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شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.16إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

3

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2017مارس31نتھیة في للفترة الم

إیضاحات
الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس 31

20172016
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

اإلیرادات:
90,00394,915إیرادات فوائد

94,7696,050إیرادات استثمار
13,71711,981أتعاب وعموالت إیرادات 

9,1979,527شركات زمیلةحصة في نتائج
483(4,070)4حصة في نتائج شركة محاصة إعالمیة

2,6465,861إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة
22,67918,327إیرادات ضیافة وعقارات
4,6008,217إیرادات تصنیع وتوزیع 

4,0925,017إیرادات أخرى
3,9053,980ربح تحویل عمالت أجنبیة

──────────────────
151,538164,358اإلیرادات 

──────────────────
المصروفات:

56,73256,881مصروف فوائد
2,5274,483الصناعیة الرقمیةمصروف خدمات شبكات األقمار

14,62310,122مصروفات ضیافة وعقارات
3,9377,029مصروفات تصنیع وتوزیع 
42,79639,637مصروفات عمومیة وإداریة

7,3376,098استھالك وإطفاء
──────────────────

127,952124,250المصروفات
──────────────────

23,58640,108ربح التشغیل قبل المخصصات
(9,568)(1,818)مخصص خسائر االئتمان

(2,691)(412)مخصص انخفاض قیمة استثمارات
──────────────────

21,35627,849الربح قبل الضرائب
(5,011)(4,205)الضرائب

──────────────────
17,15122,838ربح الفترة

══════════════════
الخاص بـ:

5,06713,502مساھمي الشركة األم 
12,0849,336الحصص غیر المسیطرة

──────────────────
17,15122,838

══════════════════

فلسفلس
ربحیة السھم:

7.45                  101.11الشركة األمالخاصة بمساھمي-األساسیة 
  ══════════════════

7.44                  101.11الشركة األمالخاصة بمساھمي-المخففة 
══════════════════



شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.16إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2017مارس31للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیة في الثالثة
مارس31

20172016
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

17,15122,838ربح الفترة
──────────────────

إیرادات شاملة أخرى 
المرحلي بنود یتم او قد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل

في فترات الحقة:المكثف المجمع
موجودات مالیة متاحة للبیع: 

4,2181,187ربح القیمة العادلةصافي -
صافي المحول إلى بیان الدخل المرحلي المكثف -

2,627(443)عالمجم
(6,764)1,408التغیر في القیمة العادلة لتغطیة التدفقات النقدیة

(5,643)(3,998)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة
حصة في اإلیرادات /(الخسائر) الشاملة االخرى الناتجة 

(164)5,356من شركات زمیلة وشركة محاصة
──────────────────

(8,757)6,541للفترة ات /(الخسائر) الشاملة األخرىاإلیراد
──────────────────

23,69214,081إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
══════════════════

الخاص بــ :
10,2977,260مساھمي الشركة األم

13,3956,821الحصص غیر المسیطرة
──────────────────

23,69214,081
══════════════════



شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.16إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
2017مارس31للفترة المنتھیة في 

المنتھیة فيأشھرالثالثة
مارس31

20172016

إیضاحات
ألف 

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
التشغیلأنشطة 

21,35627,849الربح قبل الضرائب 
التدفقات النقدیة: صافيتعدیالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ب

(94,915)(90,003)إیرادات فوائد 
(6,050)(4,769)9إیرادات استثمار

(9,527)(9,197)حصة في نتائج شركات زمیلة
(483)44,070اصة إعالمیةحصة في نتائج شركة مح

56,73256,881مصروف فوائد 
7,3376,098استھالك وإطفاء 
1,8189,568ئتمان االمخصص خسائر 

4122,691انخفاض قیمة استثماراتمخصص 
(1,368)(877)إیرادات تحویل عمالت أجنبیة من قروض مستحقة وأوراق دفع متوسطة األجل

(3)(75)ار شراء أسھم للموظفینمخصص برنامج خی
────────────

(13,196)(9,259)
التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:

95(11,565)ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر
(22,425)38,039أذونات وسندات خزانة 

(185,376)277,029قروض وسلف  
(9,053)(4,642)لیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات ما

23,26836,786موجودات مالیة متاحة للبیع
)34,421()64,958(موجودات أخرى

1,525(1,372)عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة
215,876(264,605)المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

181,57931,350ئع من عمالءودا
(8,516)40,610مطلوبات أخرى

1,238816توزیعات أرباح مستلمة
88,42474,952فوائد مستلمة
(56,124)(70,402)فوائد مدفوعة

(3,888)(2,513)ضرائب مدفوعة
────────────

32,338  216,934صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل
────────────

أنشطة االستثمار
(2,038)(194)شراء عقارات استثماریة 

-496بیع عقارات استثماریةالمحصل من 
-(10,181)متحصالت من موجودات مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق، بالصافي)شراء(
2,021(4,850)افيمتحصالت من استثمار في شركات زمیلة، بالص)االستحواذ على(

6,633-9صافي النقد الناتج من بیع شركة تابعة
305303توزیعات أرباح من شركات زمیلة

────────────
6,919(14,424)أنشطة االستثمارالناتج من المستخدم في)(صافي النقد

────────────
أنشطة التمویل

(13,201)(32,570)بالصافي- سداد قروض مستحقة
65,265145,622متحصالت من أوراق دفع متوسطة االجل، بالصافي

(7,167)-6بالصافي-سداد سندات 
(9,071)(2,320)شراء أسھم الشركة المشتراة

4,9203,206متحصالت من بیع أسھم الشركة المشتراة
(47)(71)توزیعات أرباح مدفوعة الى مساھمي الشركة األم

(5,486)(5,526)فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدامة 
2,415-8متحصالت من إصدار أوراق رأسمالیة مستدامة 

-(3,594)توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة
(604)3,543الحركة في الحصص غیر المسیطرة 

────────────
29,647115,667د الناتج من أنشطة التمویلصافي النق

────────────
(2,974)(2,467)صافي فروق تحویل عمالت أجنبیة

────────────
229,690151,950صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل

1,455,0431,584,616ینایر1النقد والنقد المعادل في 
────────────

31,684,7331,736,566مارس 31والنقد المعادل في النقد 
────────────



شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.16إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2017مارس31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

ياحتیاط
قانوني

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة 

احتیاطي 
خیار برنامج 

شراء أسھم 
للموظفین 

احتیاطي
آخر

أرباح 
اإلجمالي محتفظ بھا 

أوراق  
رأسمالیة 
مستدامة 

الحصص
غیر 

المسیطرة
مجموع

حقوق الملكیة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

261,692471,471146,440598,4741,216,385(1,306)1,534(64,448)(3,620)106,821106,546(86,216)2017147,3573,111ینایر 1كما في 
12,08417,151-5,0675,067---------ربح الفترة 
1,3116,541-5,230---(2,657)7,887-----خسائر) شاملة أخرى إیرادات /(

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
/(الخسائر) إجمالي اإلیرادات

13,39523,692-5,06710,297--(2,657)7,887-----الشاملة 
(2,320)--(2,320)-------(2,320)--شراء أسھم الشركة المشتراة

4,920--504,920------4,870--بیع أسھم الشركة المشتراة
(75)--(75)(92)-17-------مدفوعات باألسھم للموظفین ال

توزیعات أرباح مدفوعة إلى 
(3,594)(3,594)------------الحصص غیر المسیطرة

رأسمالیة سداد فوائد ألوراق 
(5,526)(1,958)-(3,568)(3,568)---------مستدامة 

3,4083,771-363-363--------التغیرات في ملكیة شركات تابعة
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

263,149481,088146,440609,7251,237,253(943)1,551(67,105)106,821106,5464,267(83,666)2017147,3573,111مارس 31كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

لمكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة ا16إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

7

(تتمة)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2017مارس31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
قانوني

احتیاطي 
یارياخت

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة 

احتیاطي
خیار برنامج 

شراء أسھم 
للموظفین 

احتیاطي
آخر

أرباح 
اإلجمالي محتفظ بھا 

أوراق  
رأسمالیة 
مستدامة 

الحصص
غیر 

المسیطرة
مجموع

حقوق الملكیة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف
ار كویتيدین

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

دیسمبر 31كما في 
(كما ھو 2015

مسجل سابقا)

147,3573,111(84,876)106,821106,5462,198(32,760)1,361(4,114)262,377508,021144,025608,1001,260,146

تأثیر إعادة اإلدراج 
)4(إیضاح 

---------(3,745)(3,745)--(3,745)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ینایر 1كما في 
(معاد 2016

258,632504,276144,025608,1001,256,401(4,114)1,361(32,760)106,821106,5462,198(84,876)147,3573,111إدراجھ)*
9,33622,838-13,50213,502---------ربح الفترة 

(8,757)(2,515)-(6,242)---(3,925)(2,317)-----خسائر شاملة أخرى
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

خسائر) إجمالي (ال
6,82114,081-13,5027,260--(3,925)(2,317)-----اإلیرادات الشاملة 

توزیعات أرباح لسنة 
25بواقع 2015

فلس لكل سھم 
(34,282)--(34,282)(34,282)---------)8(إیضاح 

شراء أسھم الشركة 
(9,071)--(9,071)-------(9,071)--المشتراة

بیع أسھم الشركة 
3,206--3,206(121)------3,327--المشتراة

المدفوعات باألسھم 
(3)--(3)(24)-21-------للموظفین

إصدار أوراق 
رأسمالیة مستدامة 

2,415-2,415-----------)8(إیضاح 
سداد فوائد ألوراق 

(5,486)(1,943)-(3,543)(3,543)---------امة رأسمالیة مستد
التغیرات في ملكیة 

1,140(31)-1,171-1,171--------شركات تابعة 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

مارس 31كما في 
2016147,3573,111(90,620)106,821106,546(119)(36,685)1,382(2,943)234,164469,014146,440612,9471,228,401

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

.4وتعكس التعدیالت التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل في إیضاح 2016مارس31*إن بعض المبالغ المدرجة في ھذا البیان ال تتوافق مع المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما في 



شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
2017مارس31كما في 
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الشركةحولمعلومات1

وفقاًوتأسیسھاتم تسجیلھاعامة"الشركة األم") ھي شركة مساھمة (ش.م.ك.ع. إن شركة مشاریع الكویت القابضة
الكویت. إن عنوان مكتب الشركة في بورصة، وھي مدرجة 1975أغسطس2للقوانین المطبقة في دولة الكویت بتاریخ 

دولة الكویت.13100الصفاة 23982األم المسجل ھو ص.ب. 

مرحلیة المكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاًتم التصریح بإصدار المعلومات المالیة ال
لقرار مجلس اإلدارة 2017مارس31المنتھیة في أشھرالثالثةفترة"المجموعة") لـب .2017مایو 3في الصادر وفقاً

للشركة األم ما یلي:األنشطة الرئیسیة تتضمن 

المحدودة الكویتیة أو غیرالمسؤولیةألجنبیة والحصص في الشركات ذات تملك األسھم في الشركات الكویتیة أو ا-1
.ضھا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغیراألجنبیة والمشاركة في تأسیس ھذه الشركات وإقرا

إقراض األموال إلى الشركات التي تمتلك الشركة فیھا األسھم وكفالتھا لدى الغیر حیث تمتلك الشركة األم القابضة -2
أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. %20نسبة 

سوم امتیاز أو أي حقوق أخرى تملك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات اختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو ر-3
صلة وتأجیرھا لشركات أخرى أو استغاللھا داخل أو خارج دولة الكویت.ذات 

ي إطار الحدود التي ینص علیھا القانون.تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة عملیاتھا ف-4
استغالل الفوائض المالیة المتاحة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ استثماریة وعقاریة تدار من -5

قبل شركات متخصصة.

شركة الفتوح القابضة ش.م.ك. (مقفلة).وھإن المساھم الرئیسي للشركة األم 

السیاسات المحاسبیة الھامة2

أساس العرض 
لمعیار المحاسبة الدوليتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة ةریر المالیاالتق"34وفقاً

."ةالمرحلی

إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في 
باستثناء تطبیق التعدیالت والتحسینات 2016دیسمبر 31یانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في إعداد الب

السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري لفترة التقاریر المالیة السنویة التي تبدأ 
لم تقم دي على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.ولم تؤد إلى أي تأثیر ما2017ینایر 1في 

المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ لم یسر بعد.

مالیة إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد بیانات 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. وترى اإلدارة أن كافة التعدیالت التي تعتبر ضروریة للعرض العادل  مجمعة كاملة وفقاً
قد تم إدراجھا في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن نتائج التشغیل للفترة المرحلیة ال تعبر بالضرورة عن 

. وللحصول على معلومات إضافیة، یمكن االطالع 2017دیسمبر 31عھا للسـنة التي تنتھي في النتائج التي یمكن توق
.2016دیسمبر 31على البیانات المالیـة المجمعـة السنویة المدققة واإلیضاحات المتعلقـة بھا للسنة المنتھیة في 

وقد تم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف دینار تم عرض المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي
كویتي ما لم یذكر غیر ذلك. 
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نقد في الصندوق ولدى البنوك 3
(مدققة)

مارس31
2017

ألف
دینار كویتي

دیسمبر 31
2016

ألف
دینار كویتي

مارس31
2016

ألف
دینار كویتي

898,087920,6941,134,138نقد وأرصدة لدى البنوك
786,646534,349602,428ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى ثالثة أشھر

────────────────────────────
1,684,7331,455,0431,736,566النقد والنقد المعادل 

یضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة 
14,5302,9655,697أشھر

────────────────────────────
1,699,2631,458,0081,742,263

════════════════════════════

إعالمیةفي شركة محاصةاستثمار4

وھي "OSN"المعروفة باسم % في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة 60.50تمتلك المجموعة حصة ملكیة بنسبة 
بي ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي. تقدم الشركة خدمات قنوات في دتم تأسیسھاشركة تخضع للسیطرة المشتركة

األقمار الصناعیة المشفرة مدفوعة األجر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. 

طبقا لمعیار 2015دیسمبر 31أُعید إدراج المعلومات المقارنة لشركة مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة كما في 
نتیجة لذلك، انخفض . والسیاسات المحاسبیة  والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء–8المحاسبة الدولي 

ألف دینار كویتي كما في 3,745بمبلغبھااألرباح المحتفظ والمجموعة في شركة المحاصة اإلعالمیة استثمار
.2016مارس 31و 2015دیسمبر 31

باستخدام طریقة حقوق الملكیة. فیما یلي بانثر لإلعالم المحدودةمجموعةحصة المجموعة في یتم المحاسبة عن 
بانثر لإلعالم المحدودة قبل االستبعادات ما بین الشركات:مجموعة معلومات مالیة موجزة عن 

مارس31
2017

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
ألف

دینار كویتي

مارس31
2016

ألف
دینار كویتي

د إدراجھا)(معا

89,89184,838113,136موجودات متداولة 
431,920434,109430,096موجودات غیر متداولة 

(109,606)(113,031)(127,702)مطلوبات متداولة 
(65,207)(44,125)(40,526)مطلوبات غیر متداولة 

────────────────────────
353,583361,791368,419حقوق الملكیة  

════════════════════════
163,027149,647160,364القیمة المدرجة بالدفاتر للمجموعة

════════════════════════

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

20172016
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

47,80851,088إیرادات 
(50,288)(54,544)مصروفات 

──────────────────
800(6,736)(خسارة) ربح الفترة 

══════════════════
348(6,669)إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة للفترة

══════════════════
483(4,070)) ربح الفترة ئرحصة المجموعة في (خسا

══════════════════
210(4,030)مالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة للفترةحصة المجموعة في إج

══════════════════
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دائنة قروض 5

مارس31
2017

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
ألف

دینار كویتي

مارس31
2016

ألف
دینار كویتي

من قبل الشركة األم: 
35,00040,000-ة واحدةقروض ذات فترة استحقاق أكثر من سن

───────────────────────────
-35,00040,000

───────────────────────────
من قبل الشركات التابعة:  

425,133558,697289,105قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة
1,6551,7101,600واحدةدائنو تمویل اسالمي ذات فترة استحقاق خالل سنة 

410,457274,568536,213قروض ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة 
56,58251,58053,345دائنو تمویل اسالمي ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة

───────────────────────────
893,827886,555880,263

───────────────────────────
(497,483)(466,635)(471,477)ناقصاً: قروض فیما بین شركات المجموعة

───────────────────────────
422,350454,920422,780

═══════════════════════════

سندات 6

مارس 31
2017

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
ألف

دینار كویتي

مارس 31
2016

ألف
دینار كویتي

مصدرة من قبل شركات تابعة:
وتستحق في 5.65سندات بفائدة ثابتة بنسبة  202235,18235,16735,144دیسمبر 27% سنویاً

فوق معدل 3.90سندات بفائدة متغیرة بنسبة  المعلن من خصم ال% سنویاً
27وتستحق في % سنویاً)6.65حد أقصى قبل بنك الكویت المركزي (ب

202237,16937,15437,128دیسمبر 

وتستحق في 5.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة  201836,45036,45036,450یونیو 24% سنویاً

فوق معدل 3.25سندات بفائدة متغیرة بنسبة  خصم المعلن من ال% سنویاً
201823,55023,55023,550یونیو24قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في 

وتستحق في 6سندات بفائدة ثابتة بنسبة  202629,77829,76929,742مارس 9% سنویاً

فوق معدل الخصم المعلن من 3.95سندات بفائدة متغیرة بنسبة  % سنویاً
9% سنویاً) وتستحق في 7قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 

202669,15269,13169,068مارس 
────────────────────────

231,281231,221231,082
(9,000)(9,000)(9,000)ناقصاً: استبعادات بین شركات المجموعة

────────────────────────
222,281222,221222,082

════════════════════════
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أوراق دفع متوسطة األجل 7

مارس31
2017

ألف
ار كویتيدین

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2016

ألف
دینار كویتي

أوراق دفع متوسطة األجل بالیورو مصدرة من قبل الشركة األم من 
خالل شركات ذات أغراض خاصة:

10ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2027رایر فب23سنوات وتستحق في 

% سنویًا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة 4.5
--   148,037في سوق لندن لألوراق المالیة. 

7ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
سعر فائدة كوبون بمعدل وتحمل2016أكتوبر 17سنوات وتستحق في 

% سنویًا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي 8.875
ولقد استحقت ھذه األوراق وتم مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة 

150,666--           .2016سدادھا خالل سنة 

10ملیون دوالر أمریكي لفترة500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2020یولیو 15سنوات وتستحق في 

% سنویًا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي 9.375
151,507152,098149,853.مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة

دیسمبر 31ملیون دوالر أمریكي (233أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ
5سنوات وتستحق في 5لفترة أمریكي)دوالرملیون 500: 2016
% سنویًا وتستحق 4.8وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2019فبرایر 

السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق 
70,819152,881150,735المالیة * 

7ملیون دوالر أمریكي لفترة 500دفع بمعدل ثابت بمبلغ أوراق 
وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2023مارس 15سنوات وتستحق في 

% سنویًا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في 5
152,375153,025150,925سوق لندن لألوراق المالیة  

كات ذات أغراض خاصة:مصدرة من قبل شركات تابعة من خالل شر
ملیون دوالر 100دین مساند في شكل أوراق دین بمعدل متغیر بمبلغ 

ویحمل سعر 2016أكتوبر 12سنوات ویستحق في 10أمریكي لفترة 
190ًفائدة كوبون بمعدل لیبور لثالثة أشھر زائداً نقطة أساسیة سنویا

وق ویستحق السداد على أساس ربع سنوي، وھي مدرجة في س
وقد استحقت وسددت ھذه السندات خالل سنغافورة لألوراق المالیة.

30,185--.2016سنة 

5ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل سعر فائدة كوبون 2021سبتمبر 14سنوات وتستحق في 

-151,123151,709ندا لألوراق المالیة.% وھي مدرجة في سوق إیرل3.125بمعدل 
───────────────────────────

673,861609,713632,364
───────────────────────────

(20,647)(5,185)(6,231)ناقصاً: استبعادات بین شركات المجموعة
───────────────────────────

667,630604,528611,717
═══════════════════════════

ذات معدل ون دوالر أمریكيیمل267بمبلغ دفع قائمة، قامت الشركة األم بإعادة تمویل جزء من أوراق خالل الفترة* 
% للقیمة األسمیة وذلك من خالل إصدار أوراق دفع جدیدة 105.25بسعر 2019ة نسحق بت% وتس4.8بنسبة ثابت 

، وتحمل 2027فبرایر 23سنوات تستحق في 10ملیون دوالر أمریكي ذات أجل لفترة 500ذات معدل ثابت بمبلغ 
سوف یتم إطفاء عالوة االسترداد المتعلقة ستحق السداد على أساس نصف سنوي. % ی4.5سعر فائدة كوبون بنسبة 

بأوراق الدفع السابقة على مدى الفترة المتبقیة ألوراق الدفع الجدیدة المصدرة. 
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وراق الرأسمالیة وق الملكیة الخاصة بالمساھمین وأسھم الشركة المشتراة واالحتیاطیات والتوزیعات واألحق8
المستدامة 

رأس المال )أ

مارس31
2017

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2016

ألف
دینار كویتي

200,000200,000200,000فلس للسھم)100رأس مال مصرح بھ (أسھم بقیمة 
══════════════════════════════

فلس 100رأس مال مصدر ومدفوع بالكامل (أسھم بقیمة 
147,357147,357147,357*للسھم)

══════════════════════════════

: 2016مارس31م وسھ1,049,620,700: 2016دیسمبر31سھم (1,049,620,700* یتكون من عدد 
: 2016دیسمبر 31سھم (423,952,003سھم) مدفوع بالكامل نقًدا بینما تم إصدار عدد 1,049,620,700

سھم) كأسھم منحة.423,952,003: 2016مارس31سھم و423,952,003

عالوة إصدار أسھم)ب
للتوزیع.إن عالوة إصدار األسھم غیر متاحة 

الشركة المشتراةأسھم ج) 

مارس31
2017

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
مارس31

2016

126,340,334130,788,222137,395,772عدد أسھم الشركة المشتراة 
%9.32%8.88%8.57           النسبة المئویة من رأس المال

62,53865,39475,568القیمة السوقیة (ألف دینار كویتي)

للتوزیع.ةتكلفة أسھم الشركة المشتراة المحتفظ بھا غیر متاحإن االحتیاطات بما یعادل 

) توزیعات أرباحد
25: 2016(فلس للسھم25أرباح نقدیة بقیمة توزیعالسنویة للمساھمین، اعتمدت الجمعیة العمومیة2017أبریل5في 

ین في السجالت في تاریخ الجمعیة المقیدإلى مساھمي الشركة األم 2016دیسمبر31للسنة المنتھیة في فلس للسھم) 
السنویة.العمومیة

للمجموعةتابعةشركات من قبلالمصدرةاألوراق الرأسمالیة المستدامة ) ھـ
بإصدار ")بنك برقان("بنك برقان ش.م.ك. ت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وھيقام، 2014سبتمبر30في -

محدودة شركة (وھي للتمویل المحدودة 1تیر برقانشركة من خالل یة)(األوراق المالمستدامةرأسمالیة أوراق 
ما ب(ألف دوالر أمریكي500,000) بمبلغ تأسست مؤخرا في مركز دبي المالي العالميأغراض خاصة ذات ؤولیةالمس

لإللغاء من لضمان غیر مشروط وغیر قابل األوراق الرأسمالیة المستدامة تخضع. الف دینار كویتي)144,025یعادل 
لمعیار كحقوق ملكیة تصنیفھا ، وتمالتزامات مباشرة غیر مشروطة ومساندة وغیر مضمونةوتعتبر بنك برقانقبل وفقاً

تسترد األوراق تاریخ استحقاق. المستدامةالرأسمالیة لألوراق لیس والتصنیف. –: األدوات المالیة 32المحاسبة الدولي 
على تقدیرھا ة للمجموعالتابعةة الشركمن قبل  تاریخ أي األول") أو المطالبة("تاریخ 2019سبتمبر30بعد وبناًء

المختصة.  الموافقة المسبقة للجھة الرقابیةحصول علىائدة بشرط الفالدفع الحق ل

ة من تاریخ اإلصدار حتى تاریخ المطالباعتبارا فائدة على قیمتھا االسمیة األوراق الرأسمالیة المستدامة تحمل -
فترات زمنیة فاصلة مدتھا على%. وسیعاد تحدید معدل الفائدة الحقا 7.25األول بمعدل فائدة ثابت سنوي بنسبة 

من حقوق الملكیةقتطاع اكخمس سنوات. وتستحق الفائدة السداد بشكل نصف سنوي بأثر رجعي وتعامل 
ترة.تم سداد مدفوعات الفوائد نصف السنویة خالل الفوالحصص غیر المسیطرة.

حالة ذلككما ھو منصوص علیھ وال یعتبرالفائدةعدم توزیع ختار ن یفي أحق ال، بنك برقان، بناء على تقدیرهدى ل-
. رتعث

أوراق رأسمالیة بنك الخلیج المتحد ش.م.ب.أصدرت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وھي ، 2016مارس 28في -
ألف دینار كویتي). وقامت بعض الشركات التابعة 9,961(بما یعادل مبلغ ألف دوالر أمریكي 33,000بمبلغ مستدامة

7,546دوالر أمریكي (بما یعادل مبلغ ألف25,000للمجموعة باالكتتاب في ھذه األوراق الرأسمالیة المستدامة بمبلغ 
.عند التجمیعألف دینار كویتي) والتي تم استبعادھا
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استثمارإیرادات9
المنتھیة في الثالثة أشھر

مارس 31

2017
ألف 

دینار كویتي

2016
ألف

دینار كویتي

2,4144,587أرباح بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
أرباح (خسائر) غیر محققة من موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

(443)431األرباح أو الخسائر 
(475)751أرباح (خسائر) بیع موجودات مالیة متاحة للبیع

1,238816إیرادات توزیعات أرباح 
88-أرباح من بیع استثمار في شركات زمیلة

-(65)   خسائر من بیع عقارات استثماریة
1,477-*تابعة ةارباح من بیع شرك

────────────────────
4,7696,050

════════════════════

الشركات التابعة في المجموعة، وھي شركة شمال أفریقیا القابضة ش.م.ك. (مقفلة)إحدىقامتالسابقة، *خالل الفترة
. دینار كویتيألف 6,633لقاء مقابل إجمالي بمبلغ إیمك المتحدة لألدویة ش.م.م.شركةشركة تابعة لھا وھي ببیع 

ألف دینار كویتي في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع.1,477بمبلغ اربًحعةالمجموحققتنتیجة لذلك، و

ربحیة السھم10

األساسیة:
مدفوعات فوائد بعد الخاص بمساھمي الشركة األم ربح الفترة قسمةیتم احتساب ربحیة السھم األساسیة عن طریق 

سھم القائمة خالل الفترة، كما یلي:لعدد األمرجحالعلى المتوسط األوراق الرأسمالیة المستدامة 
الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس31
20172016

ربحیة السھم األساسیة:
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

5,06713,502ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم
(3,543)(3,568)كة األمناقًصا: مدفوعات فوائد أوراق رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي الشر

──────────────────────
ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم بعد مدفوعات فوائد أوراق رأسمالیة 

1,4999,959مستدامة
══════════════════════

سھمسھم
عدد األسھم القائمة: 

1,473,572,7031,473,572,703المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة
(136,056,737)(126,169,006)المتوسط المرجح لعدد أسھم الشركة المشتراة  

──────────────────────
1,347,403,6971,337,515,966المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

══════════════════════
فلسفلس

1.117.45ربحیة السھم األساسیة 
══════════════════════
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ربحیة السھم (تتمة)10

: المخففة
بعد مدفوعات فوائد األوراق ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األمقسمةیتم احتساب ربحیة السھم المخففة من خالل 

ة لشركات تابعة، تأثیر النقص في الربح نتیجة لممارسة األسھم العادیة المحتملما یعكس ، المعدل بالمستدامةالرأسمالیة 
إلیھ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المحتمل اعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة مضاف

سھم للموظفین. یوجد لدى الشركة األم خیارات شراء أسھم للموظفین قائمة األتحویل كافة خیارات شراء دإصدارھا عن
سھم للموظفین، والتي قد یكون لھا تأثیر مخفف على الربحیة.األج خیار شراء تم إصدارھا بموجب برنام

أشھر المنتھیة فيالثالثة
مارس31

20172016

ربحیة السھم المخففة:
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة 

5,06713,502األم 
وائد ألوراق ناقصا: مدفوعات الف

رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي 
(3,543)(3,568)الشركة األم

────────────────────────
ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة 

األم بعد مدفوعات فوائد أوراق 
1,4999,959رأسمالیة مستدامة

══════════════════════

سھمسھم
1,347,403,6971,337,515,966المرجح لعدد األسھم القائمةالمتوسط

414,403-تأثیر خیارات األسھم قید اإلصدار 
────────────────────────

1,347,403,6971,337,930,369
════════════════════════

فلسفلس
7.44                1.11ربحیة السھم المخففة 

════════════════════════

أجنبیةاتصافي استثمار في عملیتغطیة 11

أجنبیة (أي استثمارات في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة، في عملیات ھااستثماراتبتصنیف وتحدیدالمجموعةقامت 
متوسطة دفع أوراق وللمعرفة)بولسار .، ومركز بش.م..، وشركة تقاعد للتوفیر والتقاعد بوبنك الخلیج المتحد ش.م.

لتغطیة بالیوروأوراق الدفع متوسطة األجل. یتم استخدام ستثمار في عملیات أجنبیةاالكتغطیة لصافي األجل بالیورو
حویل تم تخالل الفترة، كي من ھذه االستثمارات. یراألمالعمالت األجنبیة بالدوالرتحویلمخاطرلانكشاف المجموعة 

الدخل إلى بیان القتراضھذا الالعمالت األجنبیةتحویلإعادةعنالناتجة ألف دینار كویتي 1,286بمبلغ األرباح 
في العملیات صافي االستثمارات تحویلن عأي خسائر ناتجة مقاصةمن أجل المرحلي المكثف المجمع الشامل

.2017مارس31الفترة المنتھیة في خاللانعدام فعالیة األجنبیة. لم یكن ھنالك أي حاالت 

على أساس ویتم تجدیدھاأبرم بنك برقان عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة بین اللیرة التركیة والدوالر االمریكي، 
تم تنفیذ ھذه المعاملة على شھري وقد تم تصنیف ھذه العقود كتغطیة لصافي استثمار البنك في شركتھ التابعة التركیة. 

العقود الموضحة تحویل عادة أو الخسائر من إاألرباحویتم تحویل بالدوالر االمریكي. المراكز الدائنةصافيأساس
من تحویل صافي ناتجة خسائر أي أرباح أوصة إلى بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع لمقاأعاله 

لصافي االستثمارات في ھذه التغطیاتاعلیة االستثمارات في الشركة التابعة التركیة. ولم یتم تسجیل أي انعدام لف
الخسائر خالل الفترة. األرباح أوالعملیات االجنبیة ضمن 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة 12

والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس ینالرئیسیینأي المساھم؛مع أطراف ذات عالقةتتمتلك التي تمثل ھذه المعامالت
یسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیراًالتي شركات الالعلیا للمجموعة واإلدارة وموظفي اإلدارة

المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن األرصدة والمعامالت ھذهملموساً. یتم الموافقة على سیاسات تسعیر وشروط 
مع أطراف ذات عالقة تتكون مما یلي:

مساھمال
رئیسيال

الشركات 
لةالزمی

وشركات 
أخرى المحاصة

المجموع
مارس31

2017

(مدققة)
دیسمبر31

2016
مارس31

2016
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
بیان المركز المالي المرحلي 

المكثف المجمع: 
199,744264,800464,544451,127432,843-قروض وسلف *
2,2203,9658267,0119,9518,681موجودات أخرى

المستحق إلى البنوك 
22,65523,50646,16145,77726,003-والمؤسسات المالیة األخرى*

59,35924,5419,76293,66297,58288,916ودائع من عمالء *
6,133-3,048-3,048-أوراق دفع متوسطة األجل

47712,0056112,5436581,074مطلوبات أخرى
1,5099062,4152,4152,415-أوراق رأسمالیة مستدامة 

التزامات ومطلوبات محتملة:
-956956997--خطاب اعتماد

2529,4952,45031,97031,74529,177ضمانات 

المنتھیة فيأشھرالثالثة
مارس31

المساھم
الرئیسي

الشركات 
وشركات الزمیلة

20172016أخرى المحاصة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
:المعامالت

7552,1181,4724,3454,285إیرادات فوائد 
236094571,089882إیرادات أتعاب وعموالت

2,437----أخرىإیرادات
44617871695609مصروف فوائد 

مصرفیة.تابعةشركةبعملیاتلدى أطراف ذات عالقة االرصدةتتعلق * 

معلومات القطاعات  13

إلى التقاریر رئیسیةأعمالقطاعاتستةلى إالمجموعة تم تنظیمغراض اإلدارة، أل إلى مسئول المقدمة الداخلیة استناداً
القرارات التشغیلیة، كما یلي:اتخاذ

األنشطة المصرفیة التجاریة التي تقوم بھا المجموعة وتتضمن الخدمات في مثل تاألنشطة المصرفیة التجاریة: ت
البنوك رقابةالخاصة ومنتجات الخزانة. تعمل ھذه المنشآت تحت المصرفیة لألفراد والشركات والخدمات المصرفیة 

المركزیة في الدول التي تعمل بھا. 

االستثمارات المصرفیة التي خدمات واألصول أنشطة إدارة فيمثلتوخدمات االستثمارات المصرفیة: تاألصولإدارة 
ات االستشارات وخدمات األسواق المالیة) وتمویل الشركات (خدمالموجوداتتقوم بھا المجموعة وتتضمن إدارة 

. والرعایة الصحیةواستثمارات المجموعة في قطاعات مثل التعلیم واالستشارات االستثماریة والبحوث
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(تتمة)معلومات القطاعات 13

المتعلقة األخرى.والخدماتالتي تقدمھا المجموعةالتأمین: یمثل ھذا القطاع أنشطة التأمین

األقمار الصناعیة الرقمیة والخدمات شبكات م خدمات یالمجموعة في تقدأنشطة الم: یمثل ھذا القطاعوسائل اإلع
األخرى ذات الصلة. 

مثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في تنمیة المشاریع الصناعیة واألغذیة والمرافق والخدمات ی: القطاع الصناعي
والقطاعات األخرى ذات الصلة.

مثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في قطاع الضیافة والعقارات. یافة والعقارات: أنشطة الضی
. االستشاریةمثل األنشطة األخرى التي تقوم بھا المجموعة وتتضمن االستشارات والخدمات اإلداریةیأخرى: 

. إن أسعار التحویل بین قطاعات التشغیل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة المجموعة

یبین الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح قبل الضرائب فیما یتعلق بقطاعات التشغیل لدى المجموعة:

مارس31المنتھیة في أشھرالثالثة
20172016

القطاعنتائجالقطاعإیراداتالقطاع نتائجإیرادات القطاع
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

116,34030,830119,87225,526األنشطة المصرفیة التجاریة 
(7,015)8,926(9,890)9,598إدارة األصول وخدمات االستثمارات المصرفیة

1,2961,2961,5191,519تأمین 
483483(4,070)(4,070)وسائل اإلعالم

11,1125,04112,9363,186القطاع الصناعي
24,0732,26820,7365,635ضیافة وعقارات

(949)6,615(1,219)3,043أخرى 
(536)(6,729)(2,900)(9,854)االستبعادات بین القطاعات 

────────────────────────────
151,53821,356164,35827,849إیرادات ونتائج القطاعات

════════════════════════════

قطاعات التشغیل لدى المجموعة:ومطلوبات یعرض الجدول التالي موجودات 

مارس31
2017

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2016

ألف 
دینار كویتي

الموجودات:
8,606,7938,712,1858,467,144األنشطة المصرفیة التجاریة 

744,953676,360824,607إدارة االصول وخدمات االستثمارات المصرفیة
74,73772,94073,430تأمین 

163,027149,647160,364وسائل اإلعالم 
263,678249,389266,457القطاع الصناعي
795,472795,345783,532ضیافة وعقارات

171,427162,798167,974أخرى 
(782,269)(836,549)(840,981)االستبعادات بین القطاعات 

───────────────────────────

9,979,1069,982,1159,961,239إجمالي الموجودات 
═══════════════════════════

المطلوبات:
7,662,4817,767,8267,531,098االنشطة المصرفیة التجاریة

1,019,963946,2641,127,418االصول وخدمات االستثمارات المصرفیةإدارة
122,827121,625110,199القطاع الصناعي
417,899407,671385,942ضیافة وعقارات

151,069151,338147,447أخرى 
(569,266)(628,994)(632,386)االستبعادات بین القطاعات 

───────────────────────────

8,741,8538,765,7308,732,838إجمالي المطلوبات 
═══════════════════════════



شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
2017مارس31كما في 

  

  

17

(تتمة)معلومات القطاعات13

یمثل بند االستبعادات بین القطاعات استبعاد األرصدة والمعامالت التي تتم بین القطاعات المختلفة داخل المجموعة 
. لمجموعةال األعمالعادي في السیاقوالناتجة 

التزامات 14

یوجد لدى المجموعة االلتزامات التالیة: 

مارس31
2017

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2016

ألف 
دینار كویتي

التزامات تتعلق باالئتمان:
292,776260,209239,241خطابات اعتماد

1,013,6741,033,617916,712ضمانات 
───────────────────────

1,306,4501,293,8261,155,953
753,770744,328512,555خطوط ائتمان غیر مسحوبة

128,994105,66089,105التزامات تتعلق باالستثمار
───────────────────────

2,189,2142,143,8141,757,613
═══════════════════════

المشتقات15

. إن القیمة االسمیة للمشتقات تستند إلى المالیةریرایبین الجدول التالي القیمة االسمیة للمشتقات القائمة كما في تاریخ التق
. المرتبط بالمشتقاتاألساسياألصل أو المعدل أو المؤشر 

مارس31
2017

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
یسمبر د31

2016
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2016

ألف 
دینار كویتي

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة:
(متضمنة البنود التي ال تفي بشروط التغطیة)

1,014,8521,105,2811,404,078عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة
274,873272,363205,028مبادالت أسعار الفائدة

282,413250,451340,349خیارات
═══════════════════════════

مشتقات محتفظ بھا للتغطیة:
تغطیة القیمة العادلة: 

296,137306,290534,142عقود مبادلة العمالت األجنبیة اآلجلة
106,663107,118105,648مبادالت أسعار الفائدة

═══════════════════════════

تغطیة التدفقات النقدیة:
221,276177,551123,671مبادالت أسعار الفائدة

═══════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة16

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

بعض الموجودات المالیة ، باستثناء مدرجة بالدفاترعن قیمتھا المادیةتختلف بصورة دوات المالیة اللألإن القیمة العادلة 
عادلةقیمتھا الالتي تبلغ المتاحة للبیع المدرجة بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القیمة وأوراق الدفع متوسطة األجل

المالیة بالنسبة للموجودات .)7(إیضاح دینار كویتي)645,775: 2016دیسمبر 31(ألف دینار كویتي717,241
فمن المفترض (أقل من ثالثة أشھر) األجلالسائلة أو ذات فترة استحقاق قصیرةذات الطبیعة النقدیة والمطلوبات المالیة 

ینطبق ھذا االفتراض أیًضا على الودائع تحت الطلب وحسابات العادلة. اقیمتھتعادل تقریبامدرجة بالدفاترالقیمة الأن
تاریخ استحقاق محدد واألدوات المالیة ذات المعدالت المتغیرة.التي لیس لھاراإلدخا

إن القیمة العادلة لألوراق المالیة المسعرة تؤخذ من أسعار السوق المعلنة في سوق نشطة، إذا كانت متوفرة. بالنسبة 
یم مناسبة. یمكن أن تتضمن تلك األسالیب لألوراق المالیة غیر المسعرة، یتم تقدیر القیمة العادلة باستخدام أسالیب تقی

أو الرجوع إلى القیمة العادلة الحالیة ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبیر ذات شروط تجاریة بحتةاستخدام معامالت حدیثة
تقییم أخرى.نماذجأو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة أو 

نشطة بالرجوع إلى أسعار الشراء المعلنة لھا. تستند القیمة العادلة یتم تحدید القیمة العادلة للصنادیق المدرجة في أسواق 
لسوق للصنادیق غیر المدرجة إلى صافي قیمة الموجودات التي یتم تحدیدھا من قبل مدیر الصندوق باستخدام أسعار ا

السعر المدفوع حدیثاًخرى مثل األمقبولة السالیب غیر ذلك من األأو -ا كانت متوفرةإذ-المعلنة للموجودات األساسیة
السوقیة لشركة مماثلة.من قبل مستثمر آخر أو القیمة

الجدول الھرمي للقیمة العادلة
حسب أسلوب التقییم: واإلفصاح عنھا تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة 

طة لموجودات ومطلوبات مماثلة.(غیر معدلة) في سوق نشمعلنة : أسعار 1المستوى 

، إما بصورة مباشرة ملحوظةعلى القیمة العادلة جوھري التأثیر ذات الجمیع مدخالتھا تكون: أسالیب أخرى 2المستوى 
.أو غیر مباشرة

على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى ذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 
في السوق.المعروضةالبیانات 

مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة:  وفقا لیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 2017مارس31
مجموع

القیمة العادلة
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
لف أ

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

بالقیمة العادلة مدرجةموجودات مالیة
:الخسائروأمن خالل األرباح 

35,36842,750-7,382أسھم 
3,07719,185-16,108أوراق دین مالیة

4144,3754,789-صنادیق مدارة

ت مالیة متاحة للبیع:  موجودا
47,65810,55738,20896,423أسھم 

40,676213,498-172,822أوراق دین مالیة 
16,30660,67276,978-صنادیق مدارة 
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تتمة)(المالیةالقیمة العادلة لألدوات 16

3المستوى 2المستوى 1المستوى 2016دیسمبر 31
مجموع

القیمة العادلة
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
:من خالل األرباح أو الخسائر

35,17340,860-5,687أسھم 
5,44713,316-7,869مالیةأوراق دین 

4074,6545,061-صنادیق مدارة

موجودات مالیة متاحة للبیع:  
39,4488,99250,72499,164أسھم 

48,917239,068-190,151أوراق دین مالیة 
14,45951,39765,856-صنادیق مدارة 

34,685-34,685-مشتقات 

مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة
(30,825)-(30,825)-مشتقات 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 2016مارس31
مجموع

القیمة العادلة
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

وجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة م
:من خالل األرباح أو الخسائر

28,28538,900-10,615مسعرةأسھم 
5,31616,463-11,147أوراق دین مالیة

3,0085131,4074,928صنادیق مدارة

موجودات مالیة متاحة للبیع:  
70,4478,66417,43796,548أسھم 

40,402228,637-188,235أوراق دین مالیة 
17,06653,55370,619-صنادیق مدارة 

إن تأثر بیان المركز المالي المجمع أو بیان بین مستویات القیمة العادلة. مادیةأي تحویالتلم تكن ھناكخالل الفترة، 
لتحدید القیمة المستخدمة تغیر في متغیرات المخاطرطرأذا إ،ديماالتغیرات في حقوق الملكیة المجمع یعتبر غیر 

%.5بنسبةمسعرة الألوراق المالیة غیر لالعادلة


