم خزينة مقترحة

احتياطي 

 قانوني

احتياطيات 

أخرى )إيضاح 

12)  

 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 

 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 

 17,623 480 - 17,143 - 17,143 - - - - - - ربح الفترة

 (21,916) (1,716) - (20,200) - - (20,200) - - - - - الخسارة الشاملة األخرى 

 (4,293) (1,236) - (3,057)   - 17,143 (20,200) - - - - - (/اإليرادات الشاملة للفترةالخسائرإجمالي )

 30,057 30,057 - - - - - - - - - - االستحواذ على حصص غير مسيطرة

(2خسارة تعديل تأجيل أقساط التمويل )إيضاح   - - - - - - (48,232) - (48,232) - - (48,232) 

 (25,954) - - (25,954) (25,954) - - - - - - - (17)إيضاح مدفوعة  توزيعات أرباح 

 (2,608) - - (2,608) - (2,608) - - - - - - 1الشريحة   - مستدامةأرباح مدفوعة للصكوك ال

 42 42 - - - - - - - - - - تعديالت أخرى في الحصص غير المسيطرة

 - - - - - - - - - (14,420) - 14,420 (17)إيضاح  أسهم منحة إصدار

 602,193 31,208 75,388 495,597 - 2,120 1,914 31,848 (54) - 156,942 302,827 2020 يونيو 30الرصيد 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 

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

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

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

 (19,106) - - (19,106) (19,092) (14) - - - - - - (17)إيضاح مدفوعة  توزيعات أرباح 

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

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

 131,664 - - 131,664 - - - - - - 94,046 37,618 (17زيادة رأس المال )إيضاح 

 (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 

 المرحلية المجمعة المكثـفة. المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  جزءا  تشكل  81إلى  1من  يضاحاتإلن اإ



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  المكثف )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع
  2020يونيو 30إلى  2020 يناير 1للفترة من 
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 يونيو 30في الستة أشهر المنتهية   

 2019  2020 اتإيضاح 

 ألف د.ك  ألف د.ك  التشغيلية  األنشطة

 28,875  17,623  ربح الفترة  صافي

      :لـتعديالت 

 14,959  24,622 5 القيمة انخفاض مخصص

 3,885  4,556  استهالك

 (329)  (4,999)  أجنبية عمالت ترجمة تعديالت

 (892)  (550) 4 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمن أصول مالية  الربحصافي 

 (982)  -  زميلة لشركة االعتباري  االستحواذ عند الربح

 -  811 4 خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 -  (2,227) 3 تابعة شركة على االستحواذ من الربح صافي

 (1,580)  (432) 4 زميلة شركات نتائج في حصة

 (697)  (1,208) 4  توزيعات أرباح إيرادات

 43,239  38,196  التشغيل ومطلوبات أصول في اتالتغير  قبل التشغيل ربح

     :التشغيل ومطلوبات أصول في التغيرات

 50,435  10,809  ودائع لدى بنك الكويت المركزي 

 22,552  155,073  ودائع لدى بنوك أخرى 

 (293,422)  (339,309)  للعمالء إسالمية تمويالت

 (2,183)  21,170  أخرى  أصول

 31,008  179,187  للبنوك  المستحق

 259,878  (87,257)  المودعين  حسابات

 278  15,629  أخرى  مطلوبات

 111,785  (6,502)  األنشطة التشغيلية  الناتج من /)المستخدم في(  النقد صافي

     االستثمارية األنشطة

 33,498  23,339  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولالمحصل من بيع 

 (35,924)  (22,301)  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولشراء 

 (133,997)  (256,594)  شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 111,606  108,737  المحصل من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  (1,815) 3 تابعة شركة على باالستحواذ المتعلقة المعامالت تكاليف

 -  (325) 3 االستحواذ على شركة تابعة، صافيا  من النقد المستحوذ عليه

 -  (97)  استثمارات عقاريةشراء 

 (7,424)  (5,314)  ممتلكات ومعدات  شراء

 697  1,208 4  مستلمة توزيعات أرباح

 83  -     زميلة ةمن شرك مستلمةأرباح  توزيعات

 (31,461)  (153,162)  األنشطة االستثماريةالمستخدم في النقد  صافي

     التمويلية األنشطة

 131,664  -  المال المحصل من زيادة رأس

 (108)  -  تكاليف مباشرة متعلقة بزيادة رأس المال

 (2,563)  (2,608)  1الشريحة  –أرباح مدفوعة للصكوك الدائمة 

 (19,106)  (25,954)  توزيعات نقدية مدفوعة

 175  -   األسهمخيارات استخدام من  المحصل

  صافي حركة الحصص غير المسيطرة
42  - 

 -  228,600 16 األجل متوسطة العالمية الصكوك إصدار

 110,062  200,080  األنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من

 190,386  40,416   النقد والنقد المعادل في الزيادة صافي

 164,767  509,737  الفترة بداية في المعادل والنقد النقد

 355,153  550,153 8 الفترة نهاية في المعادل والنقد النقد

.المكثـفة المجمعةالمرحلية  المالية معلوماتال هذه منال يتجزأ  تشكل جزءا   81إلى  1من يضاحات إلن اإ



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 األنشطةالتأسيس و  .1
وفقا  لقانون الشركات التجارية المعمول به في دولة  2004سبتمبر  21تأسس بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )"البنك"( كشركة مساهمة كويتية عامة بتاريخ 

 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 

 وفقامصرفية الخدمات كافة اليقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم  .من قبل بنك الكويت المركزي بمزاولة أعماله تم الترخيص للبنك  2004نوفمبر  28في 
 عة اإلسالمية السمحة وطبقا  لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.ألحكام الشري

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

المالية لكل من البنك مات المعلو  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة كما في ولفترة
شركة بوبيان للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقفلة( وشركة بوبيان كابيتال لالستثمار  وشركاته التابعة الرئيسية وهم شركة بنك لندن والشرق األوسط و

 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 
 .2020 يوليو12 المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المعلوماتتم التصريح بإصدار هذه 

 السياسات المحاسبية الهامة  .2

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

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

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

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

 2020 يونيو 30الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية. وقد بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة للتمويالت اإلسالمية للعمالء كما في 
ألف د.ك( وهو مبلغ أقل من مخصص  52,104: 1920 يونيو 30و ألف د.ك 53,981: 2019ديسمبر  31. )ألف د.ك 82,489 همبلغ وقدر 

  انخفاض القيمة للتمويالت اإلسالمية للعمالء المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.

التعديل ئر خسا المركزي بتوسيع نطاق تطبيق تعليماته إلثباتبنك الكويت ، قام  2020يونيو  30ذلك ، خالل الفترة المنتهية في  باإلضافة إلى
لمدة ستة أشهر استجابة لألثر وتسهيالت الشركات الصغيرة والمتوسطة االئتمان  اتوبطاقالتمويل االستهالكي واإلسكاني الناتجة عن تأجيل أقساط 

)إيضاح المكثف  المجمع المرحلي األرباح أو الخسائربدال  من بيان  المرحلةفي األرباح (  Covid -19 فيروس كورونا المستجد )االقتصادي لـ
18). 

معدة وفقا  إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال تتضمن جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية المجمعة ال
ديسمبر  31الكويت ويجب أن يتم قراءتها مع البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة كما في للمعايير الدولية للتقارير المالية والمطبقة في دولة 

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

 

 

 

 
 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 األعمال اندماج. 3

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

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

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

 لألصول والمطلوبات المستحوذ عليها.
 المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة : بالقيم العادلة المؤقتة المفترضة لألصول  ملخصوفيما يلي 

 ألف د.ك   

   األصول
 

 28,602   النقد واألرصدة لدى البنوك 

 3,001   ودائع لدى بنوك أخرى 

 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   القيم العادلة المؤقتة لصافي األصول 

   

 د.كألف  تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ

 28,602 النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة المستحوذ عليها

 (28,927) ناقصا : المقابل المدفوع

 (325) التدفق النقدي الصادر عند االستحواذ

 عاله بلغ المقابل المدفوع والحصة غير المسيطرة، والقيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا  فيما يتعلق باندماج األعمال المذكور أ 
. وقد نتج عن االستحواذ صافي ربح مؤقت بلغ التواليعلى  كويتي دينار ألف 16,735و ألف دينار كويتي 25,312، وألف دينار كويتي 28,927
 دينار ألف 12,504 ، بالصافي بعد خسارة إعادة قياس حصة الملكية المحتفظ بها سابقا  في بنك لندن والشرق األوسط البالغةألف دينار كويتي 2,227
المرحلي  الخسائر والتي تم إدراجها تحت بند "صافي إيرادات االستثمار" في بيان األرباح أو ألف دينار كويتي 1,815البالغة . وتكاليف المعاملة كويتي

إيرادات تشغيلية  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةيتضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف للمجموعة لفترة  .المكثف المجمع
عملية اندماج  وفيما لو تم إنجاز من بنك لندن والشرق األوسط. ويتيألف دينار ك 971وربح عائد لمساهمي البنك يبلغ  ألف دينار كويتي 2,654تبلغ 

 .ختلف بشكٍل جوهري تكن لتالبنك لم  األعمال في بداية السنة، فإن إيرادات المجموعة والربح العائد لمساهمي



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 االستثمار إيرادات صافي .4

 أشهر المنتهية فيالثالثة  
 يونيو  30

أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو  30

 2020 2019 2020 2019 

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

 697 1,208 474 713 إيرادات توزيعات أرباح

 915 550 687 1,012 صافي الربح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صول المالية بالقيمة العادلة من من األالربح من بيع أدوات دين )الخسارة( / صافي 
 - (226) 14 (285) الشامل اآلخرخالل الدخل 

 982 - - - الربح عند االستحواذ االعتباري لشركة زميلة

 - (811) - (811) خسارة غير محققة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 199 780 95 392 صافي دخل اإليجار من االستثمارات العقارية

 - (18) - (18) صافي خسارة بيع استثمارات عقارية

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

 1,580 432 420 55 نتائج شركات زميلة فيالحصة 

 1,058 1,676 4,142 4,373 

 مخصص انخفاض القيمة .5

أشهر المنتهية في الثالثة  
 يونيو  30

أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو  30

 2020 2019 2020 2019 

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

 13,806 23,945 6,205 13,445 تكلفة مخصص التمويالت اإلسالمية للعمالء

 590 677 590 (287) األصول المالية األخرى  –خسائر االئتمان المتوقعة 

 563 - 563 - خسائر انخفاض قيمة أصول أخرى 

 13,158 7,358 24,622 14,959 

 الضرائب .6
أشهر المنتهية في الثالثة  

 يونيو 30
أشهر المنتهية في الستة 

 يونيو 30
 2020 2019 2020 2019 

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

 288 162 152 61 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 778 479 416 200 ضريبة دعم العمالة الوطنية

 311 192 166 80 (46/2006الزكاة )حسب قانون الزكاة رقم 

 - 721 - 501 ضرائب خارجية

 842 734 1,554 1,377 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 ربحية السهم األساسية والمخففة .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 بتقسيم صافي ربحتحتسب األرباح المخففة لكل سهم 

 إلى أسهم.  المحتملة المخففةاألسهم  كافةالتي يمكن إصدارها عند تحويل  األسهم لعدد المرجح المتوسط
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30 
 في الستة أشهر المنتهية

 يونيو  30 

 2020 2019 2020 2019 
     

 28,865 17,143 14,246 6,916 ألف د.ك() صافي ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك

 1الشريحة –ناقصا : األرباح المدفوعة لحاملي الصكوك الدائمة 
 (2,563) (2,608) (2,563) (2,608) ألف د.ك()

 4,308 11,683 14,535 26,302 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة صافيا  من أسهم 
 2,898,824 3,027,936 2,991,398 3,027,921 الخزينة )ألف سهم(

 9.07 4.80 3.91 1.42 ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )فلس(

المنحة صدار أسهم إ عقب لعدد األسهم بأثر رجعيإجراء تسوية  فلس على الترتيب، قبل 9.55فلس و 4.10 خالل الفترة الماضيةربحية السهم بلغت 
 (.71)إيضاح 

 

 النقد والنقد المعادل  .8
 

 يونيو 30

 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2019 

 يونيو  30

2019 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
    

 145,888 232,393 200,760 النقد واألرصدة لدى البنوك

 209,265 277,344 349,393 التوظيفات لدى البنوك التي تحل آجال استحقاقها خالل سبعة أيام

 550,153 509,737 355,153 

  في أوراق مالية اتاستثمار  .9

 

 يونيو  30

 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2019 

 يونيو 30

2019 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك 
 

   

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأصول  -صكوك الاستثمار في اإل  491,614 306,315 341,494 

 45,903 80,440 80,468 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 30,972 20,775 15,707 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 587,789 407,530 418,369 

 
 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 )تتمة( في أوراق مالية اتاستثمار  .9

 

 يونيو 30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2019 

 يونيو  30

2019 

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

 45,903 80,440 80,468 استثمارات في صناديق غير مسعرة

 80,468 80,440 45,903 

 

 

 يونيو  30

 2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2019 

 يونيو  30

2019 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك الدخل الشامل اآلخرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
    

 30,786 20,624 15,521 استثمار في أوراق مالية غير مسعرة

 186 151 186 استثمار في أوراق مالية مسعرة

 15,707 20,775 30,972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 عالقةمع أطراف ذات  المعامالت .10

أعضاء مجلس بمــا في ذلك وأقاربهم من الدرجة األولى والشركة األم الرئيسيين سيطرتهم المنفردة أو المشتركة والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة إلى 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  المعامالتفروعها والشركات الزميلة والتابعة لها. وتنشأ األرصدة لدى األطراف ذات العالقة من و الرئيسيين موظفي إدارتها و إدارتها 

 
  )مدققة(   عالقةالعدد األطراف ذات   التنفيذيين راءدالم وأعدد أعضاء مجلس اإلدارة  

 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30  يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30  يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2020 2019 2019  2020 2019 2019  2020 2019 2019 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك         

            

 11,577 14,469 132  1 1 -  4 7 5 تمويالت إسالمية للعمالء 

 5,380 3,801 4,354  11 12 13  8 5 5 حسابات المودعين

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

    والتمويالت اإلسالمية األخرى  اتإيرادات من المرابح
 

   
 14 459 226 

    تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين
 

   
 (18) (98) (68) 

 
   

 

   
 

   

         الشركة األم
   

 55,458 181,080 82,825          المستحق من البنوك

 39,801 5,735 170,799          المستحق للبنوك

 745 1,405 1,481         والتمويالت اإلسالمية األخرى  اتإيرادات من المرابح

    تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين
 

   
 (1,517) (1,170) (268) 

 
 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  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 

 2020 2019  2020 2019 
      

 ألف د.ك ألف د.ك  ألف د.ك ألف د.ك 
 1,088 1,384  531 728 مزايا قصيرة األجل

 213 330  84 188 مكافأة نهاية الخدمة

 308 636  152 465 مؤجلة مدفوعات

 1,381 767  2,350 1,609 

 
 خزينة أسهم .11

  :التالية الخزينة أسهم البنك يمتلك

 
 يونيو 30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30

2019 
  

  

 331,112 331,112 368,687 عدد أسهم الخزينة

 %0.0115 %0.01148 %0.01218 % -المصدرة  نسبة أسهم الخزينة إلى إجمالي األسهم

 54 54 54 ألف د.ك –تكلفة أسهم الخزينة 

 192 212 196 ألف د.ك –القيمة السوقية ألسهم الخزينة 

 0.571 0.578 0.554 د.ك- المتوسط المرجح للقيمة السوقية للسهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 احتياطيات أخرى   . 12
 

 اختياري  احتياطي

 احتياطي
 المدفوعات
 باألسهم

 احتياطي
 العادلة القيمة

ترجمة  احتياطي
 المجموع أجنبية عمالت

 

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

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

 (20,200) (612) (19,588) - - شاملة أخرى للفترةال رةالخسا

 (20,200) (612) (19,588) - - الشاملة للفترة  الخسائرإجمالي 

 1,914 (10,100) (19,421) 967 30,468 2020يونيو  30الرصيد في 
      

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

 1,712 431 1,281 - - للفترة شاملة أخرى إيرادات 

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

 (414) - - (414) - بيع أسهم خزينة 

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

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

 يونيو 30
2020 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30

2019 
 ألف د.ك ألف د.ك .كد ألف 

    

 264,271 271,839 275,458 كفاالت 

 91,935 90,184 94,670 خطابات قبول واعتمادات مستندية 

 9,278 2,032 5,553 التزامات أخرى 

 375,681 364,055 365,484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 
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 تحليل القطاعات  .14
 اتالقرار من أجل تخصيص الموارد للقطاع 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
 األعمال قطاعات

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

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

واستثمارات في الشركات الزميلة  واالستثماراالستثمارات المباشرة و والثروات  األصول تشمل بصورة رئيسية إدارة :  االستثماريةالخدمات المصرفية 
  العقارات المحلية والدولية.

صورة والتسهيالت التمويلية اإلسالمية األخرى ب الدوليةالمحلية و خدمات تسهيالت المرابحة  بصورة رئيسية تقدم : الخزانة
 .الالزمة لتمويل عمليات البنكتوفير األموال إضافة إلى  ،البنوكرئيسية مع 

 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 يونيو2020
 65,944 2,978 3,562 3,019 21,616 34,769 التمويل إيراداتصافي 

 79,467 1,808 6,577 9,898 24,643 36,541 التشغيلية اإليرادات

 17,623 (29,097) 6,278 2,845 20,641 16,956 صافي ربح/)خسارة( الفترة 

 6,131,269 33,217 755,701 805,986 2,891,430 1,644,935 مجموع األصول

 5,529,076 283,308 1,669,318 578,421 368,787 2,629,242 مجموع المطلوبات 

 
 الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019

 58,407 6,257 5,340 (1,751) 16,024 32,537 )خسارة( التمويل/إيراداتصافي 

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

  مستويات القيمة العادلة

 المستويات المختلفة على النحو التالي:تقييم، حيث يتم تعريف 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
 .ر(األسعا

  (.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 يونيو 30
 80,468 36,949 43,519 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 491,614 - - 491,614 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – صكوكالستثمار في اإل

 15,707 15,521 - 186 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 491,800 43,519 52,470 587,789 

 
     )مدققة( 2019ديسمبر  31

 80,440 41,862 38,578 - األرباح أو الخسائرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

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

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

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

 
     2019 يونيو 30

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

 341,494 - - 341,494 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – صكوكالستثمار في إلا

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

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

 
 األدوات المالية جوهريا  عن قيمهــا الدفترية.لجميع وال تختلف القيم العادلة 
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 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 
       :2020يونيو  30

       أصول تم قياسهــا بالقيمة العادلة

       

 36,949 327 (11,568) 6,023 305 41,862 األرباح أو الخسائرأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 15,521 (111) (1,392) 1,522 (5,122) 20,624 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 62,486 (4,817) 7,545 (12,960) 216 52,470 

       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 

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

 %.5، إلى تغيير بنسبة 3والمستوى  2تحت المستوى 

 األجل متوسطة العالمية الصكوك.16

، 2020 فبراير 18 وبتاريخ"(. العالمية الصكوك برنامج)" أمريكي دوالر مليار بقيمة األجل متوسطة العالمية للصكوك برنامجا   بإطالق البنك قام، 2019 خالل
 وذلك األجل متوسطة العالمية الصكوك لبرنامج وفقا   2025 فبراير في تستحق أمريكي دوالر مليون  750 قيمتها تبلغ مضمونة غير أولية صكوكا   البنك أصدر

 سنويا   %2.593 يبلغ ثابت ربح معدل وتحمل سميةإلا قيمتها من% 100 بنسبة الصكوك هذه إصدار تم وقد. بالكامل مملوكة محدد غرض ذات شركة خالل من
 .سنوي  نصف أساس على الدفع يستحق

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية   .17
 9%( وتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 5: 2018) %5على إصدار أسهم منحة بنسبة  2020مارس  8وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في 

: 2018) لف دينار كويتيأ 25,954  وقدره توزيعات األرباح النقدية مبلغ بلغت. 2019ديسمبر  31فلس للسهم( للسنة المنتهية في  8: 2018فلس للسهم )
  2019:119,423,580) ا  سهم  144,203,973والمدفوعة بالكامل بعددوقد أدت أسهم المنحة إلى زيادة عدد األسهم المصدرة .(  دينار كويتي ألف 19,092

أبريل  14تم توزيع األرباح النقدية وأسهم المنحة بتاريخ  ألف دينار كويتي(. 11,942 :2019) ألف دينار كويتي  14,420( وزيادة في رأس المال بمبلغا  سهم
2020. 
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 COVID-19"أثر فيروس كورونا المستجد " .18

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

 للتخفيف من العواقب الوخيمة للوباء.المستوى المحلي أو الدولي، عن العديد من إجراءات التحفيز المالي المختلفة حول العالم 
 إجراءات الدعم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

العديد من اإلجراءات بهدف تعزيز قدرة البنوك على لعب دور حيوي في االقتصاد واستجابة  لهذه األزمة، قام بنك الكويت المركزي )"البنك المركزي"( بتنفيذ 
مع تشجيعها على إقراض القطاعات  التمويلية ،التوسع في مساحة اإلقراض وتعزيز قدرات البنوك تشمل هذه التدابير ، على سبيل المثال ال الحصر ،  و

 ين. وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة:االقتصادية المنتجة وتوفير السيولة للعمالء المتضرر 
 ( خفض معيــار تغطية السيولةLCR من )80% إلى 100.% 
 ( خفض معيــار صافي التمويل المستقرNSFR من )80% إلى 100.% 
  15% إلى 18خفض الحد األدنى المقرر بشأن نسبة السيولة الرقابية من.% 
 ن نظام السيولة.رفع الحد األقصى للفجوة التراكمية السالبة بشأ 
 " اإلفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطيةCapital Conservation Buffer من األصول المرجحة بالمخاطر على شكل حقوق 2.5" والبالغة %

   ".CET1المساهمين "
  المخاطر.% في احتساب األصول المرجحة ب25% إلى 75خفض وزن المخاطر إلقراض محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 
  100% إلى 90إلى الودائع( من  التمويلرفع الحد األقصى المتاح لمنح التمويل المقرر )نسبة.% 
 الممنوح لألفراد بغرض شراء و/أو تطوير العقارات. للتمويل زيادة حدود حجم التمويل إلى القيمة بالنسبة 
  والمتوسطة والشركات األخرى المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد  ميسرة إلى الشركات الصغيرة أرباحمن البنوك بمعدالت  التمويلتقديم

 )برنامج خط االئتمان العاجل(.
  2020تأجيل االستحقاقات المترتبة على عمالء الشركات المتضررين بفيروس كورونا المستجد لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس 

 ئتمان وتسهيالت الشركات الصغيرة والمتوسطة واإلسكاني وبطاقات اال  اإلستهالكيتمويل ال أقساط تأجيل
ابتداء  لفترة ستة أشهروتسهيالت الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات االئتمان  التمويل االستهالكي واإلسكانيقامت البنوك الكويتية بتأجيل تحصيل أقساط 

. يعتبر تأجيل األقساط بمثابة دعم سيولة قصيرة األجل لمعالجة مشكالت التدفق دون تحميل أي أرباح إضافية نتيجة  لهذا التأجيل 2020من شهر إبريل 
  يحتفظ العمالء بخيار عدم المشاركة في هذا البرنامج. و النقدي المحتمل للمقترض. 

يد مقابل لمدة التسهيالت. نتج مع تمد 2020سبتمبر  30إلى  2020أبريل  1لمستحقة خالل فترة الستة أشهر من قساط ااألقامت المجموعة بتنفيذ تأجيل 
 المرحلةهذه الخسارة على األرباح تعاقدية. تم تحميل للمجموعة نتيجة تعديل التدفقات النقدية الألف دينار كويتي   48,232خسارة بمبلغاألقساط عن تأجيل 

 .2وفق ا للسياسة المحاسبية للمجموعة كما هو موضح في إيضاح 

 (ECL)تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة 
القتصادي من قامت المجموعة بالنظر في األثر المحتمل لحاالت عدم اليقين التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الدعم والتخفيف ا

 .2020يونيو  30المنتهية في تقدير متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للفترة عند  قبل الحكومات والبنوك المركزية
 دة الكبيرة في مخاطر االئتمـــانالزيا

ى انخفاض القيمة قامت المجموعة بالنظر في الجوانب التالية لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان أو إذا ما كان هناك دليل مادي عل 
 في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد.

 لصعوبات المالية المؤقتة للمقترضين وبين األثر طويل األجل أو المستدام.تم التفريق بين ا 
  أن يتأثر المقترضين في بعض القطاعات أو الصناعات بشكل أكثر حدة. المرجحمن 
  على التسهيالت التمويلية بشكٍل تلقائي إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمـــان.األرباح لن يؤدي تأجيل األقساط أو مدفوعات 
  األفراد نتيجة  لخسارة الوظائف وتخفيضات األجور. تمويلمن المرجح أن تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بالنسبة لبعض شرائح عمالء 
  االعتماد عليها.بيانات يمكن  تتوفرسيتم تقييم االنكشافات الكبيرة للشركات بشكٍل منفرد لتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان متى وعندما 

 في المراحل الخاصة ببعض االنكشافات والزيادة المقابلة لها في خسائر االئتمان المتوقعة. التصنيف وقد أدى التقييم سالف الذكر إلى تخفيض



 

 ع. وشركاته التابعةنك بوبيان ش.م.ك.ب

  (ةالمكثفة )غير مدقق إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2020 يونيو 30إلى  2020يناير  1للفترة من 

19 

 

 
 " )تتمة(COVID-19أثر فيروس كورونا المستجد "  .18

 عوامل االقتصاد الكلي
توقعة. وبالنظر قامت المجموعة بالنظر في آثار التقلبات التي شوهدت في عوامل االقتصاد الكلي وفي السيناريوهات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان الم

لك من خالل إعداد نظرة إلى حالة انعدام اليقين المستمرة وبالنظر إلى أن األزمة سريعة التطور، قامت المجموعة بمراجعة بعض االفتراضات وقد انعكس ذ
 والتي يتم و شديد( مستقبلية منطقية لعوامل االقتصاد الكلي. وتقوم المجموعة بتطبيق أوزان احتماالت مالئمة للسيناريوهات الثالثة )األساس أو وضع بسيط أ

ديسمبر  31لثالثة عند مقارنتها بالسنة المنتهية في عوامل االقتصاد الكلي في جميع السيناريوهات اوالمتحفظة بشكل كبير لدمجها مع التوقعات المعدلة 
" في تقييم خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة لشريحة األفراد بالنظر Management Overlayبتطبيق توجهات اإلدارة "أيضا . وقد قامت المجموعة 2019

 من أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد أدت هذه التعديالت وتوجهات إلى أنه من المتوقع أن يكون موظفي بعض القطاعات في القطاع الخاص أكثر تضررا  
يونيو  30" إلى زيادة كبيرة في مبلغ متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للفترة المنتهية في Management Overlayاإلدارة "

2020.                                                                       
أقل من المخصصات المطلوبة وفقا   2020يونيو  30مما سبق، فمازالت متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المقدرة كما في  الرغموعلى 

ليمات بنك الكويت المركزي المخصص المطلوب وفقا  لتع وهولتعليمات بنك الكويت المركزي. ووفقا  للسياسة المحاسبية للمجموعة، يتم االعتراف بالمبلغ األكبر 
 التسهيالت االئتمانية.ب الخاصةخسائر االئتمان ك

 آثار أخرى 
لألصول المالية وغير المالية للمجموعة، والتي تمثل المدرجة قامت المجموعة بالنظر في اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في سبيل تحديد المبالغ 

ق. إن اقابلة للتأثر بأي تقلبات في األسو  المدرجة. على الرغم من ذلك، تظل األسواق متقلبة وتظل المبالغ المتاحة المعلومات أفضل تقدير لإلدارة بناء  على
 بشكٍل دوري. أثر هذه البيئة االقتصادية التي تمتاز بحالة من عدم اليقين يعتبر تقديري، وستستمر المجموعة في إعادة تقييم مركزها واألثر ذي الصلة

 


