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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن 
3

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2018مارس 31للفترة المنتھیة في 

إیضاحات
الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس31
20182017

ألف
دینار كویتي 

ألف
دینار كویتي 

اإلیرادات:
109,85890,003إیرادات فوائد

91,5844,769إیرادات استثمار
11,73013,717أتعاب وعموالت إیرادات 

7,8249,197حصة في نتائج شركات زمیلة
(4,070)(9,984)4حصة في نتائج شركة محاصة إعالمیة

3,6212,646إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة
22,56822,679إیرادات ضیافة وعقارات
-6,101إیرادات خدمات تعلیمیة

5,9214,600إیرادات تصنیع وتوزیع 
7,7984,092إیرادات أخرى

3,9323,905ربح تحویل عمالت أجنبیة
──────────────

170,953151,538اإلیرادات 
──────────────

المصروفات:
68,10556,732مصروف فوائد

3,0022,527الصناعیة الرقمیةمصروف خدمات شبكات األقمار
15,49814,623مصروفات ضیافة وعقارات

-3,626مصروفات خدمات تعلیمیة
5,6813,937مصروفات تصنیع وتوزیع 
45,45042,796مصروفات عمومیة وإداریة

6,0717,337استھالك وإطفاء
──────────────

147,433127,952المصروفات
──────────────

23,52023,586ربح التشغیل قبل المخصصات
(1,818)(861)مانمخصص خسائر االئت

(412)-مخصص انخفاض قیمة استثمارات
──────────────

22,65921,356الربح قبل الضرائب
(4,205)(4,086)الضرائب

──────────────
18,57317,151ربح الفترة

══════════════
الخاص بـ:

5,6365,067ركة األم مساھمي الش
12,93712,084الحصص غیر المسیطرة

──────────────
18,57317,151

══════════════

فلسفلس
ربحیة السھم:

101.531.06الشركة األمالخاصة بمساھمي-األساسیة 
══════════════

101.531.06الشركة األمالخاصة بمساھمي-فة المخف
══════════════



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن 
4

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2018مارس 31للفترة المنتھیة في 

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس31

20182017
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

18,57317,151ربح الفترة
──────────────────

(خسائر) إیرادات شاملة أخرى:
بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة

بالقیمة العادلة من خالل المدرجة ألدوات حقوق الملكیة صافي التغیر في القیمة العادلة 
-(6,785)یرادات الشاملة األخرىاإل

──────────────────

(6,785)-
──────────────────

في فترات الحقة:المرحلي المكثف المجمعبنود یتم او قد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل
ملة األخرىأدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشا

-(1,264)خالل الفترةفي القیمة العادلةصافي التغیر-
-(111)االئتمان المتوقعةمخصص خسائر التغیر في -
-940صافي المحول إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع-

موجودات مالیة متاحة للبیع: 
4,218-ة العادلةصافي التغیر في القیم-
(443)-صافي المحول إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع-

1,7201,408التغیر في القیمة العادلة لتغطیة التدفقات النقدیة
(3,998)(4,947)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

1,5655,356وشركة محاصةحصة في اإلیرادات الشاملة االخرى الناتجة من شركات زمیلة 
──────────────────

(2,097)6,541
──────────────────

6,541(8,882)للفترة الشاملة األخرى(الخسائر) اإلیرادات 
──────────────────

9,69123,692إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
══════════════════

بــ :ةالخاص
1,04910,297مساھمي الشركة األم

8,64213,395الحصص غیر المسیطرة
──────────────────

9,69123,692
══════════════════



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن 
5

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
2018ارس م31للفترة المنتھیة في 

المنتھیة فيأشھرثالثةال
مارس31

20182017

إیضاحات
ألف 

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
التشغیلأنشطة 

22,65921,356الربح قبل الضرائب 
التدفقات النقدیة: صافيتعدیالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ب

(90,003)(109,858)إیرادات فوائد 
(4,769)(1,584)9إیرادات استثمار

(9,197)(7,824)حصة في نتائج شركات زمیلة
49,9844,070حصة في نتائج شركة محاصة إعالمیة

68,10556,732مصروف فوائد 
6,0717,337استھالك وإطفاء 
8611,818ئتمان االمخصص خسائر 

412-انخفاض قیمة استثماراتمخصص 
(877)(1,755)إیرادات تحویل عمالت أجنبیة من قروض مستحقة وأوراق دفع متوسطة األجل

(75)-مخصص برنامج خیار شراء أسھم للموظفین
──────────────

(13,341)(13,196)
التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:

(11,565)7ھرودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أش
40,06638,039وأوراق دین أخرىأذونات وسندات خزانة

154,221277,029قروض وسلف  
(4,642)(2,514)موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

-62,633موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
23,268-موجودات مالیة متاحة للبیع

(64,958)11,611موجودات أخرى
(1,372)223عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة

(264,605)(307,066)المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
181,579(101,875)ودائع من عمالء
40,610(1,826)مطلوبات أخرى
1,1161,238مستلمةتوزیعات أرباح 

95,30788,424فوائد مستلمة
(70,402)(74,615)فوائد مدفوعة

(2,513)(3,190)ضرائب مدفوعة
──────────────

216,934(139,243)أنشطة التشغیل) الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 
──────────────

أنشطة االستثمار
91302عقارات استثماریةصافي الحركة في

-(11,138)لحصص في استثمار في شركة محاصة إعالمیةاكتتاب إضافي 
(10,181)-شراء موجودات مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق

(4,850)7,630صافي الحركة في استثمار في شركات زمیلة
305-توزیعات أرباح من شركات زمیلة

──────────────
(14,424)(3,417)أنشطة االستثمارالمستخدم في صافي النقد

──────────────

أنشطة التمویل
(32,570)49,343بالصافي-المحصل من (سداد) قروض دائنة 

65,265-بالصافي-متحصالت من أوراق دفع متوسطة االجل
(2,320)-شراء أسھم الشركة المشتراة

4,920-من بیع أسھم الشركة المشتراةمتحصالت 
(71)(97)توزیعات أرباح مدفوعة الى مساھمي الشركة األم 

(5,526)(5,433)فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدامة 
(3,594)(374)توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة

1,9633,543الحصص غیر المسیطرة الحركة في 
──────────────

45,40229,647صافي النقد الناتج من أنشطة التمویل
──────────────

(2,467)(4,674)صافي فروق تحویل عمالت أجنبیة
──────────────

229,690(101,932)الزیادة في النقد والنقد المعادل(النقص) صافي 
1,559,3161,455,043ینایر1النقد والنقد المعادل في 

──────────────
31,457,3841,684,733مارس 31النقد والنقد المعادل في 

──────────────



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2018مارس 31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
لالما

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
إجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة 

احتیاطي 
خیار برنامج 

شراء أسھم 
للموظفین 

احتیاطي
آخر

أرباح 
اإلجمالي مرحلة

أوراق 
رأسمالیة
مستدامة 

الحصص
غیر 
طرةالمسی

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

(معاد 2018ینایر 1كما في 
238,211439,275146,440626,0131,211,728(1,621)1,597(78,172)106,821106,546737(85,312)147,3573,111إدراجھ)

تطبیق المعیار منالتعدیل االنتقالي
في 9الدولي للتقاریر المالیة 

(192,322)(71,651)-(120,671)(129,877)---9,206-----)2.1(إیضاح 2018ینایر 1
تطبیق المعیار منالتعدیل االنتقالي

في 15الدولي للتقاریر المالیة 
461,003-957957---------2018ینایر 1

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(معاد 2018ینایر 1الرصید في 

109,291319,561146,440554,4081,020,409(1,621)1,597(78,172)106,821106,5469,943(85,312)147,3573,111إدراجھ)
12,93718,573-5,6365,636---------لفترة ربح ا

(8,882)(4,295)-(4,587)---(5,968)1,381-----خسائر) شاملة أخرى (إیرادات
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

الخسائر)(إجمالي اإلیرادات
8,6429,691-5,6361,049--(5,968)1,381-----الشاملة 
األرباح المرحلة من إلىالمحول 

مدرجة أسھم بیع استثمارات في 
لقیمة العادلة من خالل با

----449---(449)-----اإلیرادات الشاملة األخرى
28--28--28-------المدفوعات باألسھم للموظفین 

لى توزیعات أرباح مدفوعة إ
(5,773)(5,773)------------الحصص غیر المسیطرة

سداد فوائد االوراق الرأسمالیة 
(5,433)(1,953)-(3,480)(3,480)---------المستدامة 

2,0572,108-51-51--------ملكیة شركات تابعةالتغیرات في
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

111,896317,209146,440557,3811,021,030(1,570)1,625(84,140)106,821106,54610,875(85,312)2018147,3573,111مارس 31كما في 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════

.2وتعكس التعدیالت التي تم إجراءھا كما ھو مبین بالتفصیل في إیضاح 2017دیسمبر 31في * إن بعض المبالغ المدرجة في ھذا البیان ال تتوافق مع البیانات المالیة المجمعة كما 



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

لمجمعة.تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة ا17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
7

(تتمة)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2018مارس 31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
إجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة 

احتیاطي 
خیار برنامج 

شراء أسھم 
للموظفین 

احتیاطي
آخر

أرباح 
اإلجمالي مرحلة

أوراق 
رأسمالیة
مستدامة 

الحصص
غیر 

المسیطرة
مجموع

حقوق الملكیة
لفأ

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

كما ھو 2017ینایر 1كما في 
261,692471,471146,440598,4741,216,385(1,306)1,534(64,448)(3,620)106,821106,546(86,216)147,3573,111مدرج مسبقاً)

(6,269)(6)-(6,263)(6,263)---------)2تأثیر إعادة اإلدراج (إیضاح 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(معاد 2017ینایر 1كما في 
255,429465,208146,440598,4681,210,116(1,306)1,534(64,448)(3,620)106,821106,546(86,216)147,3573,111إدراجھ)

12,08417,151-5,0675,067---------ربح الفترة 
1,3116,541-5,230---(2,657)7,887-----(خسائر) شاملة أخرى إیرادات

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
)ر(الخسائإجمالي 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-------المدفوعات باألسھم للموظفین 
توزیعات أرباح مدفوعة إلى 

(3,594)(3,594)------------الحصص غیر المسیطرة
سداد فوائد االوراق الرأسمالیة 

(5,526)(1,958)-(3,568)(3,568)---------المستدامة 
3,4083,771-363-363--------التغیرات في ملكیة شركات تابعة

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(معاد 2017مارس 31كما في 
256,886474,825146,440609,7191,230,984(943)1,551(67,105)106,821106,5464,267(83,666)147,3573,111إدراجھ)

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



شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
حات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)إیضا
2018مارس 31ي كما ف

8

الشركةحولمعلومات1

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

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

تم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً
لقرار مجلس اإلدارة 2018مارس 31المنتھیة في أشھرثالثةالفترة"المجموعة") لـب ً .2018مایو 13في الصادر وفقا

ي:للشركة األم ما یلاألنشطة الرئیسیة تتضمن 

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

ر حیث تمتلك الشركة األم القابضة إقراض األموال إلى الشركات التي تمتلك الشركة فیھا األسھم وكفالتھا لدى الغی-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 

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

قبل شركات متخصصة.

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

السیاسات المحاسبیة الھامة2

أساس العرض 
لمعیار المحاسبة الدوليتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة ً التقریر المالي "34وفقا

."المرحلي

عة مماثلة لتلك المستخدمة فيإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجم
باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقاریر ،2017دیسمبر 31السنویة للسنة المنتھیة في المجمعة یة الالبیانات المإعداد 

من اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء15والمعیار الدولي للتقاریر المالیة األدوات المالیة: 9المالیة  اعتباراً
.2.1في اإلیضاح كما ھو موضح 2018ینایر 1

إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة 
للمعاییر الدولیة للتقاریر الممعدة كاملة  ً السنویة بالبیانات المالیة المجمعة الیة، ویجب االطالع علیھا مقترنةًوفقا

.2017دیسمبر 31المنتھیة في للمجموعة للسنة 

وبیان التغیرات في 2017مارس 31و2017دیسمبر 31تم إعادة إدراج بیان المركز المالي المجمع المقارن كما في 
: السیاسات 8وفقا لعیار المحاسبیة الدولي 2017مارس 31حقوق الملكیة المجمع المقارن للفترة المنتھیة في 

استثمار المجموعة في شركة االنخفاض فيالمحاسبیة في المحاسبة عن التقدیرات واألخطاءلمحاسبیة، التغیرات في ا
. أدت إعادةدینار كویتيألف 602واستثمار في شركات زمیلة بمبلغ دینار كویتيألف5,667محاصة إعالمیة بمبلغ 
ألف 6والحصص غیر المسیطرة بمبلغ ألف دینار كویتي6,263بمبلغ المرحلةاألرباح في قیمةاإلدراج إلى انخفاض 

. لم یكن إلعادة اإلدراج أي تأثیر على بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع وبیان التدفقات النقدیة المرحلي دینار كویتي
.2017مارس 31المكثف المجمع لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

فة التعدیالت التي تتكون من االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة وترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كا
بالضرورة عن ال تعبر 2018مارس 31نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في فإنإلى ذلك، للعرض العادل. إضافة

. 2018دیسمبر 31النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في 

القیم إلى أقرب ألف دینار كافةلمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي وقد تم تقریب تم عرض ا
كویتي ما لم یذكر غیر ذلك. 

المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة 2.1

والمعیار اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء15مالیة المجموعة ألول مرة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر التقوم
. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره األدوات المالیة9الدولي للتقاریر المالیة 

ولكنھ لم یسر بعد.
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(تتمة)المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة2.1

9فیما یلي ملخص بالتغیرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
: 15والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء–15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
18عقود اإلنشاء ومعیار المحاسبة الدولي 11محل معیار المحاسبة الدولي 15قاریر المالیة یحل المعیار الدولي للت

اإلیرادات والتفسیرات ذات الصلة وینطبق على كافة اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء، ما لم تكن تلك العقود تقع 
من خمس خیطرح المعیار الجدیدضمن نطاق معاییر أخرى.  اإلیرادات الناتجة عن العقود للمحاسبة عنطوات نموذجاً

المجموعة، تتحقق اإلیرادات بقیمة تعكس المقابل الذي تتوقع 15بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة مع عمالء.
الحصول علیھ مقابل نقل بضائع أو تقدیم خدمات للعمیل.

كافة الحقائق والظروف ذات الصلة في االعتبار عند یتطلب ذلك المعاییر من المجموعة ممارسة االحكام مع وضع
تطبیق كل خطوة من النموذج على العقود مع العمالء. یحدد المعیار كذلك المحاسبة عن التكالیف الزائدة من الحصول 

على عقود وتكالیف تتعلق مباشرة باستیفاء العقد. 

دون أي مبررات بالمتراكم (التأثیرطریقة باستخدام15ة لقد قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالی
). وبالتالي، لم تتم 2018ینایر 1فيعملیة) بھدف التطبیق المبدئي لھذا المعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي (أي 

18الدولي أي تم عرضھا كما سبق تسجیلھا طبقا لمعیار المحاسبة–2017إعادة إدراج المعلومات المعروضة لسنة 
والتفسیرات ذات الصلة. 11ومعیار المحاسبة الدولي 

إلى تغیرات مادیة في سیاسة تحقق اإلیرادات للمجموعة فیما یتعلق 15لم یؤد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ة بتسجیل تسویة في ، قامت المجموع15عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة . العمالءبعقودھا المبرمة مع 

ألف دینار كویتي , 957ألف دینار كویتي وأرباح مرحلة بمبلغ 1,003استثماراتھا في شركة محاصة إعالمیة بمبلغ 
. الحصص غیر المسیطرةألف دینار كویتي في 46

المالیة األدوات-9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المعیار الدولي یحدد.2018ینایر 1والذي یسري اعتبارا من 9قاریر المالیة قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للت

لموجودات والمطلوبات المالیة وانخفاض قیمة الموجودات المالیة ومحاسبة لالتحقق والقیاسمتطلبات 9للتقاریر المالیة 
محل ھذا المعیار یحل تحقق والقیاس. األدوات المالیة: ال39محل معیار المحاسبة الدولي ھذا المعیار. ویحلالتغطیة

عن معیار المحاسبة الدولي 39معیار المحاسبة الدولي  جوھریاً . 39األدوات المالیة: التحقق والقیاس ویمثل تغییراً
یتضمن المعیار الجدید تغیرات جوھریة في المحاسبة عن الموجودات المالیة وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات 

المالیة.

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةغیرات في تصنیف وقیاس فئات الت
–تقییم كافة الموجودات المالیة 9لتحدید فئة تصنیف وقیاس األدوات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

في إدارة الموجودات وخصائص استنادا إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم –باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشتقات 
التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات. 

(بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 39تم استبدال فئات قیاس الموجودات المالیة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
مطفأة) بالفئات التالیة:الخسائر والموجودات المالیة المتاحة للبیع والمحتفظ بھا حتى االستحقاق والمدرجة بالتكلفة ال

أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة·
أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى ·

األرباح أو الخسائر عند عدم التحقق
إعادة إدراج األرباح أو مع عدمیرادات الشاملة األخرىأدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإل·

الخسائر إلى األرباح أو الخسائر عند عدم التحقق 
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر·
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1

(تتمة)األدوات المالیة -9لدولي للتقاریر المالیة المعیار ا

(تتمة)دات المالیة والمطلوبات المالیةالموجوالتغیرات في تصنیف وقیاس فئات 
، باستثناء معاملة 39تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالیة دون تغییر الى حد كبیر وفقا معیار المحاسبة الدولي 

مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المنشأة فیما یتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة األرباح او الخسائر الناتجة من
بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. یتم عرض ھذه الحركات في اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة 

تصنیفھا الحقا الى بیان الدخل المجمع. 

من ذلك، 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة وفقاً ، لم یعد یتم فصل المشتقات المضمنة عن األصل المالي الرئیسي. بدالً
یتم تصنیف الموجودات المالیة استنادا إلى نموذج األعمال والشروط التعاقدیة المتعلقة بھا. لم یطرأ أي تغییر على 

المالیة.طریقة المحاسبة عن المشتقات المضمنة في المطلوبات المالیة والعقود الرئیسیة غیر

التحقق المبدئي لألدوات المالیة 
دارة تلك األدوات كما إوط التعاقدیة ونموذج األعمال في یتعمد تصنیف األدوات المالیة عند التحقق المبدئي على الشر

بات المالیة ھو مبین أدناه. یتم قیاس األدوات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة باستثناء في حالة الموجودات المالیة والمطلو
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ویتم إضافة تكالیف المعاملة إلى ھذا المبلغ أو استقطاعھا منھ. 
ویتم قیاس األرصدة التجاریة المدینة بسعر المعاملة. عندما تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة عند التحقق المبدئي عن 

المجموعة بالمحاسبة عن الربح أو الخسارة على مدار یوم واحد كما ھو موضح أدناه:سعر المعاملة، تقوم

الربح أو الخسارة على مدار یوم واحد 
وكانت القیمة العادلة تستند إلى أسلوب تقییم استحداث تلك األداةلألداة عن القیمة العادلة عند المعاملةعندما یختلف سعر 

ظة في معامالت السوق، تقوم المجموعة بإدراج الفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلة یستخدم فقط المدخالت الملحو
في إیرادات االستثمار. في الحاالت التي تستند فیھا القیمة العادلة إلى النماذج التي لھا بعض المدخالت غیر الملحوظة، 

بیان الدخل عندما تصبح المدخالت ملحوظة أو یكون الفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلة مؤجال ویدرج فقط في 
عدم التحقق لتلك األداة.عندما یتم 

تقییم نموذج االعمال 
تحدد المجموعة نموذج أعمالھا عند المستوى الذي یعكس على النحو األفضل كیفیة إدارتھا لمجموعات الموجودات 

ف المجموعة یقتصر على تحصیل التدفقات النقدیة المالیة لتحقیق األغراض من األعمال. ویقصد بذلك ما إذا كان ھد
التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كال من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات. وفي 

نیف حالة عدم إمكانیة تطبیق أي من الھدفین (كأن یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تص
الموجودات المالیة كجزء من نموذج أعمال "البیع". ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على حدة 

ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ویستند إلى عوامل ملحوظة مثل:

ال ورفع التقاریر إلى موظفي كیفیة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعم-
اإلدارة العلیا للمنشأة.

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة -
إدارة تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى

لعادلة للموجودات المدارة أو التدفقات كیفیة مكافأة مدیري األعمال (على سبیل المثال أن تستند المكافأة إلى القیمة ا-
النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا).

كما أن معدل التكرار وقیمة وتوقیت المبیعات المتوقع تعتبر من العوامل المھمة في تقییم المجموعة.-

األسوأ" أو یستند تقییم نموذج األعمال إلى السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السیناریو
"سیناریو حاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقیق التدفقات النقدیة بعد التحقق المبدئي بطریقة تختلف عن 
التوقعات األصلیة للمجموعة، لن تغیر المجموعة من تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ضمن نموذج 

قییم الموجودات المالیة المستحدثة أو المشتراة مؤخراً. األعمال، ولكنھا ستدرج ھذه المعلومات عند ت
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فقط 
بتقییم الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة لتحدید ما إذا كانت تستوفي اختبار مدفوعات المبلغ األساسي تقوم المجموعة 

والفائدة فقط. 

ألغراض ھذا االختبار، یُعرف "المبلغ األساسي" بأنھ القیمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد یتغیر على 
مثال في حالة وجود مدفوعات للمبلغ األساسي أو إطفاء لعالوة/خصم). مدى عمر األصل المالي (على سیل ال

إن العناصر األكثر أھمیة للربح في أي ترتیب إقراض أساسي تتمثل في مراعاة القیمة الزمنیة لألموال ومخاطر 
وتراعي العوامل ذات االئتمان. ولتقییم اختبار تحقق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة، تقوم المجموعة بتطبیق أحكام، 

الصلة مثل العملة المدرج بھا األصل المالي وفترة تحقق معدل الربح عن ھذا األصل. 

على النقیض، فإن الشروط التعاقدیة التي تسمح بالتعرض ألكثر من المستوى األدنى من االنكشاف للمخاطر أو التقلب 
اض أساسي ال تتیح تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في مدفوعات في التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقر

المبلغ األساسي والفائدة فقط. وفي مثل ھذه الحاالت، یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر. 

لموجودات. وتتم إعادة وتعمل المجموعة على إعادة التصنیف فقط عند تغیر نموذج األعمال المستخدم في إدارة تلك ا
التصنیف اعتبارا من بدایة فترة البیانات المالیة األولى التالیة للتغییر. ومن المتوقع أن تكون ھذه التغیرات متكررة 

بدرجة كبیرة.

فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة
من  إلى نموذج االعمال إلدارة بتصنیف كافة موجوداتھا المالیة ا2018ینایر 1قامت المجموعة اعتباراً ستناداً

الموجودات والشروط التعاقدیة لألصل والتي تقاس كما یلي:

بالتكلفة المطفأةالمدرجة أدوات الدین 
التصنیف

یتم قیاس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ للشروط التالیة وعدم تصنیفھ كمدرج بالقیمة العادلة من 
ح أو الخسائر:خالل األربا

أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن "نموذج أعمال" الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة -
التعاقدیة؛ و

أن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تتمثل في مدفوعات للمبالغ األساسیة -
ي القائم.والفائدة فحسب للمبلغ األساس

والقروض والدفعات مقدماًوأوراق الدین األخرىتصنیف النقد والنقد المعادل وسندات وأذونات الخزینةیتم 
والموجودات األخرى كأدوات دین مدرجة بالتكلفة المطفأة.

القیاس الالحق
وفقا للتكلفة المطفأة بواسط ة طریقة العائد الفعلي بعد تعدیلھ لكي یتم قیاس أدوات الدین المصنفة بالتكلفة المطفأة الحقاً

یعكس خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.

أدوات الدین المالیة المقاسة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

التصنیف
ل اإلیرادات الشاملة تطبق المجموعة فئة التصنیف الجدیدة ألدوات الدین المالیة المقاسة وفقا للقیمة العادلة من خال

في حالة استیفاء الشرطین التالیین:9األخرى طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
أن یتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال بغرض تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات ·

المالیة
حقیق مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة فحسب.أن تستوفي الشروط التعاقدیة لألصل المالي اختبار ت·
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(تتمة)خرىأدوات الدین المالیة المقاسة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األ

القیاس الالحق
یتم الحقا أدوات الدین المالیة وفقا للقیمة العادلة مع ادراج األرباح او الخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة 
والمدرجة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى، باستثناء تحقق أرباح وخسائر انخفاض القیمة العادلة. ویتم تسجیل إیرادات 

ئد وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة ضمن بیان الدخل. وعند االستبعاد، یعاد تصنیف األرباح أو الخسائر الفوا
المتراكمة المسجلة سابقا ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى من اإلیرادات الشاملة األخرى إلى بیان األرباح او الخسائر. 

كأدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من -عرة وغیر المسعرة وتقوم إدارة المجموعة بتصنیف بعض السندات المس
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة ضمن-خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

في بیان المركز المالي المجمع. األخرى 

ات الشاملة األخرىأدوات حقوق الملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیراد
تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كأدوات اختیارلمجموعةیجوز لعند التحقق المبدئي، 

حقوق ملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار 
ت المالیة: العرض وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على األدوا32المحاسبة الدولي 

أساس كل أداة على حدة.

إعادة إدراج األرباح والخسائر الناتجة من أدوات حقوق الملكیة إلى  . یتم تسجیل توزیعات األرباح بیان الدخلال یتم أبداً
تالم الدفعات باستثناء أن تستفید المجموعة من مثل ھذه المتحصالت كأن یتم عندما یثبت الحق في اسبیان الدخلفي 

استرداد جزء من تكلفة األداة وفي تلك الحالة یتم تسجیل األرباح ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. وال تخضع أدوات 
القیمة. عند البیع، یتم إعادة تصنیف حقوق الملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى لتقییم انخفاض 

األرباح أو الخسائر المتراكمة من احتیاطي القیمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة. ویتم 
یة إدراج االستثمارات في األسھم وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ضمن االستثمار في أوراق مال

.بیان المركز الماليفي 

األصل المالي وفقا للقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
تقوم المجموعة بتصنیف الموجودات المالیة كمحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند شرائھا أو 

من إصدارھا بصورة رئیسیة لغرض تحقیق أرباح قصیرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءاً
محفظة أدوات مالیة مدارة، في حالة توافر دلیل على وجود نمط حدیث لتحقق األرباح قصیرة األجل. یتم تسجیل وقیاس 
الموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة في بیان المركز المالي وفقا للقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك وعند التحقق 

، قد تقوم المجموعة على نحو غیر قابل لإللغاء بتصنیف األصل المالي الذي یستوفي متطلبات القیاس وفقا المبدئي
للتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى كأصل مالي مدرج بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

د بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبیة قد تنشأ. أو الخسائر إذا كان ذلك من شأنھ أن یستبعد أو یح

یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة وإیرادات التمویل وتوزیعات األرباح في بیان الدخل المجمع طبقا لشروط العقد أو 
عندما یثبت الحق في استالم المدفوعات. 

انخفاض قیمة الموجودات المالیة
طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض القیمة فيإلى تغییر9للتقاریر المالیة لقد أدى تطبیق المعیار الدولي 

بنموذج "خسائر االئتمان 39عن طریق استبدال منھج الخسائر المتكبدة ضمن معیار المحاسبة الدولي وذلك للقروض
ائر االئتمان المتوقعة لكافةمن المجموعة تسجیل مخصص لخس9المتوقعة". یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

دلة من خالل األرباح أو الخسائر للدین غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العااألخرىالموجودات المالیةالقروض و
التعثر في باحتمال المرتبطةالئتمان المتوقعة خسائروالتزامات القرض وعقود الضمانات المالیة. یستند المخصص إلى 

وفي . وفي حالة أن یستاالستحداثاالئتمان منذالتالیة ما لم تكن ھناك زیادة جوھریة في خسائر عشر شھرفترة االثنا
األصل المالي تعریف االئتمان منخفض القیمة الذي تم شراؤه او استحداثھ، یستند المخصص إلى التغیرات في خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.
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التفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)المعاییر الجدیدة و2.1

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(تتمة)انخفاض قیمة الموجودات المالیة
تطبق المجموعة طریقة مكونة من ثالث مراحل لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. وتطرأ تغیرات على الموجودات من 

المراحل الثالثة التالیة استنادا إلى التغیر في الجودة االئتمانیة منذ التحقق المبدئي. خالل 

12ً: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 1المرحلة  شھرا
بالنسبة لالنكشافات التي ال ترتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي، یتم تسجیل جزء خسائر 

توقعة على مدى عمر األداة المالیة والمرتبطة باحتمالیة وقوع أحداث تعثر خالل فترة االثني عشر شھراًاالئتمان الم
التالیة. 

دون التعرض لالنخفاض في القیمة االئتمانیة–: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 2المرحلة 
ر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن دون التعرض لالنخفاض بالنسبة لالنكشافات التي ترتبط بزیادة ملحوظة في مخاط

في القیمة االئتمانیة، یتم تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة.

في حالة التعرض لالنخفاض في القیمة االئتمانیة–: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة 3المرحلة 
جودات المالیة كمنخفضة في القیمة االئتمانیة في حالة وقوع حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات یتم تقییم المو

، 39النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل. إن ھذا التقییم یستند الى نفس المعاییر الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
حتساب المخصصات المحددة.وبالتالي لم یطرأ تغییر كبیر على منھجیة المجموعة في ا

االئتمان منخفض القیمة الذي تم شراؤه أو استحداثھ:
إن موجودات االئتمان منخفض القیمة الذي تم شراؤه أو استحداثھ تتمثل في الموجودات التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة   

ه أو استحداثھ بالقیمة العادلة عند عند التحقق المبدئي. یتم تسجیل موجودات االئتمان منخفض القیمة الذي تم شراؤ
إلى معدل الفائدة الفعلیة وتدرج إیراداتالتحقق األصلي  استناداً ً الذي تم تعدیل قیمتھ االئتمانیة.  تدرج الفوائد الحقا

في خسائر االئتمان ال تبعیاً متوقعة.الخسائر االئتمانیة المتوقعة فقط أو االفراج عنھا إلى الحد الذي یوجد عنده تغییراً

بالنسبة للموجودات المالیة التي ال یتوفر لدى المجموعة بخصوصھا أي توقعات معقولة باالسترداد سواء المبلغ القائم 
جزئي) بالكامل أو جزء منھ، یتم تخفیض إجمالي القیمة المدرجة بالدفاتر لألصل المالي. ویتم اعتبار ذلك عدم تحقق (

المالي.لألصل

اس مخصصات الخسائر بالمبلغ المساوي لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة، باستثناء تقوم المجموعة بقی
شھر: 12ما یلي حیث یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

استثمارات في أوراق الدین المالیة المحددة على أنھا ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاریخ البیانات المالیة، و-
وات المالیة األخرى التي لم یطرأ لھا أي زیادة في مخاطر االئتمان بصورة ملحوظة منذ التحقق المبدئي.  األد-

للحسابات الجاریة لدى البنوك والمؤسسات المالیة  تسجل اإلدارة خسائر االئتمان المتوقعة على مدار اثني عشر شھراً
خرى وأوراق الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات األخرى واالیداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة األ

الشاملة األخرى، حیث یتم تحدیدھا كأدوات ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ البیانات المالیة. وتمثل ھذه األدوات 
المالیة استثمارات في سندات للشركات والجھات السیادیة ذات تصنیف مرتفع للجودة االئتمانیة. 

یتم تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة للموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة. ویعتبر األصل 
المالي "منخفض ائتمانیاً" في حالة وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة ویكون لھ تأثیر ضار على التدفقات 

النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.

ومعدل الخسارة عند وقیمة التعرض عند التعثراحتمالیة التعثرن خسائر االئتمان المتوقعة ھي منتج مخصوم لتقدیر إ
التعثر تمثل احتماالت التعثر في عدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماتھ المالیة سواء على مدى احتمالیة. إن التعثر

اإلنتاجي) (احتمالیة التعثر لمد على مدى العمر و على مدى العمر اإلنتاجياشھراً)12(احتمالیة التعثر لمدة شھر12
قیمة تمثل االنكشافات المتوقعة في حالة التعثر. تقوم المجموعة باحتساب قیمة التعرض عند التعثرلاللتزام. إن المتبقي

ما في في المبالغ الحالیة وفقا للعقد بة، من االنكشافات الحالیة لألدوات المالیة والتغیرات المحتملالتعرض عند التعثر
معدل الخسارة عند مثل یألصل مالي تمثل مجمل قیمتھ المدرجة بالدفاتر. وقیمة التعرض عند التعثر ذلك اإلطفاء. إن 

الخسائر المتوقعة نتیجة التعثر وقیمتھا المتوقعة عند التحقق والقیمة الزمنیة لألموال.التعثر
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یدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)المعاییر الجد2.1

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(تتمة)انخفاض قیمة الموجودات المالیة

لكل  ً الدخلبیان المسجل مبدئیا ناقصا اإلطفاء المتراكم المسجل في ضمان بالمبلغیتم قیاس التزام المجموعة وفقا
لقیمة ومخصص خسائر االئتمان أیھما أعلى. تقوم المجموعة لذلك الغرض بتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى ا

بمعدل الفائدة العجز ویتم استقطاعدفعھا للمالك مقابل خسائر االئتمان التي تكبدھا.الحالیة للمدفوعات المتوقعة التي یتم 
بالتعرض للمخاطر. تدرج خسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة بعقود الضمانات المالیة ذات الصلةالمعدلة بالمخاطر
مع المخصصات.

عند تحدید مدى الزیادة الجوھریة في مخاطر التعثر منذ التحقق المبدئي، تأخذ المجموعة في اعتبارھا المعلومات الكیفیة 
للمجموعة وتقییم مخاطر االئتمان المتوقعة بما في ذلك ومؤشرات التراجع والتحلیل بناءا على الخبرة التاریخیة

المعلومات المستقبلیة. 

وجودات مالیة مصنفة ضمن القروض والسلف تتضمن على انخفاض أصل مالي او مجموعة مإن األداة الموضوعیة 
أو وقوع أي صعوبات معروفة 90التأخر في سداد المبالغ األساسیة أو الفوائد ألكثر من  ً في التدفقات النقدیة بما في یوما

ذلك استدامة خطة أعمال الطرف المقابل وتدني درجات التصنیف االئتماني ومخالفة الشروط األصلیة للعقود والقدرة 
على تحسین األداء بمجرد وقوع أیة صعوبة مالیة وتدھور قیمة الضمانات وغیرھا من األدلة. وتعمل المجموعة على 

وعي على انخفاض القیمة على أساس فردي لكل أصل جوھري بصورة فردیة وعلى أساس تقییم مدى وجود دلیل موض
مجمع للموجودات األخرى المقدرة كغیر جوھریة بصورة فردیة. 

إدراج المعلومات المستقبلیة 
وھریة منذ تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلیة في تقدیرھا لمدى زیادة المخاطر االئتمانیة ألداة ما بصورة ج

المتغیرات االقتصادیة لتحدیداالئتمان المتوقعة. قامت المجموعة بإجراء تحلیل تاریخي وقیاسھا لخسائرالتحقق المبدئي 
یتم تطبیق التعدیالت على األساسیة التي تؤثر على المخاطر االئتمانیة والخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل محفظة.

الستنباط التغیرات من السیناریوھات االقتصادیة. ویعكس ذلك التوقعات المعقولة االقتصادیات الكبرى ذات الصلة 
والمؤیدة لشروط االقتصادیات الكبرى المستقبلیة التي ال یتم استنباطھا في نطاق أساس حسابات خسائر االئتمان 

الحصر، إجمالي المنتج الداخلي المتوقعة.  تتضمن عوامل االقتصادیات الكبرى التي یتم مراعاتھا، على سبیل المثال ال 
االتجاه الحالي والمتوقع لدائرة االقتصادیات ومؤشر السعر االستھالكي والمصروفات الحكومیة ویستلزم ذلك تقییم 

الكبرى. یؤدي إدراج المعلومات المستقبلیة إلى زیادة درجة األحكام المطلوبة فیما یتعلق بكیفیة تأثیر التغیرات في 
ات الكبرى على خسائر االئتمان المتوقعة. یتم مراجعة المنھجیات واالفتراضات بما في ذلك أي عوامل االقتصادی

توقعات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة.

محاسبة التغطیة
طبقا لألنواع الثالثة 9یستمر تطبیق متطلبات محاسبة التغطیة العامة الواردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

. ومع ذلك، یتوافر قدر أكبر من المرونة بالنسبة 39محاسبة التغطیة الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي تآللیا
ألنواع المعامالت المؤھلة لمحاسبة التغطیة السیما فیما یتعلق بتوسیع نطاق أنواع األدوات المؤھلة كأدوات تغطیة 

بة التغطیة. إضافة إلى ذلك، تم تحدیث اختبار الفعالیة واستبدالھ وأنواع بنود المخاطر للبنود غیر المالیة المؤھلة لمحاس
بمبدأ "العالقة االقتصادیة". كما أن إجراء تقییم فعالیة التغطیة بأثر رجعي لم یعد مطلوبا.

لما یسمح بھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً بة ، قامت المجموعة باختیار االستمرار في تطبیق متطلبات محاس9وفقا
.39التغطیة الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

االحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة 
للمعیار الدولي للتقاریر المالیة إن قیاس خسائر  ً في كافة فئات 39ومعیار المحاسبة الدولي 9االنخفاض في القیمة وفقا

على وجھ التحدید وتقدیر قیمة وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وقیمة  الموجودات المالیة یتطلب وضع احكاماً
زیادة الجوھریة في خسائر االئتمان. یتم استنباط تلك الضمانات عند تحدید خسائر االنخفاض في القیمة وتقییم ال

التقدیرات من خالل عدد من العوامل التي من الممكن ان تؤدي التغیرات فیھا إلى مستویات مختلفة من المخصصات. 

من االفتراضات اًعددإلى جانبحساب خسائر االئتمان المتوقعة لدى المجموعة تمثل مخرجات النماذج المعقدة إن 
عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر تتضمنوارتباطاتھا. األساسیة بشأن اختیار المدخالت المتغیرة 

تقدیرات لألحكام المحاسبیة ما یلي:

والذي یسند احتمالیة التعثر إلى فئات األفراد.للمجموعة،نموذج تصنیف االئتمان الداخلي ·
ان یتم قیاس   وبالتالي یجباالئتمان في مخاطرالة وجود زیادة جوھریة معاییر التقییم لدى المجموعة في ح·

والتقییم النوعي مخصصات الموجودات المالیة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي
تقسیم الموجودات المالیة عندما یتم تقییم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مجمع. ·
خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك الصیغ المتنوعة واختیار المدخالت تطویر نماذج·
ى والمدخالت االقتصادیة مثل مستوى البطالة وقیم رتحدید االرتباطات بین السیناریوھات االقتصادیة الكب·

معدل الخسارة عند التعثر.وقیمة التعرض عند التعثرالضمانات وتأثیر ذلك على احتمالیة التعثر و
واحتمالیة ترجیحھا إلدراج المدخالت االقتصادیة في نماذج االقتصادیة الكبرى المستقبلیةتالسیناریوھاختیارا·

خسائر االئتمان المتوقعة.

من سیاسة المجموعة القیام بمراجعة نماذجھا بشكل منتظم في سیاق التعرض للخسائر الفعلیة وتعدیلھا عند الضرورة.

االنتقال  
9ًلتغییرات في السیاسات المحاسبیة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة تم تطبیق ا ینایر 1من اعتبارا

ما ھو مبین أدناه:ك2018

المالیة الناتجة والمطلوبات أعید إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجیل الفروق في القیم المدرجة بالدفاتر للموجودات )أ
. 2018ینایر 1واالحتیاطیات كما في األرباح المرحلةضمن 9دولي للتقاریر المالیة عن تطبیق المعیار ال

وبذلك ھي لیست 9متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017وبالتالي، ال تعكس المعلومات المعروضة لسنة 
.9مالیة ضمن المعیار الدولي للتقاریر ال2017قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة لسنة 

لقائمة في تاریخ التطبیق المبدئي تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلومات والظروف ا)ب

تحدید نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ باألصل المالي من خاللھ.·
یمة العادلة من التصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة كمقاسة وفقا للق·

خالل األرباح أو الخسائر.
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة كمدرجة بالقیمة العادلة من ·

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.
عیار الدولي للتقاریر في حالة ارتباط أداة الدین المالیة بمخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التطبیق المبدئي للم·

، تفترض المجموعة عدم ارتفاع مخاطر االئتمان لألصل بصورة ملحوظة منذ التحقق المبدئي لألصل.9المالیة 
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1

مة)(تتاألدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة تأثیر
انتھت إلى انخفاض األرباح المرحلة بمبلغ 2018ینایر 1كما في 9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وارتفاع احتیاطي ألف دینار كویتي، 71,651وانخفاض الحصص غیر المسیطرة بمبلغ ألف دینار كویتي 129,877
ألف دینار كویتي كما یلي:9,206ة العادلة بمبلغ القیم

أرباح مرحلة
ألف دینار كویتي

احتیاطي 
القیمة العادلة

ألف دینار كویتي

الحصص غیر 
المسیطرة

ألف دینار كویتي

التأثیر على إعادة التصنیف وإعادة القیاس:
ة المطفأة الى استثمارات في أوراق مالیة (دین) من مدرجة بالتكلف

195110-   مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
استثمارات في أوراق مالیة (دین) من متاح للبیع الى مدرجة 

744418-   بالتكلفة المطفأة 
استثمارات في أوراق مالیة (دین واسھم) من متاح للبیع الى 

3,2833,035(2,683)لة من خالل األرباح او الخسائرمدرجة بالقیمة العاد
استثمارات في أوراق مالیة (أسھم ودین) من المتاحة للبیع إلى 

(2,301)4,905(8,985)المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

التأثیر على تحقق خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة 
بخالف القروض والسلف إلى العمالء والمؤسسات المالیة:

تحقق خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر 
لموجودات الدین المالیة المدرجة وفقا للقیمة العادلة من 9المالیة 

-   79(79)خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
طبقا للمعیار الدولي للتقاریر تحقق خسائر االئتمان المتوقعة 

(72,913) -   (118,130)للموجودات المالیة المدرجة وفقا للتكلفة المطفأة9المالیة 
─────────────────────

في تاریخ 9صافي التأثیر طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(71,651) 9,206(129,877)2018ینایر 1التطبیق المبدئي في 

═════════════════════
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1

(تتمة)المالیة األدوات-9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

9لي للتقاریر المالیة تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدو
وفئات 39یوضح الجدول التالي مطابقة فئات القیاس األصلیة والقیمة المدرجة بالدفاتر طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 

ینایر 1للموجودات والمطلوبات المالیة لدى المجموعة كما في 9القیاس الجدیدة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
2018.

التصنیف 
ًاألصلي  وفقا
لمعیار 

المحاسبة 
39الدولي 

التصنیف 
ًالجدید  وفقا

للمعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

9

القیمة األصلیة 
المدرجة 
ًبالدفاتر  وفقا

لمعیار
المحاسبة 

39الدولي 
تعدیالت 
انتقالیة

القیمة الجدیدة 
المدرجة 
ًبالدفاتر  وفقا

للمعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

9
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيلف دینار كویتيأ

الموجودات المالیة

نقد في الصندوق ولدى البنوك
قروض 
1,569,111(454)1,569,565التكلفة المطفأة ومدینین

وأوراق دین أخرىوسندات خزینة اتاذون
قروض 
646,675219,267865,942التكلفة المطفأةومدینین

قروض وسلف 
قروض 
5,056,960(183,865)5,240,825التكلفة المطفأةومدینین

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر

القیمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
الخسائر

القیمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
35,35548,58983,944الخسائر

اح للبیعمتموجودات مالیة متاحة للبیع

القیمة العادلة 
من خالل 
اإلیرادات 

322,130(191,973)514,103الشاملة األخرى

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق

محتفظ بھا 
حتى 

-(77,597)77,597التكلفة المطفأةقاالستحقا

موجودات أخرى
قروض 
447,119(81)447,200التكلفة المطفأة ومدینین

────────────────────────
8,345,206(186,114)8,531,320إجمالي الموجودات المالیة

═══════════════════════════

االستثمار في مناألخرى الحصة في خسائر االئتمان المتوقعة على القروض والسلف التعدیالت االنتقالیةتتضمن
ألف دینار كویتي.5,850لمطلوبات األخرى بمبلغ ألف دینار كویتي وا358شركات زمیلة بمبلغ 

الدولي المحاسبةتمت إعادة قیاس الرصید االفتتاحي لمخصص القروض والدفعات المقدمة لدى المجموعة بحسب معیار
مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة حیث أصبحت2017دیسمبر 31ألف دینار كویتي كما في77,930والبالغ39

ألف دینار كویتي.9:261,795للمعیار الدولي للتقاریر المالیةوفقاًةمقدمالالمحتسبة للقروض والدفعات االفتتاحیة
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

لمعیار المحاسبة الدولي مطابقة القیمة الم ً بالقیمة المدرجة بالدفاتر وفقا للمعیار الدولي 39درجة بالدفاتر وفقا
.9للتقاریر المالیة 

طبقا والقیمة المدرجة بالدفاتر39یوضح الجدول التالي مطابقة القیمة المدرجة بالدفاتر طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 
.2018ینایر 1في 9عند االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

القیمة المدرجة 
ًبالدفاتر  لمعیاروفقا

39المحاسبة الدولي 
كما في 

إعادة القیاس إعادة التصنیف 2017دیسمبر 31

القیمة المدرجة 
ًبالدفاتر  وفقا

للمعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

1كما في 9
2018ر ینای

ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي
موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة

النقد في الصندوق ولدى البنوك
---1,569,565الرصید االفتتاحي 

-(454)--مخصص انخفاض القیمة 
────────────────────────────

1,569,111(454)-1,569,565الرصید الختامي
════════════════════════════

وأوراق دین أخرىأذونات وسندات خزینة
---646,675الرصید االفتتاحي

--59,764-من موجودات مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق
--158,961-من موجودات مالیة متاحة للبیع 

-(435)--مخصص انخفاض القیمة 
-977--إعادة القیاس

────────────────────────────
646,675218,725542865,942الرصید الختامي

════════════════════════════
ًودفعاتروض ق مقدما

---5,240,825الرصید االفتتاحي 
-(183,865)--مخصص انخفاض القیمة

────────────────────────────
5,056,960(183,865)-5,240,825الرصید الختامي

════════════════════════════
تحقاقمحتفظ بھا حتى االس

---77,597الرصید االفتتاحي
--(59,764)-وأوراق دین أخرىوسندات خزینة اتاذونإلى 

--(17,833)-إلى اإلیرادات الشاملة األخرى
────────────────────────────

--(77,597)77,597الرصید الختامي
════════════════════════════
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المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)2.1
(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

لمعیار المحاسبة الدولي  ً اتر وفقا للمعیار الدولي بالقیمة المدرجة بالدف39مطابقة القیمة المدرجة بالدفاتر وفقا
. (تتمة)9للتقاریر المالیة 

المدرجة القیمة
ًبالدفاتر  لمعیاروفقا

المحاسبة الدولي 
كما في 39
إعادة القیاس إعادة التصنیف 2017دیسمبر 31

القیمة المدرجة 
ًبالدفاتر  وفقا

للمعیار الدولي 
9للتقاریر المالیة 

ینایر 1كما في 
2018

ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيار كویتيألف دین

موجودات أخرى
---447,200الرصید االفتتاحي 

-(81)--مخصص انخفاض القیمة
────────────────────────────

447,119(81)-447,200الرصید الختامي
════════════════════════════

موجودات مالیة متاحة للبیع
---514,103الرصید االفتتاحي

إلى مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
--(274,015)-الشاملة األخرى

إلى مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
--(81,127)-والخسائر 

--(158,961)-وأوراق دین أخرىوسندات خزینة اتاذونإلى 
────────────────────────────

--(514,103)514,103الرصید الختامي
════════════════════════════

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
الشاملة األخرى

----لرصید االفتتاحيا
-(3,368)274,015-من المتاحة للبیع  

-17,833306-من محتفظ بھا حتى االستحقاق
من مدرجة بالقیمة العادلة من األرباح أو 

--33,344-الخسائر
────────────────────────────

322,130(3,062)325,192-ختاميالرصید ال
════════════════════════════

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر

الرصید االفتتاحي
---35,355من المتاحة للبیع  

ت إلى المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادا
--81,127-الشاملة األخرى

-(33,344)806-
────────────────────────────

35,35547,78380683,944الرصید الختامي
════════════════════════════
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نقد في الصندوق ولدى البنوك 3
(مدققة)

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

دیسمبر 31
2017

ألف
دینار كویتي

مارس31
2017

ألف
دینار كویتي

839,0491,127,545898,087نقد وأرصدة لدى البنوك
618,335432,225786,646ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى ثالثة أشھر

────────────────────────────

1,457,3841,559,7701,684,733النقد والنقد المعادل 
9,7889,79514,530یضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

────────────────────────────

1,467,1721,569,5651,699,263
════════════════════════════

إعالمیةفي شركة محاصةاستثمار4

وھي شركة "OSN"المعروفة باسم مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة في %60.50تمتلك المجموعة حصة بنسبة 
في دبي ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي. تقدم الشركة خدمات قنوات تم تأسیسھاتخضع للسیطرة المشتركة

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

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

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

(معاد إدراجھا)
(مدققة)

دیسمبر 31
2017

ألف
يدینار كویت

(معاد إدراجھا)
مارس31

2017
ألف

دینار كویتي

93,26881,75089,891موجودات متداولة 
423,552428,292431,920موجودات غیر متداولة 

(127,702)(119,906)(128,562)مطلوبات متداولة 
(40,526)(70,310)(67,285)مطلوبات غیر متداولة 

────────────────────────
320,973319,826353,583حقوق الملكیة  

════════════════════════
178,327177,863157,360القیمة المدرجة بالدفاتر للمجموعة

════════════════════════

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

41,62347,808إیرادات 
(54,544)(58,147)مصروفات 

──────────────

(6,736)(16,524)الفترة خسائر
   ═══════   ═══════

(6,669)(16,591)إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
   ═══════   ═══════

(4,070)(9,984)الفترة خسائرحصة المجموعة في 
   ═══════   ═══════

(4,030)(10,024)الشاملة للفترةحصة المجموعة في إجمالي الخسائر
   ═══════   ═══════
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دائنة قروض 5

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
ألف

دینار كویتي

مارس31
2017

ألف
ر كویتيدینا

من قبل الشركة األم: 
-42,053-أكثر من سنة واحدةذات فترة استحقاق قروض 

───────────────────────────
-42,053-

───────────────────────────

من قبل الشركات التابعة:  
598,099522,675425,133قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة

7,1757,1821,655دائنو تمویل اسالمي ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة
365,069340,645410,457قروض ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة 

49,27949,33156,582دائنو تمویل اسالمي ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة
───────────────────────────

1,019,622919,833893,827
───────────────────────────

(471,477)(479,801)(488,194)ناقصاً: قروض فیما بین شركات المجموعة
───────────────────────────

531,428482,085422,350
═══════════════════════════

سندات 6

مارس31
2018

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
ألف

دینار كویتي

مارس31
2017

ألف
دینار كویتي

:الشركة األممصدرة من قبل 
وتستحق في %5.25سندات بفائدة ثابتة بنسبة  -202435,58235,568دیسمبر 28سنویاً

فوق م%2.25سندات بفائدة متغیرة بنسبة  خصم المعلن من العدل سنویاً
-202463,25563,232دیسمبر 28وتستحق في قبل بنك الكویت المركزي

مصدرة من قبل شركات تابعة:
وتستحق في %5.65سندات بفائدة ثابتة بنسبة  202235,22035,21035,182دیسمبر 27سنویاً

فوق%3.90سندات بفائدة متغیرة بنسبة  خصم المعلن من المعدل سنویاً
سنویاً) وتستحق في %6.65قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 

202237,20937,19937,169دیسمبر 27

وتستحق في %5.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة  201836,45036,45036,450یونیو24سنویاً

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

وتستحق في %6سندات بفائدة ثابتة بنسبة  202629,81429,80529,778مارس 9سنویاً

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

202669,23669,21569,152مارس 9
────────────────────────

330,316330,229231,281
(9,000)(9,000)-ناقصاً: استبعادات بین شركات المجموعة

────────────────────────
330,316321,229222,281

════════════════════════
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(تتمة)سندات 6
ً 60,000,000بمبلغبإصدار سندات للمجموعة، قامت إحدى الشركات التابعة2018أبریل 19في لنھایة الفترة الحقا

أبریل 19في یتم استحقاقھا%5.75دینار كویتي بنسبة 32,150,000تتضمن سندات بمعدل ثابت بمبلغدینار كویتي 
بنك قبلالخصم المعلن منزائد معدل%2.50دینار كویتي بنسبة 27,850,000معدل متغیر بمبلغسندات بو2023

. 2023أبریل 19ویتم استحقاقھا فيالكویتي المركزي

أوراق دفع متوسطة األجل 7

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2017

ألف
نار كویتيدی

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 2027فبرایر 23سنوات وتستحق في 

ساس نصف سنوي، وھي مدرجة سنویًا وتستحق السداد على أ4.5%
145,953146,840148,037في سوق لندن لألوراق المالیة. 

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

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في 9.375%
149,254150,189151,507.المالیةق لندن لألوراق سو

500ملیون دوالر (في األصل 233أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
2019فبرایر 5سنوات وتستحق في 5ملیون دوالر أمریكي) لفترة 

وتستحق السداد على أساس %4.8وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 
69,72370,17270,819ن لألوراق المالیة في سوق لندنصف سنوي، وھي مدرجة

سنوات 7ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
%5وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2023مارس 15وتستحق في 

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في سوق لندن 
149,875150,875152,375لألوراق المالیة  

مصدرة من قبل شركات تابعة من خالل شركات ذات أغراض خاصة: 
سنوات 5ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل2021سبتمبر 14وتستحق في 
148,864149,842151,123، وھي مدرجة في السوق األیرلندي لألوراق المالیة  3.125%

──────────────────────────────
663,669667,918673,861

──────────────────────────────
(6,231)(7,537)(7,362)ناقصاً: استبعادات ما بین شركات المجموعة

──────────────────────────────
656,307660,381667,630

══════════════════════════════

مالیة وراق الرأسحقوق الملكیة الخاصة بالمساھمین وأسھم الشركة المشتراة واالحتیاطیات والتوزیعات واأل8
المستدامة 

رأس المال )أ

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2017

ألف
دینار كویتي

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

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

: 2017مارس31سھم و2017:1,049,620,700دیسمبر31سھم (1,049,620,700* یتكون من عدد 
: 2017دیسمبر 31سھم (423,952,003سھم) مدفوع بالكامل نقدًا بینما تم إصدار عدد 1,049,620,700

سھم) كأسھم منحة.423,952,003: 2017مارس31سھم و423,952,003
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مالیة لتوزیعات واألوراق الرأسحقوق الملكیة الخاصة بالمساھمین وأسھم الشركة المشتراة واالحتیاطیات وا8
(تتمة)المستدامة 

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

الشركة المشتراةأسھم ج) 

مارس31
2018

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
مارس31

2017

131,027,237131,027,237126,340,334عدد أسھم الشركة المشتراة 
%8.57%8.89%8.89             سبة المئویة من رأس المالالن

37,34343,89462,538القیمة السوقیة (ألف دینار كویتي)

للتوزیع.ةإن االحتیاطات بما یعادل تكلفة أسھم الشركة المشتراة المحتفظ بھا غیر متاح

) توزیعات أرباحد
للسنة فلس للسھم10أرباح نقدیة بقیمة توزیعلسنویة للمساھمینا، اعتمدت الجمعیة العمومیة2018أبریل4في 

بقیمة منحة وتوزیعات أسھم فلس للسھم)25: 2016دیسمبر31للسنة المنتھیة في (2017دیسمبر 31المنتھیة في 
یخ المقیدین في السجالت في تارإلى مساھمي الشركة األم : ال شيء) 2016دیسمبر 31(للسنة المنتھیة في 5%

.المعلومات المالیة

للمجموعةتابعةةشركمن قبلالمصدرةمالیة المستدامة األوراق الرأس) ھـ
بإصدار ")بنك برقان("بنك برقان ش.م.ك. ت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وھيقام، 2014سبتمبر 30في 

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

ألف دینار كویتي).144,025دوالر أمریكي بما یعادل ألف 500,000: 2016(دینار كویتي)ألف144,025یعادل 
التزامات وتعتبر بنك برقانلضمان غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء من قبلیة المستدامة األوراق الرأسمالتخضع

لمعیار المحاسبة الدولي كحقوق ملكیة تصنیفھا ، وتممباشرة غیر مشروطة ومساندة وغیر مضمونة ً : األدوات 32وفقا
التابعةة الشركد األوراق من قبل تسترتاریخ استحقاق. المستدامةالرأسمالیة لألوراق لیس والتصنیف. –المالیة 

على تقدیرھا للمجموعة  ائدة بشرط فالدفع الحق لتاریخ أي األول") أو المطالبة("تاریخ 2019سبتمبر 30بعد وبناًء
المختصة.  الموافقة المسبقة للجھة الرقابیةحصول علىال

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

والحصص غیر من حقوق الملكیةقتطاع اكسنوات. وتستحق الفائدة السداد بشكل نصف سنوي بأثر رجعي وتعامل 
.الفترةاد مدفوعات الفوائد نصف السنویة خالل تم سدالمسیطرة.

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

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

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

مارس31
2018

ألف 
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

5122,414أرباح بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
ادلة من خالل األرباح أو لعغیر محققة من موجودات مالیة مدرجة بالقیمة اأرباح

730431الخسائر
خسارة بیع أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

-(942)األخرى
751-ربح بیع موجودات مالیة متاحة للبیع

1,1161,238إیرادات توزیعات أرباح 
(65)   (8)خسائر بیع عقارات استثماریة

-176ات زمیلةارباح من بیع شرك
────────────────────

1,5844,769
════════════════════

ربحیة السھم10

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

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

مارس31
20182017

ربحیة السھم األساسیة:
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

5,6365,067ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم
(3,568)(3,480)اقًصا: مدفوعات فوائد أوراق رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي الشركة األمن

────────────────────

ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم بعد مدفوعات فوائد أوراق رأسمالیة 
2,1561,499مستدامة

════════════════════

سھمأسھمأ
األسھم القائمة: عدد 

1,547,251,3381,547,251,338المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة
(132,720,369)(137,578,599)المتوسط المرجح لعدد أسھم الشركة المشتراة  

────────────────────────

1,409,672,7391,414,530,969*المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
════════════════════════

فلسفلس
1.06                  1.53           ربحیة السھم األساسیة 

════════════════════════
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ربحیة السھم (تتمة)10

: المخففة
بعد مدفوعات فوائد األوراق ركة األمربح الفترة الخاص بمساھمي الشقسمةیتم احتساب ربحیة السھم المخففة من خالل 

تأثیر النقص في الربح نتیجة لممارسة األسھم العادیة المحتملة لشركات تابعة، ما یعكس ، المعدل بالمستدامةالرأسمالیة 
مل إلیھ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المحتاعلى 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.األتم إصدارھا بموجب برنامج خیار شراء 

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

20182017

:المخففةحیة السھم رب
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

5,6365,067ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم 
(3,568)(3,480)ناقصا: مدفوعات الفوائد ألوراق رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي الشركة األم

──────────────────────

بمساھمي الشركة األم بعد مدفوعات فوائد أوراق رأسمالیة ربح الفترة الخاص 
2,1561,499مستدامة

══════════════════════

سھمأسھمأ
──────────────────────

1,409,672,7391,414,530,969*المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
══════════════════════

فلسفلس
1.06                1.53           المخففةربحیة السھم 

═══════════════════════

حیث إن النتیجة غیر احتساب ربحیة السھم المخففة في الحسبان عند عند اإلصدارخیار شراء أسھم تأثیر أخذلم یتم 
مخففة. 

أسھم المنحة توزیعات لتعكسالمقارنةالحالیة والفترة خالل الفترة ة والمخففةربحیة السھم األساسیتعدیل تم *
).د8إیضاح (

أجنبیةاتصافي استثمار في عملیتغطیة 11

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

لتغطیة بالیوروأوراق الدفع متوسطة األجل. یتم استخدام ستثمار في عملیات أجنبیةاالكتغطیة لصافي األجل بالیورو
تم تحویل خالل الفترة، ھذه االستثمارات. كي منیراألمالعمالت األجنبیة بالدوالرتحویلمخاطرلانكشاف المجموعة 

إلى بیان القتراضھذا الالعمالت األجنبیةتحویلإعادةعنالناتجة ألف دینار كویتي 2,319بمبلغ أو الخسائر األرباح 
في العملیات صافي االستثمارات تحویلن عأي خسائر ناتجة مقاصةمن أجل المرحلي المكثف المجمع الدخل الشامل

.2018مارس 31الفترة المنتھیة في خاللانعدام فعالیة بیة. لم یكن ھنالك أي حاالت األجن

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

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

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

كات الزمیلة وأعضاء مجلس والشرینالرئیسیینأي المساھم؛مع أطراف ذات عالقةتتمتلك التي تمثل ھذه المعامالت
یسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیراًالتي شركات الاإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة و

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

مساھمال
رئیسيال

الشركات 
الزمیلة

وشركات 
أخرى المحاصة

المجموع
مارس31

2018

(مدققة)
دیسمبر31

2017
مارس31

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
لي بیان المركز المالي المرح

المكثف المجمع: 
-769----نقد في الصندوق ولدى البنوك

23,363420,975444,338488,175464,544-قروض وسلف *
3,43178340,68644,90045,3377,011موجودات أخرى

المستحق إلى البنوك 
13,46139,62653,08751,76346,161-والمؤسسات المالیة األخرى*

59,03813,36721,25493,65976,81393,662ودائع من عمالء *
2,9983,0183,048-2,998-أوراق دفع متوسطة األجل

47727111,613112,117117,50012,543مطلوبات أخرى
1,5099062,4152,4152,415-أوراق رأسمالیة مستدامة 

التزامات ومطلوبات محتملة:
115115667956--خطاب اعتماد

2574,4804,21078,71577,45731,970ضمانات 

الشركات 
الزمیلة

وشركات 
المحاصة

أشھر المنتھیة فيالثالثة
مارس31

المساھم
20182017أخرى الرئیسي

ألف
كویتيدینار 

ألف
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

:المعامالت
9213063,1604,3874,345إیرادات فوائد 

235074139431,089إیرادات أتعاب وعموالت
534146141821695مصروف فوائد 

.تابعة بالقطاع المصرفيشركةبعملیاتلدى أطراف ذات عالقة االرصدةتتعلق * 
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القطاعات معلومات 13

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

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

المركزیة في الدول التي تعمل بھا. 

االستثمارات المصرفیة التي ت خدماواألصول أنشطة إدارة فيمثلتوخدمات االستثمارات المصرفیة: تاألصولإدارة 
وتمویل الشركات (خدمات االستشارات وخدمات األسواق المالیة) الموجوداتتقوم بھا المجموعة وتتضمن إدارة 

. وإدارة الثرواتواالستشارات االستثماریة والبحوث

خرى.المتعلقة األوالخدماتالتي تقدمھا المجموعةالتأمین: یمثل ھذا القطاع أنشطة التأمین

األقمار الصناعیة الرقمیة والخدمات شبكات م خدمات یالمجموعة في تقدأنشطة وسائل اإلعالم: یمثل ھذا القطاع
األخرى ذات الصلة.

والمرافق والصناعات الغذائیة المشاریع الصناعیة تطویرمثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في ی: القطاع الصناعي
والقطاعات األخرى ذات الصلة.بیة والمعدات الطوالخدمات 

مثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في قطاع الضیافة والعقارات. یأنشطة الضیافة والعقارات: 

والتعلیمیة مثل األنشطة األخرى التي تقوم بھا المجموعة وتتضمن االستشارات والخدمات اإلداریةیأخرى: 
. االستشاریةو

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

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

مارس31المنتھیة في أشھرثالثةال
20182017

القطاعتائجنالقطاعإیراداتالقطاع نتائجإیرادات القطاع
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

128,97838,521116,34030,830األنشطة المصرفیة التجاریة 
(9,890)9,598(10,125)11,431إدارة األصول وخدمات االستثمارات المصرفیة

1,5351,5351,2961,296تأمین 
(4,070)(4,070)(9,984)(9,984)وسائل اإلعالم

13,0384,76411,1125,041القطاع الصناعي
27,8594,94124,0732,268ضیافة وعقارات

(1,219)3,043(1,424)11,975أخرى 
(2,900)(9,854)(5,569)(13,879)االستبعادات بین القطاعات 

────────────────────────────────

170,95322,659151,53821,356إیرادات ونتائج القطاعات
════════════════════════════════
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(تتمة)معلومات القطاعات 13

قطاعات التشغیل لدى المجموعة:ومطلوبات یعرض الجدول التالي موجودات 

مارس31
2018

ألف 
دینار كویتي

(معاد إدراجھ) 
ققة)(مد
دیسمبر 31

2017
ألف 

دینار كویتي

(معاد إدراجھ)
مارس31

2017
ألف 

دینار كویتي
الموجودات:

8,178,2758,798,2288,606,793األنشطة المصرفیة التجاریة 
757,104860,141744,953إدارة االصول وخدمات االستثمارات المصرفیة

71,68773,36974,135تأمین 
178,327177,863157,360ل اإلعالم وسائ

272,568267,168263,678القطاع الصناعي
882,020865,106795,472ضیافة وعقارات

270,208283,978171,427أخرى 
(840,981)(981,068)(798,983)االستبعادات بین القطاعات 

───────────────────────────

9,811,20610,344,7859,972,837إجمالي الموجودات 
═══════════════════════════

المطلوبات:
7,430,7987,851,8587,662,481االنشطة المصرفیة التجاریة

1,097,5121,153,5271,019,963إدارة االصول وخدمات االستثمارات المصرفیة
113,522115,596122,827القطاع الصناعي

576,493560,827417,899اتضیافة وعقار
199,842204,790151,069أخرى 

(632,386)(753,541)(627,991)االستبعادات بین القطاعات 
───────────────────────────

8,790,1769,133,0578,741,853إجمالي المطلوبات 
═══════════════════════════

لقطاعات استبعاد األرصدة والمعامالت التي تتم بین القطاعات المختلفة داخل المجموعة یمثل بند االستبعادات بین ا
. لمجموعةألعمال االعادي في السیاقوالناتجة 

التزامات 14

یوجد لدى المجموعة االلتزامات التالیة: 

مارس31
2018

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
ألف 

دینار كویتي

ارسم31
2017

ألف 
دینار كویتي

التزامات تتعلق باالئتمان:
362,258330,985292,776خطابات اعتماد

1,021,3451,031,1001,013,674ضمانات 
────────────────────────────

1,383,6031,362,0851,306,450
738,495808,803753,770خطوط ائتمان غیر مسحوبة

119,645145,418128,994لتزامات تتعلق باالستثمارا
────────────────────────────

2,241,7432,316,3062,189,214
═══════════════════════════
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المشتقات15

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

مارس31
2018

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2017

ألف 
دینار كویتي

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

1,129,2551,353,1561,014,852عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة
345,958329,785274,873مبادالت أسعار الفائدة

675,227339,068282,413خیارات
═══════════════════════════

مشتقات محتفظ بھا للتغطیة:
تغطیة القیمة العادلة: 

229,770221,829296,137لعمالت األجنبیة اآلجلةعقود مبادلة ا
104,913105,613106,663مبادالت أسعار الفائدة

═══════════════════════════

تغطیة التدفقات النقدیة:
298,837234,056221,276مبادالت أسعار الفائدة

═══════════════════════════

دوات المالیةالقیمة العادلة لأل16

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

الدفع متوسطة أوراق، باستثناء مدرجة بالدفاترعن قیمتھا المادیةدوات المالیة ال تختلف بصورة لألإن القیمة العادلة 
بالنسبة .دینار كویتي)ألف 694,909: 2017دیسمبر 31(ألف دینار كویتي677,670عادلةقیمتھا الالتي تبلغ األجل

(أقل من ثالثة األجلالسائلة أو ذات فترة استحقاق قصیرةذات الطبیعة النقدیة والمطلوبات المالیة المالیة للموجودات 
ًضا على الودائع ینطبق ھذا االفتراض أیالعادلة. اقیمتھتعادل تقریبامدرجة بالدفاترالقیمة الفمن المفترض أنأشھر) 

تاریخ استحقاق محدد واألدوات المالیة ذات المعدالت المتغیرة.التي لیس لھااإلدخارتحت الطلب وحسابات 

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

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 

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

خرى مثل السعر المدفوع حدیثاًاألمقبولة 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 

(غیر معدلة) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.معلنة : أسعار 1توى المس

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

لى القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى عذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 
في السوق.المعروضةالبیانات 
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(تتمة)الجدول الھرمي للقیمة العادلة
مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة: وفقا لیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2018مارس 31
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

16,63822,282-5,644أوراق مالیة
4,872--4,872أوراق دین مالیة

1,24559,30160,546-صنادیق مدارة
────────────────────────────────────

10,5161,24575,93987,700
────────────────────────────────────

مدرجة بالقیمة العادلة موجودات مالیة 
ن خالل اإلیرادات الشاملة األخرىم

28,04428,15581,218137,417أسھم 
17,355124,743-107,388أوراق دین مالیة 

────────────────────────────────────

135,43228,15598,573262,160
────────────────────────────────────

3المستوى 2المستوى1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2017دیسمبر 31
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

26,88029,724-2,844أوراق مالیة
4,396--4,396مالیةأوراق دین 

3888471,235-صنادیق مدارة
────────────────────────────────────

7,24038827,72735,355
────────────────────────────────────

للبیع: موجودات مالیة متاحة 
42,1754,91343,26390,351أسھم 

38,000308,846-270,846أوراق دین مالیة 
11,08860,23571,323-صنادیق مدارة 

────────────────────────────────────

313,02116,001141,498470,520
────────────────────────────────────

38,881-38,881-مشتقات 

مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة
(21,754)-(21,754)-مشتقات 
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3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2017مارس31
ألف 

دینار كویتي
ألف 

ویتيدینار ك
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
:من خالل األرباح أو الخسائر

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

4144,3754,789-صنادیق مدارة
────────────────────────────────────

23,49041442,82066,724
────────────────────────────────────

للبیع: موجودات مالیة متاحة 
47,65810,55738,20896,423أسھم 

40,676213,498-172,822أوراق دین مالیة 
16,30660,67276,978-صنادیق مدارة 

────────────────────────────────────
220,48026,863139,556386,899

────────────────────────────────────

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،ماديق الملكیة المجمع یعتبر غیر التغیرات في حقو

.%5بنسبةمسعرة الألوراق المالیة غیر لالعادلة

حدث الحق17

ً شركة اتفاقیة بیع وشراء معقامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بتوقیع ، 2018مایو 7، في الفترةلنھایةالحقا
(ش.ش.و)محاصة بما یمثل حصة ملكیة بنسبة 396,426,434لشراء ان سي أش فنتشرز  ً في %69.528سھما

خاضعة لرقابة ھیئة أسواق المال كشركة استثمار مساھمة كویتیةشركة ، شركة بیت االستثمار العالمي ش.م.ك. (مقفلة)
تقدیم خدماتبشكل رئیسي في ثمار العالمي مل شركة بیت االستتعولبنك الكویت المركزي لغرض أنشطة التمویل.

والخدمات المصرفیة االستثماریة وأنشطة الوساطة.إدارة األصول


