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 سبتمبر 33أشير المنتيية في  تسعةال  سبتمبر 33الثالثة أشير المنتيية في   

   2015  2014  2015  2014 

 د.كألف   د.كألف   د.كألف   د.كألف  إيضاح 

         اإليرادات

 61,146  74,082  21,688  26,169  والتمويالت اإلسالمية األخرى اتإيرادات من المرابح

 (12,125)  (16,153)  (4,832)  (5,268)  وتكاليف مرابحات لممودعين زيعاتتو 

 49,021  57,929  16,856  20,901  صافي إيرادات التمويل 

  1,884           1,207  396  (385) 3  االستثمار ربح (/)خسارة صافي

  4,499           6,291  1,197  2,137  صافي إيرادات األتعاب والعموالت

  1,829           509  456  227  حصة في نتائج شركات زميمة

  970              1,164  384  409  صافي ربح تحويل عمالت أجنبية

  175              5  -  1  إيرادات أخرى

 58,378  67,105  19,289  23,290  التشغيمية اإليرادات

         

 (15,668)        (17,481)  (5,120)  (6,082)  تكاليف موظفين

دارية  (9,166)          (10,117)  (3,245)  (3,641)  مصروفات عمومية وا 

 (1,588)          (1,908)  (557)  (692)  استيالك 

 (26,422)      (29,506)  (8,922)  (10,415)  التشغيمية المصروفات

  31,956        37,599  10,367  12,875  قبل مخصص انخفاض القيمة التشغيميالربح 

 (10,788)        (11,259)  (2,317)  (3,301)  مخصص انخفاض القيمة

  21,168        26,340  8,050  9,574  االستقطاعاتقبل  التشغيميالربح 

 (176)             (224)  (70)  (74)  حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي

 (502)             (668)  (198)  (267)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (200)             (266)  (78)  (99)  الزكاة 

  20,290        25,182  7,704  9,134  صافي ربح الفترة 

         

         إلى: العائد

 20,263  25,158  7,692  9,122  البنك مساىمي

 27  24  12  12  غير مسيطرة  حصص

 20,290  25,182  7,704  9,134  ربح الفترة  صافي

 9.83  12.20  3.73  4.43 4 األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك )فمس( ربحية السهم

    

      

 المرحمية المكثـفة المجمعة. المالية معموماتال ىذه منال يتجزأ  تشكل جزءاً  12إلى  1من  يضاحاتإلن اإ
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 سبتمبر 33أشير المنتيية في  تسعةال  سبتمبر 33الثالثة أشير المنتيية في   

   2015  2014  2015   2014 

  د.كألف   د.كألف   د.كألف   
 د.كألف  

  صافي ربح الفترة
9,134  7,704 

 
25,182 

  20,290 

 : الشاملة األخرى اإليرادات)الخسائر( / 

إلى بٌان الربح أو  اإلٌرادات الشاملة األخرىٌتم إعادة تصنٌف 
 :التالٌةالمجمع فً الفترات  المرحلً المكثف الخسارة

 

   

 

 

  

 

 437   (718)  97  (647)  التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة لمبيع

 2,156   (3,699)  311  (2,353)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

 2,593   (4,417)  408  (3,000)  الشاملة األخرى للفترة  اإليرادات)الخسائر( / 

 22,883   20,765  8,112  6,134  الشاملة األخرى للفترة  إجمالي اإليرادات

          

  العائدة إلى: 
   

 
 

  
 

 22,856   20,741  8,100  6,122  مساىمي البنك 

 27   24  12  12  حصص غير مسيطرة

 22,883   20,765  8,112  6,134  إجمالي اإليرادات الشاممة لمفترة
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 رأس المـال

عالوة 

إصدار 

 أسهم

أسهم 

منحة 

 مقترحة

 أسهم

 خزٌنة

احتٌاطً 

 قانونً

احتٌاطً 

 اختٌاري 

 احتٌاطً

 المدفوعات

 باألسهم

احتٌاطً 

القٌمة 

 العادلة

احتٌاطً 

 ترجمة

 عمالت أجنبٌة

 أرباح

 مرحلة

توزٌعات 

 نقدٌة مقترحة

 الملكٌة حقوق

 إلى العائدة

 البنك مساهمً

حصص غٌر 

  مسٌطرة

 إجمالً

 حقوق

 الملكٌة

 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 ألف د.ك ألف د.ك 

           
 

    

 301,102    5,075 296,027 9,815 5,978 (6,468) 5,082 864 6,015 6,283 (763) 9,825 62,896 196,500 2015 يناير 1الرصٌد فً 

 20,765  24 20,741 - 25,158 (3,699) (718) - - - - - - - للفترة الشاملة اإليرادات إجمالي

 367  - 367 - 145 - - 222 - - - - - -  باألسهم مدفوعات

 (9,817)  - (9,817) (9,815) (2) - - - - - - - - - (12)إيضاح  توزيعات مدفوعة

 -  - - - - - - - - - - (9,825) - 9,825 (12)إيضاح  اصدار أسهم منحة

 50  - 50 - (145) - - - - - 195 - - - بيع أسهم خزينة

استرداد جزء من رأس مال 

 - - - - - - - - - - غير مسيطرة صحص

 

- - (26)  (26) 

 312,441  5,073 307,368 - 31,134 (10,167) 4,364 1,086 6,015 6,283 (568) - 62,896 206,325 2015 سبتمبر 30الرصٌد فً 

 3,204 (7,746) 2,857 860 3,167 3,306 (1,100) 12,855 62,896 183,645 2014 يناير 1الرصٌد فً 
- 

263,944 5,543  269,487 

 22,883  27 22,856 - 20,263 2,156 437 - - - - - - - للفترة الشاملة اإليرادات إجمالي

 162  - 162 - 257 - - (95) - - - - - - باألسهم مدفوعات

 -  - - - - - - - - - - (12,855) - 12,855  اصدار أسهم منحة

 80  - 80 - (257) - - - - - 337 - - - بيع أسهم خزينة 

استرداد جزء من رأس مال 

 (734)  (734) - - - - - - - - - - - - مسيطرةغير  صحص

 291,878  4,836 287,042 - 23,467 (5,590) 3,294 765 3,167 3,306 (763) - 62,896 196,500 2014 سبتمبر 30الرصٌد فً 

 المجمعة. فةـالمكثالمرحمية  المالية معموماتال ىذه منال يتجزأ  تشكل جزءاً  12إلى  1من  يضاحاتإلن اإ
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  سبتمبر 33أشير المنتيية في  تسعةال 

 2015  2314 

 د.ك ألف  د.ك ألف 

    التشغيمية  األنشطة

 20,290  25,181 ربح الفترة  صافي

    : لـتعديالت 

 10,788  11,259 القيمة انخفاض مخصص

 1,588  1,908 استيالك

 (1,136)  (2,971) أجنبية عمالت ترجمة تعديالت

 (334)  (198)  استثمارات بيعمن  ربح

 (1,829)  (509) زميمة شركات نتائج في حصة

 (433)  (1,016) توزيعات أرباح  إيرادات

 223  (59) ئر غير محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرخسا )أرباح( /

 -  1,302 العقاريةلالستثمارات  خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة

 -  223 خسائر من بيع استثمارات عقارية

 -  417 باألسيمالمدفوعات  احتياطي

 29,157  35,537 التشغيل ومطموبات أصول في التغير قبل التشغيل ربح

    :التشغيل ومطموبات أصول في التغيرات

 96,146  (36,562) البنوك من مستحق

 (273,926)  (312,138) لمعمالء إسالمية تمويالت

 (972)  (4,183) أخرى  أصول

 36,638  59,558 لمبنوك  المستحق

 250,922  257,875 المودعين  حسابات

 433  1,016 توزيعات أرباح مستممة  إيرادات

 8,749  1,981 أخرى  مطموبات

 147,147  3,084 من األنشطة التشغيمية  الناتج النقد صافي

    االستثمارية األنشطة

 (8,057)  (2,890) الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول شراء

 2,369  544 الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول بيع من المحصل

 (61,759)  (126,412) لمبيع متاحة استثمارات شراء

 27,810  112,313 لمبيع متاحة استثمارات بيع من المحصل

 (4,888)  - عقارية استثمارات شراء

 13,845  2,226 عقارية استثمارات بيع من المحصل

 (3,166)  (4,358) ممتمكات ومعدات  شراء

 359  434    زميمة ةمن شرك مستممةأرباح 

 (33,487)  (18,143) األنشطة االستثماريةفي  ( المستخدم)النقد  صافي

    التمويمية األنشطة

  -  (9,815) توزيعات نقدية

 (734)  (26) غير مسيطرة صحصاسترداد جزء من رأس مال 

 (734)  (9,841) ألنشطة التمويميةفي ا ( المستخدم)صافي النقد 

    

 112,926  (24,900) النقد والنقد المعادل  في الزيادة )النقص( / صافي

 205,622  314,821 الفترة بداية في المعادل والنقد النقد

 318,548  289,921 الفترة نهاية في المعادل والنقد النقد

        
        

 المرحمية المكثـفة المجمعة. المالية معموماتال ىذه منال يتجزأ  تشكل جزءاً  12إلى  1من  يضاحاتإلن اإ
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 األنشطةالتأسيس و  .1
وفقًا لقانون الشركات التجارية المعمول بو في دولة  2334سبتمبر  21)"البنك"( كشركة مساىمة كويتية عامة بتاريخ  عتأسس بنك بوبيان ش.م.ك.

 (.2333الصادر في  33ووفقًا لقواعد وتعميمات بنك الكويت المركزي )القانون رقم  88الكويت وبموجب المرسوم األميري رقم 

 .2336مايو  15وراق المالية في تم إدراج أسيم البنك في سوق الكويت لأل 

حكام الشريعة أل وفقاتم الترخيص لمبنك من قبل بنك الكويت المركزي ليقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات مصرفية  2334نوفمبر  28في 
 ده ىيئة الرقابة الشرعية بالبنك.اإلسالمية السمحة وطبقًا لما تعتم

 .2312يوليو  31)"الشركة األم"( بتاريخ  عالكويت الوطني ش.م.ك.أصبح البنك إحدى الشركات التابعة لبنك 

المعمومات المالية لكل من البنك  2315 سبتمبر 33أشير المنتيية في  تسعةكما في التتضمن المعمومات المالية المرحمية المكثفة المجمعة 
ستثمار ش.م.ك. )مقفمة(، )يشار إلييم إل)مقفمة(، وشركة بوبيان كابيتال لوشركاتو التابعة العاممة الرئيسية، شركة بوبيان لمتأمين التكافمي ش.م.ك. 

 مجتمعين بـ"المجموعة"(، إضافة إلى حصص المجموعة في الشركات الزميمة.

 الكويت.  دولة 13116الصفاة،  25537عنوان البنك المسجل ىو ص.ب. 

 .2315أكتوبر  4 بتاريخالمالية المرحمية المكثفة المجمعة من قبل مجمس اإلدارة  المعموماتتم التصريح بإصدار ىذه 

 السياسات المحاسبية الهامة  .2

 أساس اإلعداد  2.1
لألوراق "التقارير المالية المرحمية" وتعميمات سوق الكويت  34أعدت المعمومات المالية المرحمية المكثفة المجمعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .1998لسنة  2المالية رقم 
المعّدة طبقًا ال تتضمن ىذه المعمومات المالية المرحمية المكثفة المجمعة جميع المعمومات واإليضاحات المطموبة لمبيانات المالية السنوية الكاممة و 

لمالية الخاضعة لتعميمات بنك الكويت المركزي. وتتطمب ىذه لممعايير الدولية المعّدلة إلعداد التقارير المالية لتطبيقيا في دولة الكويت لممؤسسات ا
حول المخصص المجمع النخفاض  39التعميمات تطبيق كافة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستثناء متطمبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 لممخصص العام.القيمة والتي حّمت محميا متطمبات بنك الكويت المركزي حول الحد األدنى 

بيانات المالية لقد تم إعداد المعمومات المالية المرحمية المكثفة المجمعة باستخدام نفس السياسات المحاسبية وأساليب االحتساب المطّبقة في إعداد ال
ية الجديدة والمعدلة والتي بدأ سريانيا باستثناء تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المال 2314ديسمبر  31المدققة السنوية لمسنة المنتيية في 

 والمعايير األخرى المطبقة عمى المجموعة. 2014 يوليو 1اعتبارًا من 

ئج التشغيمية ترى اإلدارة أن كافة التعديالت التي تتكون من االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل قد تم إدخاليا. إن النتا
 .2315ديسمبر  31في  المنتييةال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعيا لمسنة  2315 سبتمبر 33أشير المنتيية في  تسعةاللفترة 

 
 األحكام والتقديرات 2.2

السياسات  إن إعداد المعمومات المالية المرحمية المكثفة المجمعة يتطمب من اإلدارة اتخاذ أحكام والقيام بتقديرات وافتراضات قد تؤثر عمى تطبيق
 عمية عن تمك التقديرات.لفاالمحاسبية والمبالغ المدرجة لألصول والمطموبات واإليرادات والمصروفات، وقد تختمف النتائج 

ة ىذه المعمومات المالية المرحمية المكثفة المجمعة، كانت األحكام اليامة التي اتخذتيا اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية لممجموع عند إعداد
سمبر دي 31 مجمعة كما في ولمسنة المنتيية فيواألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات ىي نفسيا التي تم تطبيقيا عمى البيانات المالية ال

2314.  
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 ربح االستثمار / ()خسارة صافي .3
 سبتمبر 33المنتيية في  أشير تسعةال  سبتمبر 33المنتيية في  الثالثة أشير 

 2015  2314  2015  2314 

 د.كألف   د.كألف   د.كألف   د.كألف  

 1,077  1,459  343  535 إيرادات قسائم صكوك 

 433  1,016  83  166 إيرادات توزيعات أرباح

أرباح / )خسائر( غير محققة من أصول مالية من خالل 
 (223)  59  17  22 األرباح أو الخسائر

 65  198  12  195   بيع استثمارات ربح 

 532  (1,525)  (56)  (1,303) استثمارات عقاريةمن / ربح  )خسارة(

 1,884  1,207  396  (385) / ربح االستثمار )خساره( صافي

 

 
 ربحية السهم األساسية والمخففة . 4

 .الفترةخالل  القائمة األسيم لعدد المرجح المتوسطعمى العائد الى مساىمي البنك  الفترة بتقسيم صافي ربحاحتساب ربحية السيم األساسية  يتم
 زائداً  الفترةخالل  القائمة األسيم لعدد المرجح المتوسطعمى  العائد إلى مساىمي البنك الفترة تحتسب األرباح المخففة لكل سيم بتقسيم صافي ربح

 الناتجة المخففةالسيم  ربحيةإلى أسيم. وال ينتج عن  المحتممة المخففةاألسيم  كافةالتي يمكن إصدارىا عند تحويل  األسيم لعدد المرجح المتوسط
 .مةالمسجخيارات أسيم الموظفين أي تغيير عن ربحية السيم األساسية  إصدارعن 
 سبتمبر 30أشير المنتيية في  تسعةال  سبتمبر 30الثالثة أشير المنتيية في   

  2012  2014  2012  2014 
 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  

 صافي ربح الفترة العائد إلى مساىمي البنك
 (د.كألف )

 
9,122  7,692  25,158  20,263 

الصافي  المتوسط المرجع لعدد األسيم القائمة
 من أسيم الخزينة خالل الفترة )ألف سيم(

 

2,061,461  2,062,294 

 

2,061,542 

 

2,061,119 
ربحية السيم األساسية والمخففة العائدة إلى 

 9.83  12.20  3.73  4.43  مساىمي البنك )فمس(
 

 عقب لعدد األسيم بأثر رجعيقبل إجراء تسوية  عمى التوالي فمس 10.32 و 3.92 بمغت أشير المنتيية تسعةربحية السيم لفترة الثالثة أشير وال
 (.12المنحة )إيضاح صدار أسيم إ
 

 النقد والنقد المعادل .5
 

 سبتمبر 30

 2015  

 )مدققة(
 ديسمبر 31

 2314  

  سبتمبر 33

2314 

 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 

  21,434 النقد في الصندوق
24,555  26,090 

 10,785  9,653  5,437 الحسابات الجارية –البنوك األرصدة لدى 

 281,673  280,613  263,050 أيام سبعةالتوظيفات قصيرة األجل لدى البنوك والتي تحل آجال استحقاقيا خالل 

 289,921  314,821  318,548 



 

 وشركاته التابعة عنك بوبٌان ش.م.ك.ب

 المكثفة المجمعة )غير مدقق(إيضاحات حول المعمومات المالية المرحمية 

 2015سبتمبر  03إلى  2015يناير  1لمفترة من 
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 صمةمعامالت مع أطراف ذات  .6

موظفي اإلدارة وأقاربيم من الدرجة األولى والشركة األم وأعضاء مجمس إدارتيا وكبار موظفي مة وكبار تشمل األطراف ذات العالقة كبار المساىمين وأعضاء مجمس اإلدارة والكيانات الواقعة تحت سيطرتيم المنفردة أو المشتركة والشركات الزمي

  :وين المعمومات المالية التاليةألعمال عمى أساس تجاري بحت ويتم إدراجيا ضمن عناإدارتيا وفروعيا والشركات الزميمة والتابعة ليا. وتنشأ األرصدة لدى األطراف ذات العالقة من العمميات التجارية في اإلطار الطبيعي ل
 

  )مدققة(   عدد األطراف ذات عالقة  عدد أعضاء مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 
 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30  سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30  سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2012 2014 2014  2012 2014 2014  2012 2014 2014 
 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك         

 9 10 9 تمويالت إسالمية لمعمالء 
 

3 1 2  5,252 4,650 4,370 
 17 15 16 حسابات المودعين

 
8 8 10  44,413 32,932 39,678 

 18 18 40  - - -  1 1 1 خطابات ضمان واعتمادات مستنديو 
 80 103 76         إيرادات

         مصروفات
(6) (17) (13) 

            
            الشركة األم

 76,132 8,366 95,558          المستحق من البنوك

 60,651 42,554 31,153          المستحق لمبنوك

 245 271 181         إيرادات

 (242) (290) (115)         مصروفات
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 صمة )تتمة(معامالت مع أطراف ذات  .6

 مدفوعات موظفي اإلدارة العميا:
 تتضمن تفاصيل المدفوعات لموظفي اإلدارة العميا ما يمي:

 سبتمبر 33أشير المنتيية في  تسعةال  سبتمبر 33الثالثة أشير المنتيية في     

   2015  2314  2015  2314 

 ألف د.ك  د.كألف   ألف د.ك  د.كألف   

  مزايا قصيرة األجل
464  454 

 
1,395 

 
1,298 

  مكافآت نياية الخدمة
141  67 

 
287 

 
217 

 74  100  مدفوعات األسيم
 

301 
 

221 

  705  595 
 

1,983 
 

1,736 

 

 خزينة أسهم .7

  :التالية الخزينة أسيم البنك يمتمك

 سبتمبر 30 
 2012  

 )مدققة(
 ديسمبر 31
 2014  

 سبتمبر 30
 2014  

 1,930,589  1,930,589  1,790,413 عدد أسيم الخزينة

 %0.0983  %0.0983  %0.0868 % - نسبة أسيم الخزينة إلي إجمالي األسيم المصدرة

 763  763  568 ألف د.ك -تكمفة أسيم الخزينة 

 1,004  792  725 ألف د.ك –القيمة السوقية ألسيم الخزينة 

 3.527  0.512   0.427 المتوسط المرجح للقيمه السوقيه للسهم ) فلس(

 

 مطموبات محتممةو  التزامات .8
 ق بما يمي:تتعمّ  االعتياديةقائمة ضمن أنشطة األعمال  مطموبات محتممةو  التزامات بتاريخ التقرير، كان ىناك

 
 سبتمبر 30

2015 
 31 )مدققة( 

 2314ديسمبر 

 سبتمبر 33 
2314 

 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 

 169,963  172,768  183,592 كفاالت

 40,953  43,120  83,865 خطابات قبول واعتمادات مستنديو

 1,601  914  3,018 اإلنشاء( قيدالتزامات رأسمالية )مشروعات 

 270,475  216,802  212,517 
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 تحميل القطاعات  .9
 يالداخمية حول عناصر المجموعة والتي تتم مراجعتيا بانتظام من قبل صانع المالية استنادًا إلى معمومات التقارير التشغيليتم تحديد قطاعات 

 .أو قطاعات جغرافية إما إلى قطاعات أعمال قطاعات التشغيلتنقسم  ،القرار من أجل تخصيص الموارد لمقطاع وتقييم أدائيا
 األعمال قطاعات

 رئيسية:في أربعة قطاعات أعمال اإلدارة ألغراض  يتم تنظيم أنشطة البنك
 الخدمات المصرفية

 االستهالكية
تقدم سمسمة متنوعة من المنتجات والخدمات لمعمالء األفراد والمؤسسات، وتتضمن ىذه السمسمة خدمات التمويل  :

 االستيالكي والبطاقات االئتمانية والودائع وخدمات الفروع المصرفية األخرى. 
الخدمات المصرفية 

 لمشركات 
 الشركات.  من والخدمات األخرى لمعمالء التجاريةخدمات الالمرابحات واإلجارة و تقدم خدمات  :

الخدمات المصرفية 
 استثمارية إلا

دارة األصول.  :  تشمل بصورة رئيسية إدارة االستثمارات المباشرة واستثمارات العقارات المحمية والدولية وا 

صورة والتسييالت التمويمية اإلسالمية األخرى ب الدوليةالمحمية و خدمات تسييالت المرابحة  بصورة رئيسية تقدم : الخزانة
 .توفير األموال الالزمة لتمويل عمميات البنك، إضافة إلى البنوكرئيسية مع 

 فيما يتعمق بسياسة والتوزيع بين القطاعات. المتبقيةو  األخرى ةعطة المجمو أنش تتضمن : بنود داخل المجموعة

 

 
الخدمات 
المصرفية 
 االستيالكية

الخدمات 
المصرفية 
 لمشركات

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 
 أشهر المنتهية في تسعةال
        2012 سبتمبر 30 

 57,929  1,040 3,080 (989) 20,000 34,798 صافي ربح/)خسارة( التمويل

 67,105  (1,735) 4,243 2,841 25,241 36,515 التشغيمية /)الخسائر(اإليرادات

 25,182  (16,189) 3,950 (2,163) 18,949 20,635 صافي ربح/)خسارة( الفترة 

 2,978,685  (4,938) 508,560 158,299 1,363,871 952,893 مجموع األصول

 2,666,244  2,063 1,455,429 20,285 218,118 970,349 مجموع المطموبات 

 

 
الخدمات 
المصرفية 
 االستيالكية 

الخدمات 
المصرفية 
 لمشركات

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 
 أشير المنتيية في تسعةال
      2014 سبتمبر 30 

 
 

 49,021  1,325 4,137 (999) 17,888 26,670 صافي ربح/)خسارة( التمويل

 58,378  (1,020) 5,107 4,907 21,710 27,674 التشغيمية /)الخسائر(اإليرادات

 20,290  (11,761) 4,837 13 13,107 14,094 صافي ربح/)خسارة( الفترة

 2,510,790  (8,051) 480,710 156,572 1,140,222 741,337 األصولمجموع 

 2,218,912  58 1,272,348 19,254 156,350 770,902 مجموع المطموبات 
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 إدارة المخاطر المالية  .10
لمسنة  المدققة المجمعةالسنوية إن كافة جوانب أىداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لممجموعة تتفق مع تمك المفصح عنيا في البيانات المالية 

 .2314ديسمبر  31المنتيية في 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .11
 معامالت في المطموبات أحد لتحويل دفعو يمكن الذي أو األصول أحد بيع مقابل عميو الحصول يمكن الذي السعر بأنيا العادلة القيمة تعرف
. ويتم التوصل إلى القيم العادلة من خالل أسعار السوق المعمنة، ونماذج خصم التدفقات القياس تاريخ عند السوق في المشاركين بين منظمة

 من النماذج حسبما يكون مالئًما. النقدية وغيرىا

  ادلةمستويات القيمة الع

 حو التالي:يحمل الجدول التالي األدوات المالية المسجمة بالقيمة العادلة استنادًا إلى طريقة تقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختمفة عمى الن
  األسعار المعمنة )غير المعّدلة( ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة،1المستوى : 

  التي يتم رصدىا، سواء بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة  1المعمن المتضمن في المستوى : مدخالت غير السعر 2المستوى
 )أي مشتقة من األسعار(،

  (.معمومات غير ظاىرة: مدخالت ال تستند إلى تمك المرصودة من السوق )3المستوى  

 
 

 جمالي إلا  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 

        2015 سبتمبر 30
 15,263  2,995  12,268  - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 129,534  10,290  19,115  100,129 متاحة لمبيعاستثمارات 

 100,129  31,383  13,285  144,797 

 
 جمالي إلا  3المستوي   2المستوى   1المستوى  
 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 

        )مدققة( 2014ديسمبر  31
 12,738  2,995  9,743  - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 113,852  11,906  22,046  79,900 متاحة لمبيعاستثمارات 
 79,900  31,789  14,901  126,590 

 
 جمالي  إلا  3المستوي   2المستوى   1المستوى  
 ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك  ألف د.ك 

        2014 سبتمبر 30
  8,549  - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

2,907  
11,456 

  19,889  68,177 متاحة لمبيعاستثمارات 
10,532  

98,598 

 68,177  28,438  13,439  110,054 

 الجمعية العمومية لممساهمين .12
تيية في ـعة المدققة لمبنك عن السنة المنــمــالبيانات المالية المج 2015مارس  8اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لممساىمين المنعقدة بتاريخ 

تدفع لممساىمين المسجمين في سجل مساىمي البنك في تاريخ انعقاد الجمعية  لمسيم فمس 5 نقدية أرباح ، كما اعتمدت توزيع2014ديسمبر  31
 .منحة تاريخ موافقة الجيات الرسمية عمى توزيع أسيم فيعمى المساىمين المسجمين  %5أسيم منحة بنسبة  العمومية و

 
 


