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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع.ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

البیانات المالیة المجمعةتدقیق تقریر حول 

الرأي 
إلیھا معا ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") وشركاتھا التابعة (یشارمشاریع الكویت القابضةلقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشركة 

وبیانات الدخل والدخل الشامل2018دیسمبر 31بـ"المجموعة")، والتي تتكون من بیان المركز المالي المجمع كما في 
المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة، تدفقات النقدیة والوالتغیرات في حقوق الملكیة 

بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

المجمعأن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جمیع النواحي المادیة، عن المركز المالي،في رأینا
وعن أدائھا المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقًا 2018دیسمبر 31للمجموعة كما في 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

أساس الرأي 
ضحة بمزید من التفاصیل في تقریرنا لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا طبًقا لتلك المعاییر مو

األخالقیات لمیثاقوفقاً . ونحن مستقلون عن المجموعة مسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة"في قسم "
بمسؤولیاتنا األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وقد قمنا بالوفاءر الصادر عن المجلس الدولي لمعاییالمھنیة للمحاسبین المھنیین

األخالقیة األخرى وفقًا لمیثاق المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وإننا نعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا 
علیھا كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأي التدقیق.

أمور التدقیق الرئیسیة
للفترةإن أمور التدقیق الرئیسیة، في حكمنا المھني، ھي تلك األمور التي كانت األكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة 

الحالیة. وتم عرض ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة ككل وإبداء رأینا حولھا دون إبداء رأي منفصل حول 
یلي تفاصیل أمور التدقیق الرئیسیة التي قمنا بتحدیدھا وكیفیة معالجتنا لكل أمر من ھذه األمور في إطار تدقیقنا ھذه األمور. فیما 

لھ. 
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(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

لقروض والسلفخسائر االئتمان المتوقعة ل
ولقد أدى تطبیق تمثل القروض والسلف للشركات المصرفیة التجاریة التابعة للمجموعة جزءاً جوھریاً من إجمالي الموجودات. 

إلى تغییر جوھري في طریقة تحدید )9الدولي للتقاریر المالیة (المعیار األدوات المالیة : 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
استرداد الموجودات المالیة. إمكانیةالمخصصات مقابل الموجودات المالیة وتضمن طریقة ذات نھج مستقبلي بدرجة أكبر لتحدید 

: األدوات 39یار المحاسبة الدولي طریقة "الخسائر المتكبدة" الواردة ضمن مع9لقد استبدل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
) بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلیة. طبقًا للمعیار الدولي 39االعتراف والقیاس (معیار المحاسبة الدولي –المالیة 

ئتمان المحتملة ، یتم تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة عند االعتراف المبدئي استنادًا إلى التوقعات بخسائر اال9للتقاریر المالیة 
عند االعتراف المبدئي ویعاد قیاسھا بشكل مستمر لكي تعكس التغیرات في خصائص مخاطر االئتمان. 

تتطلب ھذه الطریقة المستقبلیة من اإلدارة وضع األحكام واالفتراضات حول األطراف المقابلة بغرض تقییم مستوى خسائر 
وأھمیة 9االنكشافات للمخاطر. ونظراً لتعقید متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة االئتمان المتوقعة التي سیتم تسجیلھا مقابل 

األحكام المطبقة باإلضافة إلى تعرض المجموعة للمخاطر بالنسبة للقروض والسلف والتي تشكل جزءًا رئیسیًا من موجودات 
لتدقیق الرئیسیة.المجموعة، تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف أحد أمور ا

كجزء من تدقیق الشركات المصرفیة التجاریة التابعة، تضمنت إجراءات تدقیقنا ما یلي:

استیعاب اإلجراءات االئتمانیة الرئیسیة لدى المجموعة والتي تشمل منح االئتمان والتسجیل والمراقبة واحتساب ·
إلجراءات.ات واختبار فعالیة تشغیل الضوابط الرئیسیة على ھذه اصالمخص

وتضمن ذلك عملیة ، فاعلیتھا التشغیلیةعلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة واختبار استیعاب تصمیم أدوات الرقابة ·
والمراقبة/التحقق المستمر وحوكمة النماذج والدقة الحسابیة. كما تحققنا من استیفاء ودقة تطویر النماذج واعتمادھا، 

ھا اإلدارة.تة االفتراضات التي وضعالبیانات المستخدمة ومدى معقولی

ما ووالمتعلقة بالتعرض للمخاطر إعداد النماذج الجوھریة بالنسبة لالنكشافات الجوھریة في فتراضات االاستیعاب وتقییم ·
یطرأ علیھا من تغییرات مع التركیز على ما یلي:

افتراضات إعداد النماذج الجوھریة المطبقة من قبل المجموعة§
األساس والبیانات المستخدمة لتحدید التغییرات §

لقد قمنا بتقییم ما یلي:·
بما في ذلك 9سیاسة احتساب مخصصات انخفاض القیمة لدى المجموعة طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة §

.9االزدیاد الملحوظ في معاییر مخاطر االئتمان في ضوء متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة
طرق تطویر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة والمنھجیة المرتبطة بھا لدى المجموعة في ضوء متطلبات المعیار §

، و9الدولي للتقاریر المالیة 
الحسابي للنماذج ذات الصلة.والتكاملمدى سالمة إجراءات تصنیف القروض لدى المجموعة §
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(تتمة)لقروض والسلفخسائر االئتمان المتوقعة ل

للمخاطر، قمنا بتنفیذ اإلجراءات لتقییم ما یلي:بالنسبة لعینة من االنكشافات·
مدى مالئمة عوامل االنكشاف عند التعثر واحتمالیة التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر (بما في ذلك قیم الضمانات §

المستخدمة) عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة
د ملحوظ في مخاطر االئتمان ومدى دقة عملیة تحدید التحدید الزمني المناسب لالنكشافات للمخاطر المرتبطة بازدیا§

مراحل االنكشاف لدى المجموعة.
احتساب خسائر االئتمان المتوقعة§

فیما یتعلق بالمعلومات المستقبلیة التي استخدمتھا إدارة المجموعة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، عقدنا المناقشات ·
مع اإلدارة وتحققنا من االعتمادات الداخلیة من قبل اإلدارة للتوقعات المستقبلیة االقتصادیة المستخدمة ألغراض احتساب 

خسائر االئتمان المتوقعة. 

اإلفصاحات الواردة في البیانات المالیة المجمعة فیما یتعلق بانخفاض قیمة القروض والسلف مالئمةأخدنا في اعتبارنا مدى كما
. یرجى الرجوع إلى التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة واإلفصاحات حول 9طبقًا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

حول البیانات المالیة المجمعة. 4و2.7ین القروض والسلف ضمن اإلیضاح

اختبار االنخفاض في قیمة االستثمار في شركات زمیلة
في عدد من الشركات الزمیلة والتي تعتبر جوھریة للبیانات المالیة المجمعة للمجموعة. وتعتبر القیمة لدى المجموعة حصص

مجموعة الخلیج وشركة ("القرین").الكیماویات البترولیة ش.م.ك.عشركة القرین لصناعة في الستثمارات المجموعة الدفتریة 
بصورة ملحوظة من نسبة حقوق ") أعلىالتقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. ("التقدموشركة للتأمین ش.م.ك.ع. ("الخلیج للتأمین")

رة إصدار أحكام جوھریة في تحدید الملكیة الخاصة بحصة ملكیة المجموعة في ھذه الشركات الزمیلة. وبالتالي، ینبغي على اإلدا
التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدالت ترتبطالمبلغ الممكن استرداده لالستثمار استنادا إلى القیمة أثناء االستخدام. كما 

. والحساسیةالتقدیراتعدم التأكد من بالخصم المستخدمة من قبل المجموعة في تحدید القیمة أثناء االستخدام لذلك االستثمار 
أمور التدقیق الرئیسیة.أحدوبالتالي، فإننا نعتبر ھذا األمر 

لقد تضمنت إجراءات تدقیقنا العدید من اإلجراءات من بینھا:
واختبار االفتراضات الرئیسیة المستخدمة من قبل المجموعة لمساعدتنا في تقییم منھجیة خبراء التقییم لدینا االستعانة ب·

في الشركات الزمیلة. اتفي احتساب القیمة أثناء االستخدام لالستثمارالمجموعة
مدى مالئمة المدخالت الرئیسیة مثل معدالت النمو طویلة األجل التأكد من وتقییم مدى مالئمة توقعات التدفقات النقدیة ·

المتاحة.المستخدمة في استقراء التدفقات النقدیة ومعدل الخصم ومقارنتھا بالبیانات الخارجیة 

حول البیانات المالیة المجمعة.8ضمن اإلیضاحاالختبار حول ھذا قمنا أیضاً بتقییم مدى مالئمة إفصاح المجموعة لقد 



4

المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع. (تتمة)ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

(تتمة)البیانات المالیة المجمعة تدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة
یعتبر اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة الذي یتم إجراؤه من قبل اإلدارة جوھریا لتدقیقنا نظرا 

كما ،الممكن استرداده للشھرة والموجودات غیر الملموسة على أساس احتساب القیمة أثناء االستخداملتعقید إجراء تقییم المبلغ
اإلدارة حول المتغیرات مثل آراءیتطلب إصدار أحكام جوھریة من جانب اإلدارة. تستند تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى 

صة السوق ومعدالت النمو المتوقعة والظروف االقتصادیة ومن بینھا ھوامش الفائدة ومعدالت الخصم واالفتراضات حول ح
أمور التدقیق الرئیسیة.أحدقد اعتبرنا ھذا األمر تصادي ومعدالت التضخم المتوقعة. والنمو االق

لقد تضمنت إجراءات تدقیقنا العدید من اإلجراءات من بینھا:
م مدى مالئمة نموذج التقییم واختبار االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في االستعانة بخبراء التقییم لدینا لمساعدتنا في تقیی·

تحلیل انخفاض القیمة مثل معدل الخصم ومعدل النمو النھائي. 
تقییم تحلیالت الحساسیة التي تم إجراؤھا من قبل اإلدارة حول االفتراضات الرئیسیة المشار إلیھا أعاله والتأكد من نتائج ·

التقییم. 

حول البیانات المالیة المجمعة 10إلى ذلك، قمنا بتقییم مدى مالئمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإلیضاح إضافة 
2فیما یتعلق بتلك االفتراضات. وتم اإلفصاح عن سیاسة المجموعة فیما یتعلق باختبار االنخفاض في القیمة ضمن اإلیضاح 

حول البیانات المالیة المجمعة.

تقییم العقارات االستثماریة
تعتبر العقارات االستثماریة جوھریة للبیانات المالیة المجمعة للمجموعة. ذلك حیث تقوم اإلدارة بتحدید القیمة العادلة لعقاراتھا 

بصورة كبیرة االستثماریة وتستعین بمقیمین خارجیین لدعم ھذا التقییم. ویعتمد تقییم العقارات االستثماریة وفقا للقیمة العادلة
على التقدیرات واالفتراضات مثل متوسط صافي العائد المبدئي والعائد القابل لالسترداد ومعدل التضخم ومعدالت الشغور 

تقییم العقارات االستثماریة وأھمیة عملیةوتعقیدومعدالت نمو اإلیجارات والمعرفة بالسوق والمعامالت التاریخیة. ونظراً لحجم 
أمور التدقیق الرئیسیة.أحدلقة باالفتراضات المستخدمة في التقییم، فإننا اعتبرنا ھذا األمر اإلفصاحات المتع

من بینھا:العدید من اإلجراءات تدقیقنالقد تضمنت إجراءات 
العقاراتوخبرة المقیمین الخارجیین. قمنا أیضا باختبار مدى دقة بیانات عملیة التقییم واستقاللیةموضوعیة جودة وتقییم ·

. والتي یتم استخدامھا كمدخالت ألغراض التقییمالمقدمة من قبل المجموعة إلى المقیمین الخارجیین
مالئمة ومعقولیة منھجیات التقییم واالفتراضات الرئیسیة والتقدیرات المستخدمة في عملیات التقییم على أساس تقییم مدى·

ت السوق المقارنة والمعلومات األخرى المتاحة علناً بقطاع العقارات.معامالمن المتاحةاستنادا إلى األدلةاتالعین
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(تتمة)تقییم العقارات االستثماریة
اإلدارة للتیقن من تأثیر التغیرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئیسیة أجرتھتحلیل الحساسیة الذي بتقییمقمنا أیضا 

على القیمة العادلة للعقارات االستثماریة. وقمنا أیضًا بتقییم مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات وحساسیة مثل ھذه 
حول البیانات المالیة المجمعة.9االفتراضات ضمن اإلیضاح 

المشتقةیم األدوات المالیة تقی
جوھریة ویتم تحدید تقییمھا من خالل االستعانة بأسالیب التقییم التي غالبا ما تتضمن إصدار مشتقة لدى المجموعة أدوات مالیة 

ھا، فإننا ط باألحكام واستخدام االفتراضات والتقدیرات. ونظرًا ألھمیة األدوات المالیة المشتقة وعدم التأكد من التقدیرات المرتب
أمور التدقیق الرئیسیة.اعتبرنا ھذا األمر أحد

لقد تضمنت إجراءات تدقیقنا العدید من اإلجراءات من بینھا:
االستعانة بخبراء التقییم لدینا لمساعدتنا في تقییم المنھجیات والمدخالت واالفتراضات المستخدمة من قبل المجموعة في ·

تحدید القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة.  
لتقییم.مراجعة المدخالت المستخدمة في بیانات السوق المتاحة خارجیاً للتأكد من تطبیق االفتراضات المالئمة في ا·
مقارنة التقییمات المأخوذة من نموذج التقییم الداخلي لدینا بالنسبة لعینة من األدوات بالقیم العادلة المحددة من قبل ·

المجموعة.

حول البیانات المالیة المجمعة 27إضافة إلى ذلك، قمنا بتقییم مدى مالئمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإلیضاح 
التقییم والمدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة. حول أساس 

2018لسنةمعلومات أخرى مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة 
إن اإلدارة ھي المسؤولة عن ھذه المعلومات األخرى. یتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقریر 

، بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقبي الحسابات حولھا. لقد حصلنا على تقریر مجلس 2018لسنةالسنوي للمجموعة 
بعد تاریخ 2018لسنة إدارة الشركة األم، قبل تاریخ تقریر مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقریر السنوي 

تقریر مراقبي الحسابات.

نعبر عن أي نتیجة تدقیق حولھا.  ولنة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ولمإن رأینا حول البیانات المالی

فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة، فإن مسؤولیتنا ھي االطالع على المعلومات األخرى المبینة أعاله وتحدید ما إذا 
حسبما وصل إلیھ علمنا أثناء التدقیق أو وجود أي أخطاء مادیة كانت غیر متوافقة بصورة مادیة مع البیانات المالیة المجمعة أو 

بشأنھا. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادیة في ھذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بھا على المعلومات 
راج تلك الوقائع في تقریرنا. لیس لدینا ما األخرى والتي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مراقبي الحسابات، فإنھ یتعین علینا إد

یستوجب إدراجھ في تقریرنا فیما یتعلق بھذا الشأن.
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع. (تتمة)ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

(تتمة)البیانات المالیة المجمعةتدقیق تقریر حول 

اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة عن البیانات المالیة المجمعةمسؤولیات 
إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المجمعة بصورة عادلة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

الیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة وعن أدوات الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد بیانات مالیة مجمعة خ
عن الغش أو الخطأ.

عند إعداد البیانات المالیة المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة المجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ 
وتطبیق مبدأ االستمراریة االستمراریة مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمراریة

المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفیة المجموعة أو وقف أعمالھا أو في حالة عدم توفر أي بدیل واقعي سوى اتخاذ ھذا اإلجراء. 

للمجموعة. المجمعة المالیة البیاناتن عن الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد ویتحمل المسؤول

الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعةمسؤولیات مراقبي 
إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة المجمعة ككل خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن الغش 

لیة من التأكید إال أو الخطأ، وإصدار تقریر مراقبي الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التوصل إلى تأكید معقول یمثل درجة عا
أنھ ال یضمن أن عملیة التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف تنتھي دائًما باكتشاف األخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد 
تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردیة أو مجمعة على 

القتصادیة للمستخدمین والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه البیانات المالیة المجمعة.القرارات ا

كجزء من التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، اتخذنا أحكاًما مھنیًة وحافظنا على الحیطة المھنیة خالل أعمال التدقیق. كما قمنا 
بما یلي: 

البیانات المالیة المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفیذ تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في ·
إجراءات التدقیق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء 

ناتج عن الخطأ؛ حیث إن الغش رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك ال
قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو اإلھمال المتعمد أو التضلیل أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

فھم أدوات الرقابة الداخلیة ذات الصلة بعملیة التدقیق لوضع إجراءات التدقیق المالئمة للظروف ولكن لیس لغرض إبداء ·
اخلیة لدى المجموعة. الرأي حول فعالیة أدوات الرقابة الد

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من ·
قبل اإلدارة. 

لنا التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبي والقیام، استناداً إلى أدلة التدقیق التي حص·
علیھا، بتحدید ما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي یمكن أن یثیر شًكا جوھریاً حول قدرة 
المجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، یجب علینا 

ي الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة المجمعة أو تعدیل رأینا أن نأخذ بعین االعتبار، في تقریر مراقب
في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقیقنا إلى أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر مراقبي 

المجموعة عن متابعة أعمالھا على الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلیة في توقف 
أساس مبدأ االستمراریة.



7

المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع. (تتمة)ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

(تتمة)البیانات المالیة المجمعةتدقیق تقریر حول 

تتمة)(المجمعةمسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة 

تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة المجمعة وھیكلھا والبیانات المتضمنة فیھا بما في ذلك اإلفصاحات وتقییم ما إذا كانت ·
بأسلوب یحقق العرض العادل.البیانات المالیة المجمعة تعبر عن المعامالت األساسیة واألحداث ذات الصلة 

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول المعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء ·
رأي حول البیانات المالیة المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجیھات واإلشراف على عملیة التدقیق وتنفیذھا 

عن رأي التدقیق.فقطؤولیة للمجموعة ونتحمل المس

إننا نتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة 
بما في ذلك أي أوجھ قصور جوھریة في أدوات الرقابة الداخلیة التي یتم تحدیدھا أثناء أعمال التدقیق. 

نزود أیًضا المسؤولین عن الحوكمة ببیان یفید بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة فیما یختص باالستقاللیة، ونبلغھم أیًضا 
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنھا من المحتمل أن تؤثر على استقاللیتنا باإلضافة إلى التدابیر ذات 

لك مناسباً.  الصلة، متى كان ذ

ومن خالل األمور التي یتم إبالغ المسؤولین عن الحوكمة بھا، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أھمیة في تدقیق 
الحالیة، ولذلك تعتبر ھي أمور التدقیق الرئیسیة. إننا نفصح عن ھذه األمور في تقریر مراقبي للسنةالبیانات المالیة المجمعة 

خاص بنا ما لم یمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن ھذه األمور أو، في أحوال نادرة جدًا، عندما نتوصل إلى الحسابات ال
أن أمرا ما یجب عدم اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسیة المترتبة على ھذا اإلفصاح 

تتجاوز المكاسب العامة لھ.
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بیانات المالیة المجمعة.تشكل جزءًا من ھذه ال32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان الدخل المجمع 
2018دیسمبر 31المنتھیة في للسنة 

20182017

إیضاحات
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
العملیات المستمرة:

اإلیرادات:
445,206386,469إیرادات فوائد

1836,57570,899إیرادات استثمار 
1960,85252,995أتعاب وعموالت إیرادات 

18,41312,756حصة في نتائج شركات زمیلة
13,59914,193إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة

-26,981إیرادات خدمات تعلیمیة
109,39893,740إیرادات ضیافة وعقارات

21,13524,657إیرادات تصنیع وتوزیع
30,38218,050رادات أخرىإی

11,82712,030ربح تحویل عمالت أجنبیة
──────────────

774,368685,789اإلیرادات 
──────────────

المصروفات:
297,830248,121مصروفات فوائد

10,78210,668مصروفات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة
82,60166,757عقاراتمصروفات ضیافة و

-16,013مصروفات خدمات تعلیمیة
19,65321,285مصروفات تصنیع وتوزیع

20192,391184,750مصروفات عمومیة وإداریة
20,55522,125استھالك وإطفاء

──────────────
639,825553,706المصروفات

──────────────
134,543132,083المستمرة قبل المخصصات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةربح التشغیل من العملیات
و26مخصص خسائر االئتمان 4(7,838)(22,467)

(1,115)(9,330)مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة وغیر مالیة أخرى 
(220)(220)23مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

────────────────
117,155108,281ئب من العملیات المستمرة الربح قبل الضرا

(15,604)(10,395)21ضرائب
────────────────

106,76092,677ربح السنة من العملیات المستمرة
══════════════

العملیات الموقوفة:
(30,179)(22,968)31خسارة من العملیات الموقوفة

──────────────
83,79262,498سنةربح ال

══════════════
الخاص بـ:

28,27923,572مساھمي الشركة األم 
55,51338,926الحصص غیر المسیطرة 

──────────────
83,79262,498

══════════════
فلسفلس

ربحیة السھم:
2215.0111.51الشركة األمالخاصة بمساھمي-األساسیة 

══════════════
2215.0111.51الشركة األمالخاصة بمساھمي-المخففة 

══════════════
ربحیة السھم للعملیات المستمرة:

2231.4032.89الخاصة بمساھمي الشركة األم–األساسیة 
══════════════

2231.4032.89الخاصة بمساھمي الشركة األم–المخففة 
══════════════
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بیان الدخل الشامل المجمع  
2018دیسمبر 31المنتھیة في للسنة 

20182017
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

83,79262,498ربح السنة 
──────────────────

إیرادات شاملة أخرى
دخل المجمع:بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان ال

صافي التغیر في القیمة العادلة ألدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
-(27,604)اإلیرادات الشاملة األخرى

-(1,286)حصة في اإلیرادات الشاملة األخرى من شركات زمیلة وشركة محاصة
──────────────────

(28,890)-
──────────────────

بیان الدخل المجمع:إلىبنود یتم أو سیتم إعادة تصنیفھا الحقا 
أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

-(3,786)صافي التغیر في القیمة العادلة خالل السنة
-(43)التغیرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

-1,405لتحویل إلى بیان الدخل المجمعصافي ا
موجودات مالیة متاحة للبیع:
(1,422)-صافي خسائر القیمة العادلة

(1,780)-صافي المحول إلى بیان الدخل المجمع
3,4721,657التغیرات في القیمة العادلة لتحوط التدفقات النقدیة 

(20,640)(25,937)صافي تعدیل تحویل عمالت أجنبیة
3,265- حصة في إیرادات شاملة أخرى من شركات زمیلة وشركة محاصة

──────────────────

(24,889)(18,920)
──────────────────

(18,920)(53,779)خسائر شاملة أخرى للسنة 
──────────────────

30,01343,578إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة  
══════════════════

الخاص بـ :
14,205(7,173)مساھمي الشركة األم 

37,18629,373الحصص غیر المسیطرة 
──────────────────

30,01343,578
══════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المجمع 
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

20182017

إیضاحات
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
أنشطة العملیات

117,155108,281الربح قبل الضرائب من العملیات المستمرة
(30,179)(22,968)31خسارة العملیة الموقوفة

──────────────
94,18778,102الربح قبل الضرائب 
النقدیة:التدفقات صافيح قبل الضرائب بتعدیالت لمطابقة الرب

(386,469)(445,206)إیرادات فوائد 
(70,899)(36,575)18إیرادات استثمار

(12,756)(18,413)حصة في نتائج شركات زمیلة
297,830248,121مصروف فوائد 

20,55522,125استھالك وإطفاء  
و26مخصص خسائر ائتمان 47,83822,467

9,3301,115مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة وغیر مالیة أخرى 
3122,96830,179حصة في نتائج عملیة موقوفة 

(3,101)2,901جلوراق دفع متوسطة األأتحویل عمالت أجنبیة من قروض دائنة و)ربحخسارة (
17738822مخصص برنامج خیارات شراء أسھم للموظفین

──────────────
(43,847)(70,294)

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:
(6,830)5,716ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

139,63228,576أذونات وسندات خزانة 
320,53621,991قروض وسلف 

32,221(34,300)و الخسائر أباح موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األر
(70,363)-موجودات مالیة متاحة للبیع

-37,915موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
(63,803)8,786موجودات أخرى

(3,268)1,574عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
(265,497)44,934ؤسسات المالیة األخرىالمستحق إلى البنوك والم

302,632(241,597)ودائع من عمالء
17,01021,730مطلوبات أخرى

1815,0944,484توزیعات أرباح مستلمة
411,614385,874فوائد مستلمة
(249,798)(297,412)فوائد مدفوعة

(18,305)(15,362)ضرائب مدفوعة 
──────────────

370,29349,350صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة العملیات
──────────────

أنشطة االستثمار
(12,998)(91,460)صافي الحركة في عقارات استثماریة

(6,717)-شراء موجودات مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق 
7,6308,634لةصافي الحركة في استثمار في شركات زمی

60,710-متحصالت من البیع الجزئي لحصة ملكیة في شركة محاصة إعالمیة
10,529(7,129)24تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حیازتھاتحیازة شرك

8,94410,672توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة
(60,430)-شراء حصة ملكیة في شركة محاصة إعالمیة 

(28,074)(30,910)شركة محاصة إعالمیة أصل محتفظ بھ لغرض البیع/ اكتتاب إضافي في أسھم في 
──────────────

(17,674)(112,925)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار
──────────────

أنشطة التمویل
(8,832)192,071بالصافي ، متحصالت من (سداد) قروض دائنة

63,296-متحصالت من أوراق دفع متوسطة األجل، بالصافي 
151,74598,800متحصالت من سندات، بالصافي

(4,146)(5,012)شراء أسھم الشركة المشتراة 
2,4845,058متحصالت من بیع أسھم الشركة المشتراة

(11,261)(11,187)مستدامة سداد فوائد االوراق الرأسمالیة ال
(33,354)(13,571)توزیعات أرباح مدفوعة إلى مساھمي الشركة األم

(12,097)(11,575)توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة 
(13,048)17,247الحركة في الحصص غیر المسیطرة

──────────────
322,20284,416أنشطة التمویلصافي التدفقات النقدیة الناتجة من

──────────────
(11,365)(24,651)صافي فروق تحویل عمالت أجنبیة

──────────────
554,919104,727صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل

1,559,7701,455,043ینایر1النقد والنقد المعادل في 
──────────────

32,114,6891,559,770دیسمبر31نقد المعادل في النقد وال
══════════════
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع 
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
اجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة 

احتیاطي 
برنامج 

خیارات شراء 
أسھم

للموظفین 
احتیاطي 

آخر
أرباح 

اإلجمالي مرحلة 

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
(معاد إدراجھ) 2018ینایر 1كما في 

*147,3573,111(85,312)106,821106,546737(78,172)1,597(1,621)238,211439,275146,440626,3671,212,082
تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار الدولي 

2018ینایر 1في 9للتقاریر المالیة 
(192,322)(71,651)-(120,671)(129,877)---9,206-----)2.8(إیضاح 

تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار الدولي 
461,003-957957---------2018ینایر 1في 15للتقاریر المالیة 

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

109,291319,561146,440554,7621,020,763(1,621)1,597(78,172)106,821106,5469,943(85,312)147,3573,111إدراجھ)
55,51383,792-28,27928,279---------ربح السنة 

(53,779)(18,327)-(35,452)---(18,874)(16,578)-----خسائر شاملة أخرى 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

37,18630,013-(7,173)28,279--(18,874)(16,578)-----الخسائر) اإلیرادات الشاملة إجمالي (
10بواقع 2017توزیعات أرباح لعام 

(13,355)--(13,355)(13,355)---------)16فلس لكل سھم (إیضاح 
----(7,368)--------7,368)16إصدار أسھم منحة (إیضاح 
(5,012)--(5,012)-------(5,012)--شراء أسھم الشركة المشتراة

2,484--2,484(1,729)------4,213--م الشركة المشتراةبیع أسھ
356--418356-(62)-------المدفوعات باألسھم للموظفین 

إلغاء تحویل إلى األرباح المرحلة 
ثمارات في أسھم استاالعتراف ب

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
----(364)---364-----اإلیرادات الشاملة األخرى

توزیعات أرباح مدفوعة إلى 
(11,575)(11,575)------------الحصص غیر المسیطرة 

سداد فوائد االوراق الرأسمالیة 
(11,187)(3,940)-(7,247)(7,247)---------المستدامة 

23,76523,765------------)24حیازة شركة تابعة (إیضاح 
(25,617)(13,066)-(12,551)-(12,551)--------التغیرات في ملكیة شركات تابعة 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
107,925277,063146,440587,1321,010,635(14,172)1,535(97,046)(6,271)106,821106,546(86,111)2018154,7253,111دیسمبر 31كما في 

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

.2وتعكس التعدیالت التي تم إجراءھا كما ھو مبین بالتفصیل في إیضاح 2017دیسمبر 31عض المبالغ المدرجة في ھذا البیان ال تتوافق مع البیانات المالیة المجمعة كما في * إن ب
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع (تتمة)
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

ركة األمالخاصة بمساھمي الش

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
اجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة 

احتیاطي 
برنامج 

خیارات شراء 
أسھم

للموظفین 
احتیاطي 

آخر
أرباح 
اإلجمالي مرحلة

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

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

(6,269)(6)-(6,263)(6,263)---------)2.1تأثیر إعادة اإلدراج (إیضاح 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

255,429465,208146,440598,4681,210,116(1,306)1,534(64,448)(3,620)106,821106,546(86,216)147,3573,111(معاد إدراجھ)2017ینایر 1كما في 
38,92662,498-23,57223,572---------ربح السنة 

(18,920)(9,553)-(9,367)---(13,724)4,357-----إیرادات (خسائر) شاملة اخرى 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

29,37343,578-23,57214,205--(13,724)4,357-----إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة
25بواقع 2016توزیعات أرباح لعام 

(33,684)--(33,684)(33,684)---------)16فلس لكل سھم (إیضاح 
(4,146)--(4,146)-------(4,146)--الشركة المشتراةأسھمشراء 

5,058--85,058------5,050--الشركة المشتراةأسھمبیع 
146--83146-63-------للموظفین سھمالمدفوعات باأل

توزیعات أرباح مدفوعة إلى 
(12,097)(12,097)------------غیر المسیطرة الحصص

سداد فوائد االوراق الرأسمالیة 
(11,261)(3,940)-(7,321)(7,321)---------المستدامة 

12,08412,084------------)24ة (إیضاح حیازة شركة تابع
2,4792,288-(191)124(315)--------التغیرات في ملكیة شركات تابعة 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
238,211439,275146,440626,3671,212,082(1,621)1,597(78,172)106,821106,546737(85,312)2017147,3573,111دیسمبر 31كما في 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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معلومات حول الشركة -1

("الشركة األم") ھي شركة مساھمة عامة تم تأسیسھا وتسجیلھا وفقاً .إن شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع
رصة الكویت. إن عنوان مكتب ، وھي شركة مدرجة بو1975أغسطس 2للقوانین المطبقة في دولة الكویت بتاریخ 

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

"المجموعة") للسنة المنتھیة یشار إلیھا معاً بـتم التصریح بإصدار البیانات المالیة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (
، وتخضع ھذه البیانات المالیة المجمعة لموافقة 2019مارس21بقرار من مجلس اإلدارة بتاریخ 2018دیسمبر 31في 

الجمعیة العمومیة السنویة لمساھمي الشركة األم. إن الجمعیة العمومیة العادیة للمساھمین لھا الحق في تعدیل ھذه البیانات 
المالیة المجمعة بعد إصدارھا.

إن األنشطة الرئیسیة للشركة االم تتضمن اآلتي:

في شركات كویتیة أو أجنبیة وكذلك تملك حصص في شركات ذات مسؤولیة محدودة كویتیة أسھمتملك حصص و.1
أو أجنبیة والمشاركة في تأسیس ھذه الشركات وإقراضھا وإداراتھا وكفالتھا لدى الغیر. 

ة مشاركة وكفالتھا لدى الغیر وفي ھذه الحالة یتعین أال تقل نسبأسھمإقراض الشركات التي تملك الشركة فیھا .2
%. 20الشركة االم القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 

تملك حقوق الملكیة الصناعیة من براءة اختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو حقوق امتیاز أو أي حقوق أخرى .3
تتعلق بذلك وتأجیرھا لشركات أخرى أو استغاللھا سواء في داخل دولة الكویت أو خارجھا. 

منقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون. تملك ال.4

استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ استثماریة وعقاریة تدار من قبل .5
شركات متخصصة. 

ة ش.م.ك. (مقفلة).إن المساھم الرئیسي للشركة األم ھو شركة الفتوح القابض

أساس اإلعداد2.1

تم إعداد البیانات المالیة المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 
رى، من خالل األرباح أو الخسائر، والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخ

التي تم قیاسھا وفقاً للقیمة العادلة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة للموجودات واألدوات المالیة المشتقة، والعقارات االستثماریة و
والمطلوبات المحققة والمصنفة كبنود مغطاة ضمن عملیات تغطیة القیمة العادلة والتي كان لیتم إدراجھا بخالف ذلك 

.المغطاة في عالقات تغطیة فعالةجیل التغیرات في القیم العادلة المتعلقة بالمخاطر لتسالمطفأة وذلكبالتكلفة 

تم عرض البیانات المالیة المجمعة بالدینار الكویتي الذي یمثل العملة الرئیسیة للشركة األم، مع تقریب كافة القیم إلى أقرب 
ألف دینار كویتي ما لم یذكر خالف ذلك.

وبیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع 2017دیسمبر 31لمركز المالي المجمع المقارن كما في لقد أعید إدراج بیان ا
: السیاسات المحاسبیة، التغیرات في 8طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي 2017دیسمبر 31المقارن للسنة المنتھیة في 

لمجموعة في شركة محاصة إعالمیة" بمبلغ التقدیرات المحاسبیة واألخطاء للمحاسبة عن االنخفاض في "استثمار ا
ألف دینار كویتي. أدت إعادة اإلدراج إلى انخفاض 602ألف دینار كویتي و"االستثمار في شركات زمیلة" بمبلغ 5,667

آالف دینار كویتي. لم یكن إلعادة 6ألف دینار كویتي والحصص غیر المسیطرة بمبلغ 6,263األرباح المرحلة بمبلغ 
.2017دیسمبر 31ي تأثیر على بیان الدخل المجمع وبیان التدفقات النقدیة المجمع للسنة المنتھیة في اإلدراج أ

إضافة إلى ذلك، أعید تصنیف بعض مبالغ السنة السابقة لغرض االلتزام بالعرض للسنة الحالیة. والغرض من إعادة 
یة المجمعین بصورة أكثر مالءمة. ولیس إلعادة التصنیف ھو عرض بعض بنود بیاني المركز المالي والتدفقات النقد

التصنیف تأثیر على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة وربح السنة المسجل سابقاً كما لیس لھا تأثیر مادي على بیان 
التدفقات النقدیة المجمع. لیست إعادة التصنیف جوھریة للبیانات المالیة المجمعة. 

بیان االلتزام2.2

تم إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 
الدولیة. 
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التغیرات في السیاسة المحاسبیة واإلفصاحات2.3

:  15المعیار الدولي للتقاریر المالیة األدوات المالیة و9قامت المجموعة ألول مرة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء. إن طبیعة وأثر التغیرات الناتجة من تطبیق ھذه المعاییر المحاسبیة الجدیدة 

موضح أدناه. 

انات المالیة إال أنھ لیس لھا تأثیر على البی2018تسري العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في سنة 
المجمعة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر 

بعد.

") 9األدوات المالیة ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. یحدد المعیار الدولي 2018ینایر 1والذي یسري اعتبارا من 9ریر المالیة قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقا

متطلبات االعتراف والقیاس للموجودات والمطلوبات المالیة وانخفاض قیمة الموجودات المالیة 9للتقاریر المالیة 
عتراف والقیاس، ویمثل تغییرًا األدوات المالیة: اال39ومحاسبة التحوط. ویحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي 

. یتضمن المعیار الجدید تغیرات جوھریة في المحاسبة عن الموجودات المالیة 39جوھریًا عن معیار المحاسبة الدولي 
وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالیة.

األحكام االنتقالیة للمعیار. طبقا لما ھو مسموح في 2017لم تقم المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة لسنة 
ولیست قابلة 9ال تعكس متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة لسنة 

. تم تسجیل الفروق في القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الناتجة من تطبیق 2018للمقارنة بالمعلومات المعروضة لسنة 
وتم اإلفصاح عنھا ضمن 2018ینایر 1ضمن األرباح المرحلة واالحتیاطیات كما في 9ي للتقاریر المالیة المعیار الدول

.2.8اإلیضاح 

:9فیما یلي ملخص التغییرات االساسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

دات والمطلوبات المالیةالتغیرات في فئات تصنیف وقیاس الموجو
،تقییم كافة الموجودات المالیة9لتحدید فئة تصنیف وقیاس الموجودات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة

وخصائص الموجودات نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة استنادا إلى ، باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشتقات
ة التعاقدیة لألدوات.التدفقات النقدی

(المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 39المالیة الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي الموجودات تم استبدال فئات قیاس 
األرباح أو الخسائر، والمتاحة للبیع والمحتفظ بھا حتى االستحقاق والتكلفة المطفأة) بما یلي:

دوات دین مدرجة بالتكلفة المطفأةأ·
دوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، مع إعادة إدراج األرباح او الخسائر إلى أ·

األرباح أو الخسائر عند عدم االعتراف
أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، دون إعادة إدراج األرباح أو الخسائر ·

اح أو الخسائر عند عدم االعترافإلى األرب
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر·

، باستثناء معاملة األرباح 39تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالیة دون تغییر الى حد كبیر وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
لھا المنشأة فیما یتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقیمة العادلة او الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض

من خالل األرباح او الخسائر. یتم عرض ھذه الحركات في اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنیفھا الحقا إلى بیان 
الدخل المجمع. 

منة عن األصل المالي الرئیسي. بدال من ذلك، یتم ، ال یتم فصل المشتقات المتض9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المالیة استنادا إلى نموذج االعمال والشروط التعاقدیة لھا. لم یطرأ أي تغییر على المحاسبة عن لموجودات تصنیف ا

المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالیة وفي العقود الرئیسیة غیر المالیة.

ة  التغیرات في احتساب انخفاض القیم
إلى تغیر جوھري في محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قیمة القروض 9أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة 39عن طریق استبدال طریقة الخسائر المتكبدة الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
من المجموعة تسجیل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة 9ریر المالیة المستقبلیة. ویتطلب المعیار الدولي للتقا

القروض وموجودات الدین المالیة األخرى غیر المحتفظ بھا وفقًا للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتزامات 
رتبطة باحتمالیة التعثر خالل فترة القروض وعقود الضمانات المالیة. یستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة الم

االثني عشر شھرًا التالیة ما لم یطرأ ازدیاد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االستحداث. وفي حالة أن یستوفي األصل 
المالي تعریف األصل المالي المشترى أو المستحدث والذي انخفضت قیمتھ االئتمانیة، یستند المخصص إلى التغیر في 

ان المتوقعة على مدى عمر األصل. خسائر االئتم
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التغیرات في السیاسة المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.3

(تتمة)") 9األدوات المالیة ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
التغیرات في احتساب انخفاض القیمة (تتمة)

.  2.6وعة والمتعلقة بانخفاض قیمة الموجودات المالیة ضمن اإلیضاح تم توضیح السیاسات المحاسبیة للمجم
محاسبة التحوط:

طبقا لألنواع الثالثة آللیات 9یستمر تطبیق متطلبات محاسبة التحوط العامة الواردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
یتوافر قدر أكبر من المرونة بالنسبة ألنواع . ومع ذلك، 39محاسبة التحوط الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 

المعامالت المؤھلة لمحاسبة التحوط ال سیما فیما یتعلق بتوسیع نطاق أنواع األدوات المؤھلة كأدوات تحوط وأنواع بنود 
دأ "العالقة المخاطر للبنود غیر المالیة المؤھلة لمحاسبة التحوط. إضافة إلى ذلك، تم تحدیث اختبار الفعالیة واستبدالھ بمب

االقتصادیة". كما أن إجراء تقییم فعالیة التحوط بأثر رجعي لم یعد مطلوبا.
، اختارت المجموعة االستمرار في تطبیق متطلبات محاسبة 9طبقًا لما ھو مسموح بھ بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

.39التحوط الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 

معدل7قاریر المالیة المعیار الدولي للت
، تم تحدیث المعیار الدولي 39ومعیار المحاسبة الدولي 9لكي یتم عكس االختالفات بین المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

9األدوات المالیة: اإلفصاحات وقامت المجموعة بتطبیقھ باإلضافة إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة 7للتقاریر المالیة 
، 2.8. تتضمن التغییرات إفصاحات االنتقال لتطبیق المعیار كما ھو مبین باإلیضاح 2018ینایر 1لتي تبدأ في للسنة ا

والمعلومات النوعیة والكمیة التفصیلیة حول احتساب خسائر االئتمان المتوقعة مثل االفتراضات والمدخالت المستخدمة 
.2.6كما ھو مبین باإلیضاح 

. 4لرصید االفتتاحي والختامي لمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في االیضاح رقم تم عرض المطابقات بین ا

")15اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
اإلیرادات والتفسیرات ذات 18المحاسبة الدولي عقود اإلنشاء ومعیار 11یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي 

الصلة، وھو یسري على كافة اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء ما لم تندرج ھذه العقود ضمن نطاق المعاییر 
األخرى. ویقدم المعیار الجدید نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء. 

، تتحقق اإلیرادات بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا أحقیة 15وبموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
فیھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى العمیل.

خطوة من یتطلب المعیار من المجموعة اتخاذ األحكام مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل
خطوات النموذج على العقود المبرمة مع عمالئھا. كما یحدد المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف التزایدیة للحصول 

على العقد والتكالیف المتعلقة مباشرًة بالوفاء بشروط العقد.
أسباب عملیة) مما اكم (دون أي بواسطة طریقة التأثیر المتر15قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

). وعلیھ، لم یتم إعادة إدراج 2018ینایر 1أدى إلى التطبیق المبدئي لھذا المعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي (أي 
ومعیار 18أي تم عرضھا كما سبق تسجیلھا طبقا لمعیار المحاسبة الدولي –2017المعلومات المعروضة لسنة 

والتفسیرات ذات الصلة. 11المحاسبة الدولي 

بتسجیل التعدیل في استثمارھا في شركة محاصة إعالمیة 15قامت المجموعة عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ألف دینار كویتي ضمن الحصص 46ألف دینار كویتي و957ألف دینار كویتي واألرباح المرحلة بمبلغ 1,003بمبلغ 

ف التأثیر على استثمار المجموعة في شركة المحاصة اإلعالمیة، ال یؤدي تطبیق المعیار الدولي غیر المسیطرة. وبخال
إلى أي تغییر مادي في سیاسة االعتراف باإلیرادات لدى المجموعة فیما یتعلق بعقودھا المبرمة مع 15للتقاریر المالیة 

العمالء.
معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد2.4

ییر الصادرة ولكنھا لم تسر بعد حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة فیما یلي المعا
تطبیق تلك المعاییر عند سریانھا.

عقود التأجیر16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ویسري على 2016جیر" في ینایر "عقود التأ16أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، وتفسیر لجنة عقود التأجیر17ویحل محل معیار المحاسبة الدولي 2019ینایر 1الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
-15، ولجنة التفسیرات الدائمة تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر4تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

جوھر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد تقییم-27الحوافز، ولجنة التفسیرات الدائمة -التأجیر التشغیليعقود
مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجیر، 16. یحدد ھذا المعیار الدولي للتقاریر المالیة التأجیر

لتأجیر بنفس الطریقة المتبعة بالنسبة لعقود التأجیر التمویلي ضمن معیار ویتطلب من المستأجر المحاسبة عن كافة عقود ا
. 17المحاسبة الدولي 
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معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)2.4

عقود التأجیر (تتمة)16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ودات "منخفضة القیمة" (مثل الحواسب عقود تأجیر الموج-یتضمن المعیار إعفاءین اثنین بالنسبة للتحقق للمستأجرین

شھر او اقل). وفي بدایة تاریخ عقد 12الشخصیة) وعقود التأجیر قصیرة االجل (أي عقود التأجیر التي تبلغ مدتھا 
التأجیر، یقوم المستأجر بتسجیل التزام بسداد مدفوعات التأجیر (التزام التأجیر) وتسجیل أصل یمثل االصل الخاضع لحق 

خالل فترة التأجیر (االصل الخاضع لحق االستخدام). كما یجب على المستأجر تسجیل مصروفات التمویل على االستخدام
التزام التأجیر بصورة مستقلة باإلضافة إلى مصروفات االستھالك المتعلقة باألصل الخاضع لحق االستخدام. 

أحداث معینة (مثل: التغیر في مدة االیجار، أو التغیر ینبغي على المستأجرین أیضًا إعادة قیاس التزام التأجیر عند وقوع
في مدفوعات التأجیر المستقبلیة الناتج من المؤشر او النسبة المستخدمة لتحدید ھذه المدفوعات). وبشكل عام، یقوم 

المستأجر بتسجیل القیمة الناتجة من اعادة قیاس التزام التأجیر كتعدیل على االصل الخاضع لحق االستخدام.

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة الحالیة 16إن طریقة محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. حیث یستمر المؤجر في تصنیف كافة عقود التأجیر باستخدام نفس مبدأ التصنیف 17وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

یؤدي یز بین نوعین من عقود التأجیر: عقود التأجیر التشغیلي والتمویلي. كما یم17الموضح في معیار المحاسبة الدولي 
إلى محاسبة المستأجرین عن أغلبیة عقود التأجیر ضمن نطاق المعیار بطریقة مماثلة 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

"عقود التأجیر".17لطریقة المحاسبة الحالیة عن عقود التأجیر التمویلي طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي

من المؤجر والمستأجر عرض المزید من اإلفصاحات بما یتجاوز متطلبات 16یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. 17معیار المحاسبة الدولي 

16االنتقال إلى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي. وبموجب ھذه 16الیة تعتزم المجموعة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر الم

الطریقة، لن یعاد إدراج المعلومات المقارنة. ستختار المجموعة تطبیق المعیار على العقود التي سبق تحدیدھا كعقود 
. وبالتالي، لن 4مالیة وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر ال17تأجیر ینطبق علیھا معیار المحاسبة الدولي 

وتفسیر 17تطبق المجموعة المعیار على العقود التي لم یسبق تحدیدھا كعقود تأجیر ینطبق علیھا معیار المحاسبة الدولي 
.4لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

شھرًا كما في 12ي تنتھي مدة تأجیرھا خالل ستختار المجموعة االستفادة من اإلعفاءات المقدمة بالمعیار لعقود التأجیر الت
تاریخ التطبیق المبدئي وعقود التأجیر التي یتمثل األصل األساسي فیھا في أصل منخفض القیمة. لدى المجموعة عقود 
تأجیر لبعض المعدات المكتبیة (أي أجھزة الحواسب الشخصیة وماكینات الطباعة والتصویر) والتي تعتبر منخفضة 

القیمة.

على بیاناتھا المالیة المجمعة. ومع ذلك، استنادًا 16عمل المجموعة حالیًا على تحدید تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة ت
جوھریًا للبیانات ال یعتبر16إلى التقییم المبدئي، توصلت المجموعة إلى أن تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وعة.المالیة المجمعة للمجم

عقود التأمین17المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(المعیار الدولي عقود التأمین 17المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في مایو 

واإلفصاح. وما )، وھو معیار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین یغطي االعتراف والقیاس والعرض17للتقاریر المالیة 
(المعیار الدولي عقود التأمین 4محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 17أن یسري، یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

على كافة أنواع عقود التأمین (أي 17. ینطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2005) الصادر في سنة 4للتقاریر المالیة 
لحیاة والتأمین العام والتأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدر ھذه العقود التأمین على ا

وكذلك بما یخضع لبعض الضمانات واألدوات المالیة ذات مزایا المشاركة التقدیریة. وسینطبق استثناءات محدودة 
ھو تقدیم نموذج محاسبي لعقود التأمین األكثر إفادة وتناسقاً 17للنطاق. والھدف الشامل للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

والتي تستند بصورة كبیرة 4لشركات التأمین. على النقیض من المتطلبات الواردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
یقدم المعیار الدولي ،والخاضعة لمبدأ عدم رجعیة التطبیقألغراض القیاسإلى السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة

یعتمد أساس المعیار الدولي نموذجًا شامًال لعقود التأمین یغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.17للتقاریر المالیة 
على النموذج العام والذي یسانده:17للتقاریر المالیة 

تعدیل محدد للعقود ذات مزایا المشاركة المباشرة (طریقة األتعاب المتغیرة)·
طریقة مبسطة (طریقة توزیع األقساط) وتنطبق بصورة رئیسیة على العقود قصیرة األجل.·

مع 2022ینایر 1على فترات البیانات المالیة المجمعة التي تبدأ في أو بعد 17یسري المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
تقوم المنشأة أیضًا بتطبیق المعیار الدولي ضرورة إدراج المبالغ المقارنة. ویسمح بالتطبیق المبكر ولكن شریطة أن 

17في أو قبل تاریخ قیامھا بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 15والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 9للتقاریر المالیة 
ألول مرة. 
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: مزایا السداد مقدماً والتعویضات السالبة 9ة تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالی
، یمكن قیاس أداة الدین وفقًا للتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 9طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

فقط على أصل المبلغ الشاملة األخرى، شریطة أن تتمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة في "مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة 
القائم" ("معیار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط") واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك 

أن األصل المالي یفي بمعیار تحقق مدفوعات أصل 9التصنیف. وتوضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
عن الحالة أو الظروف التي قد تتسبب في اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن قیام الطرف المبلغ والفائدة بغض النظر 

المتعاقد بسداد أو استالم تعویض معقول نظیر اإلنھاء المبكر للعقد. 

مع السماح بالتطبیق المبكر. لیس لھذه 2019ینایر 1ینبغي أن تسري التعدیالت بأثر رجعي وھي تسري اعتبارًا من 
عدیالت تأثیر على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.الت

: بیع أو مشاركة الموجودات بین 28ومعیار المحاسبة الدولي 10تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مستثمر وشركة زمیلة أو شركة محاصة للمستثمر

في التعامل مع فقد 28ومعیار المحاسبة الدولي 10ة تتناول التعدیالت التعارض بین المعیار الدولي للتقاریر المالی
السیطرة على شركة تابعة عند بیعھا أو مشاركتھا مع شركة زمیلة أو شركة محاصة. توضح التعدیالت أنھ یتم التحقق 

لدولي كما ھو محدد في المعیار ا-الكامل للربح أو الخسارة الناتجة من بیع أو مشاركة الموجودات التي تشكل أعماًال 
فیما بین مستثمر وشركة زمیلة أو شركة محاصة للمستثمر. على الرغم من ذلك، في حالة أي ربح أو -3للتقاریر المالیة 

خسارة ناتجة من بیع أو مشاركة الموجودات والتي ال تشكل أعماًال، فیتم تحققھا فقط في حدود حصص المستثمرین في 
لس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ السریان لھذه التعدیالت بصورة الشركة الزمیلة أو شركة المحاصة. قام مج

غیر محددة ولكن في حالة قیام المنشأة بالتطبیق المبكر للتعدیالت یجب علیھا التطبیق بأثر مستقبلي. ستقوم المجموعة 
بتطبیق ھذه التعدیالت عند سریانھا.

طویلة األجل في الشركات الزمیلة وشركات المحاصة  : الحصص28تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
على حصص الملكیة طویلة األجل في شركة 9توضح التعدیالت أن المنشأة تقوم بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ي زمیلة أو شركة محاصة ال تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة ولكن تشكل في جوھرھا جزءًا من صافي االستثمار ف
شركة زمیلة أو شركة محاصة (حصص ملكیة طویلة األجل). إن ھذا اإلیضاح یتصل بالمجموعة حیث یشیر إلى أن 

ینطبق على ھذه الحصص طویلة األجل. 9نموذج خسائر االئتمان المتوقعة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أن المنشأة ال تأخذ في اعتبارھا أي خسائر 9یر المالیة كما أوضحت التعدیالت أیضا في تطبیق المعیار الدولي للتقار
للشركة الزمیلة أو شركة المحاصة أو أي خسائر لالنخفاض في قیمة صافي االستثمار والمسجلة كتعدیالت على صافي 

شركات االستثمارات في28االستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة المحاصة والناتجة من تطبیق معیار المحاسبة الدولي 
زمیلة وشركات محاصة. 

مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019ینایر 1یجب تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من 

أساس التجمیع 2.5

. تنشأ السیطرة 2018دیسمبر 31تتضمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة كما في 
دما تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لھا حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون عن

لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبصورة محددة، تسیطر 
دى المجموعة:المجموعة على الشركة المستثمر فیھا فقط عندما یكون ل

السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة ·
الخاصة بالشركة المستثمر فیھا)،

التعرض لمخاطر أو الحق في الحصول على عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا، و·
دام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في التأثیر على عائداتھاالقدرة على استخ·

ن  ل م دى المجموعة اق ون ل دما یك بشكل عام ھناك افتراض بان اغلبیة حقوق التصویت تؤدي الى ممارسة السیطرة. وعن
ة المع ا كاف ي اعتبارھ ات والظروف أغلبیة حقوق التصویت او حقوق مماثلة للشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة ف لوم

ذات الصلة عند تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا بما في ذلك:

الترتیب التعاقدي القائم مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا·
الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى·
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة·
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ود  ى وج ات والظروف تشیر إل تعید المجموعة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في حالة إذا كانت المعلوم
ى  دما تحصل المجموعة عل ة عن ع الشركة التابع دأ تجمی ة للسیطرة. یب ل الثالث تغیرات في عامل واحد أو أكثر من العوام

ركة ى الش یطرة عل تم إدراج الس ة. وی ركة التابع ى الش یطرتھا عل ة س د المجموع دما تفق ع عن ف التجمی ة ویتوق التابع
ي  نة ف الل الس ا خ ا أو بیعھ م حیازتھ ي ت ة الت ركة التابع ة بالش رادات والمصروفات المتعلق ات واإلی الموجودات والمطلوب

ى السیطر اریخ حصول المجموعة عل ى البیانات المالیة المجمعة اعتبارا من ت اریخ توقف سیطرة المجموعة عل ى ت ة حت
الشركة التابعة.

الشاملة األخرى بمساھمي الشركة األم للمجموعة والحصص غیر تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإلیرادات 
المسیطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصید عجز في الحصص غیر المسیطرة. ویتم إجراء تعدیالت عند الضرورة على 

بیانات المالیة للشركات التابعة لكي تتماشى السیاسات المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. ویتم استبعاد كافة ال
الموجودات والمطلوبات فیما بین شركات المجموعة وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة 

لكامل عند التجمیع.بالمعامالت فیما بین أعضاء المجموعة با

یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة، دون فقد السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة 
السیطرة على شركة تابعة، فإنھا:

تستبعد موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة. ·
طرة. تستبعد القیمة الدفتریة للحصص غیر المسی·
تستبعد فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة. ·
تعمل على تحقق القیمة العادلة للمقابل المستلم. ·
تعمل على تحقق القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.·
تعمل على تحقق أي فائض أو عجز ضمن بیان الدخل المجمع.·
البنود المسجلة سابقًا في اإلیرادات الشاملة األخرى إلى بیان الدخل المجمع أو تعید تصنیف حصة الشركة األم من·

األرباح المرحلة، إذا كان ذلك مناسباً، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببیع الموجودات 
أو المطلوبات ذات الصلة. 

فیما یلي الشركات التابعة للمجموعة: 

االنشطة الرئیسیة لتأسیسبلد ااسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

دیسمبر*31كما في 
20182017

المحتفظ بھا مباشرة 
%96%93شركة قابضة البحرین شركة الخلیج المتحدة القابضة ش.م.ب. 

%64%63خدمات مصرفیةالكویتبنك برقان ش.م.ك. (برقان)
%73%72عقارات الكویتشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. 

%80%78صناعیة الكویت(مقفلة) شركة الصناعات المتحدة ش.م.ك.
%92%88عقارات الكویتشركة أوفرالند العقاریة ذ.م.م. ("اوفرالند")  

%100%100استشارات الھندمركز بولسار للمعرفة
%100%100أصولإدارة الوالیات المتحدةإدارة الخلیج المتحدة إنك 

%100%100أصولإدارة المملكة المتحدةإدارة الخلیج المتحدة المحدودة 
%100%100قابضةالكویت شركة الروابي المتحدة القابضة ش.م.ك. (قابضة) 

%100%100تقاعد وادخارالبحرینشركة تقاعد لالدخار والتقاعد ش.م.ب.
%100%100استشارات الكویت(مقفلة) شركة االستشارات الكویتیة المتحدة ش.م.ك.
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االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

دیسمبر*31كما في 
20182017

المحتفظ بھا من خالل شركات المجموعة
%67%67عقارات الكویتشركة أبراج المتحدة ش.م.ك. (مقفلة) 

شركة ایكاروس المتحدة للخدمات البحریة ش.م.ك. 
%60%60خدمات بحریة الكویت(مقفلة) 

%53%53استثمارات الكویت شركة شمال إفریقیا القابضة ش.م.ك. (مقفلة)
%98%98شركة قابضة غیرنزيشركة شمال إفریقیا القابضة للصناعات المحدودة 

%64%64أقمار صناعیة واعالمالكویت .م.ك. (مقفلة)شركة الشبكات المتحدة ش
%100%100عقارات ھولنداشركة اسوفید بي.في. 

%100%100شركة قابضة ھولنداشركة شمال افریقیا لإلنشاءات كوبیراتیف یو أي
%88%88عقاراتالكویتشركة مینا ھومز العقاریة ش.م.ك. (مقفلة) 

مل معاملة الشركات التابعة منشآت مھیكلة تعا

جزر كایمان شركة مشاریع الكویت (كایمان)
منشأة ذات اغراض 

%100%100خاصة

البحرینشركة یو بي سي فنتشرز ذ.م.م.
منشأة ذات اغراض 

%99%99خاصة

)DIFCشركة مشاریع الكویت المحدودة أس.بي.سي (
اإلمارات 

العربیة المتحدة 
شركات ذات أغراض 

%100%100خاصة

الكویت (أ) ش.ش.وشركة األنصار المتحدة العقاریة 
شركات ذات أغراض 

-%100خاصة

المحتفظ بھا من خالل شركة الخلیج المتحدة القابضة 
%100%100استثمارات مصرفیة البحرین بنك الخلیج المتحد ش.م.ب. 

دة القابضة/ المحتفظ بھا من خالل شركة الخلیج المتح
بنك الخلیج المتحد 

%86%86أصولإدارة الكویتشركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو) 
%84%89خدمات مصرفیة مالطا مجموعة فیم بنك ("بنك فیم ") (ب)

%98%98عقاراتالكویتشركة ھتون العقاریة ذ.م.م.

سوریاالشركة السوریة الخلیجیة لالستثمار
مات استثمارات خد

%99%99مصرفیة
شركة الخلیج المتحدة القابضة للخدمات المالیة شمال 

تونسأفریقیا
وساطة وخدمات 

%83%83استثمارات مصرفیة
%99%99عقارات الكویتشركة الزاد العقاریة ذ.م.م.

%100%100عقارات الكویتشركة الضیافة المتحدة العقاریة ذ.م.م. 
%100%100عقاراتالكویتإفریقیا األولى العقاریة ذ.م.م.شركة شمال 

%100%100صندوقالبحرینصندوق كامكو للفرص الخلیجیة 
%100%100أصولإدارة البحرین )ش.ش.و(شركة الخلیج المتحدة لألصول

%73%73صندوق الكویتصنـدوق الكویت لفرص الملكیة الخاصة  
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االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

دیسمبر*31كما في 
20182017

المحتفظ بھا من خالل شركة الخلیج المتحدة 
القابضة/ بنك الخلیج المتحد (تتمة)

%100%100عقاراتجزر العذراء البریطانیةشركة جلف ریالتي المتحدة الدولیة المحدودة
%100%100إدارة استثماراتاإلمارات العربیة المتحدة (DIFC)شركة كامكو لالستثمار المحدودة

%71%38صندوقالكویت(هـ)صندوق كامكو مینا بلس للدخل الثابت 
%97%97صندوقالكویتصندوق الجازي النقدي 

القابضة انك176شركة فیدیرال ستریت 
الوالیات المتحدة 

%100%100عقاریة یكیةاالمر
%96%96شركة قابضة الكویت شركة نواصي المتحدة القابضة 

%96%96شركة قابضة الكویت شركة التضامن المتحدة القابضة 
%100%100خدمات إدارة غیرنزيفلینت مانجر لیمتد 

أل. أل. سي.شركة فلینت لالستشارات 
الوالیات المتحدة 

%46%46ت استشارات خدمااالمریكیة

شركة باكاي باور أدفیزري أل. أل. سي.
الوالیات المتحدة 

%50%50خدمات استشاراتاالمریكیة
%100%100خدمات إدارةغیرنزيشركة باكاي باور مانجر لیمیتد

-%100خدمات استشاراتغیرنزي(أ)لیمتد كارنشن مانجر 

(أ)لالستشارات ذ.م.م كارنشنشركة 
الیات المتحدة الو

-%75خدمات استشاراتاالمریكیة
S17P02V 100شركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة(أ)القابضة لیمتد%-

-%71خدمات مالیةالكویت(أ)بیت االستثمار العالمي

بیت االستثمار المحتفظ بھا من خالل شركة
العالمي 

-%77خدمات مالیةعمان(أ)ش.م.ع.ع –ة شركة شروق للخدمات االستشاری
-%94خدمات مالیةمصرأ)مصر (– بیت االستثمار العالمي 

-%100خدمات وساطةالبحرینأ)(بیت االستثمار العالمي ش.م.ب (مقفلة)
-%93خدمات وساطةالكویت(أ)الشركة األولى للوساطة المالیة ش.م.ك. (مقفلة) 

-السعودیة ("العالمي–عالمي بیت االستثمار ال
-%100خدمات مالیةالمملكة العربیة السعودیة(أ)السعودیة")

-%100خدمات مالیةاإلمارات العربیة المتحدة(أ)) DIFC(محدودة المسئولیة –بیت االستثمار العالمي 
االردن   –محدودة المسئولیة –بیت االستثمار العالمي 

-%93خدمات وساطةاألردن(أ)األردن")-("العالمي
المحتفظ بھا من خالل بنك برقان
%91%91خدمات مصرفیةالجزائربنك الخلیج الجزائر ش.م.ج. (ج)

%52%52خدمات مصرفیةالعراقبنك بغداد ش.م.أ.م.
%87%87خدمات مصرفیةتونسبنك تونس الدولي إس.إیھ.

%52%52فیةخدمات مصرالعراقشركة بغداد للوساطة
%99%100خدمات مصرفیةتركیابنك برقان أیھ اس.

%99%100تأجیر تركیابرقان فایننشال كیراالما أیھ إس  
%99%100وساطة تركیابرقان یاتیریم مینكول دیجیرلر أیھ إس 

دبي للتمویل المحدودة  1برقان تیر 
منشأة ذات 

%100%100أغراض خاصة 

دبيلخدمات المالیة المحدودةبرقان بنك ل
خدمات استشارات 

%100%100مالیة
%26%26وساطةالعراقشركة األمین للتأمین

دبيبرقان سینیور المحدودة ذات األغراض الخاصة 
منشأة ذات 

%100%100أغراض خاصة

دبيبرقان إلدارة الثروة
خدمات إدارة 

%99%100الثروة
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تمة)أساس التجمیع (ت2.5

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

دیسمبر*31كما في 
20182017

المحتفظ بھا من خالل شركة العقارات المتحدة
%92%92عقاراتالكویتالصالحیة–سوق المتحدة شركة محاصة 

%98%98اراتعقالكویتشركة المباني المتحدة ش.م.ك. (مقفلة)
%100%100عقاراتمصرش.م.مشركة المباني المتحدة  مصر 

%99%99عقاراتالكویتشركة تملیك العقاریة المتحدة ذ.م.م.
%96%96ادارة مرافق الكویتالشركة المتحدة الدولیة إلدارة المشاریع ذ.م.م

%97%97ة مرافقادارالكویتالشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.م.ك. (مقفلة)
%100%100عقاراتلبنانالشركة اللبنانیة العقاریة المتحدة ش.م.ل (قابضة)

%100%100عقاراتاألردنشركة أریج المتحدة لإلسكان ذ.م.م.
%100%100عقاراتعمانشركة الریف العقاریة ش.م.ع. (مقفلة)

%100%100تطویر سیاحيمصرشركة رتاج المتحدة لالستثمار السیاحي ش.م.م. (مقفلة)
%64%64عقاراتالكویتالشركة المتحدة لتطویر المرافق ش.م.ك. (مقفلة)

%95%95عقاراتسوریا الشركة المتحدة لالستثمار ذ.م.م.
%100%100استثمار مصرالشركة المتحدة لالستثمار العقاري ش.م.م.

%92%92راتعقامصرشركة منازل المتحدة العقاریة ش.م.م.

%100%100عقاراتمصرشركة أسوار المتحدة العقاریة ش.م.م.
%87%87عقاراتالكویتشركة الضیافة القابضة ش.م.ك. (مقفلة) 
%100%100عقاراتاألردنشركة األردن العقاریة المتحدة ش.م.خ. 

%100%100عقاراتأوف مان لایغرینویتش كاي المحدودة
%90%90عقاراتسوریا ات المتحدة ذ.م.م. شركة العقار

%63%63عقاراتالكویت شركة یونیفرسال المتحدة العقاریة ذ.م.م. 
%100%100عقاراتمصرالشركة المصریة الخلیجیة للفنادق والسیاحة ش.م.م.

%100%100ادارة فنادق لبنانشركة بحمدون المتحدة العقاریة ش.م.ل. 
%100%100عقاراتلبنانلقابضة ش.م.ل. شركة الروشة ا

%100%100عقاراتلبنانشركة الضیافة لبنان ش.م.ل (شركة قابضة)
%100%100عقاراتلبنانالشركة اللبنانیة العقاریة المتحدة ش.م.ل.

%60%100عقاراتاالردن )8(إیضاح شركة مجمع العبدلي ش.م.خ. 
%100%100إدارة مرافقعمانش.م.م. الشركة المتحدة إلدارة المرافق 

شركة یو اف ام للتنظیف والخدمات الفنیة ذ.م.م.
اإلمارات 

%100%100إدارة مرافقالعربیة المتحدة 

شركة یو اف ام لخدمات إدارة المنشآت ذ.م.م
اإلمارات 

%100%100إدارة مرافقالعربیة المتحدة 

إ ب إم لصیانة المباني ذ.م.م 
ت اإلمارا

%100%100إدارة مرافقالعربیة المتحدة 

%100%100إدارة مشروعات مصرالشركة المصریة المتحدة إلدارة المشروعات ذ.م.م.
%100%100شركة قابضة ایل اوف مان شركة الداو القابضة المحدودة 

%100%100إدارة مرافقاألردن شركة یو اف ام لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م.
%100%100زراعة مصرشركة اریج المتحدة لالستثمار الزراعي
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أساس التجمیع (تتمة)2.5

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

دیسمبر*31كما في 
20182017

المحتفظ بھا من خالل شركة الصناعات المتحدة
ریع الصناعیة ش.م.ك. الشركة الكویتیة األھلیة للمشا

%100%100استثمار صناعي الكویت(مقفلة)
%99%99استثمار صناعيالكویتشركة المشاریع الشرقیة للتجارة العامة ذ.م.م. 

%95%95استثمار صناعيالسعودیةشركة الخلیج الصناعیة المتحدة ذ.م.م.

المحتفظ بھا من خالل شركة الشبكات المتحدة
%82%82خدمات االقمار الصناعیة الكویت شركة جلف سات لالتصاالت ش.م.ك. (مقفلة)

%100%100اتصاالت جزر كیمان سھمشركة تخاطب شركة محدودة باأل
%100%100اتصاالت سوریا الشركة السوریة لالتصاالت التكنولوجیة 

%100%100اتصاالت األردن لف سات لالتصاالت جشركة 
%100%100اتصاالت مصر شركة جي كاست میدیا ذ.م.م. 

%100%100اتصاالت قبرصشركة ماي تي في (سي واي) المحدودة

المحتفظ بھا من خالل شركة أوفرالند 
%76%100عقارات الكویت (أ)شركة أماكن العقاریة المتحدة

%100%100استثمار صناعيالكویتمقفلة) الشركة المتحدة للغازات الصناعیة ش.م.ك. (
%100%100تصنیع الكویت شركة مشاریع الطاقة البدیلة 

%64%64تعلیم الكویت ش.م.ك. (مقفلة) شركة التعلیم المتحدة 

المحتفظ بھا من خالل بنك فیم 
%100%100بیع دیونالمملكة المتحدة شركة لندن لبیع الدیون المحدودة 

%100%100شركة قابضةھولندااف أي ام فاكتورز بي في

مالطاالمحدودةاف أي ام بزنس سلیوشنز 
مقدم خدمات تكنولوجیا 

%100%100المعلومات 

%100%100إدارة أمالكمالطااف أي ام لالستثمار العقاري المحدودة
%100%100شركة قابضةتحدة المملكة المالمحدودةشركة لندن الدولیة لبیع الدیون 

شركة لندن امیركاز لبیع الدیون انك 
الوالیات المتحدة 

%100%100تسویقاالمریكیة

%100%100تسویقالبرازیلالمحدودةشركة لندن دو برازیل لبیع الدیون 

مینا فاكتورز المحدودة
اإلمارات 

%100%100بیع الدیون العربیة المتحدة 

%86%86بیع الدیون الھندلبیع الدیون والحلول المالیة الخاصة المحدودة  شركة الھند 
%100-بیع الدیون ھولندا سي أیھ اس فاكتورز القابضة بي في (د)

%100%100بیع الدیون تشیليأف أیھ أم القابضة (تشیلي) أس بي ایھ
%100%100بیع الدیونمصرالشركة المصریة لبیع الدیون ش.م.م.

المحتفظ بھا من خالل مركز بولسار للمعرفة 

شركة بولسار لخدمات االستشارات 
االمارات 

%100%100استشارات العربیة المتحدة 

المحتفظ بھا من خالل شركة أبراج المتحدة  
%100%100عقارات الكویت 22شركة إدارة مشروع 
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تمة)أساس التجمیع (ت2.5

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

دیسمبر*31كما في 
20182017

المحتفظ بھا من خالل شركة شمال افریقیا القابضة 
للصناعات المحدودة 

%100%100تصنیع تونسشركة ساسم للصناعات اس ایھ
%100%100خدمات واصالحات تونسشركة ساسم للخدمات 

%100%100تدریب صناعي تونساس تي تي ساسم للتدریب 
%100%100تدریبتونسساسم الدولیة 

%100%100بحوث وتطویر تونسساسم سمارت 
%100%100خدمات صناعیة تونسشركة ساسم للطاقة والخدمات الھندسیة 

. سي.شركة ساسم جي سي سي الكھربیة أل. أل
اإلمارات 

%100%100مبیعات العربیة المتحدة 
%100%100مبیعات ساحل العاج شركة ساسم للصناعات ساحل العاج 

%100%100مبیعات روانداشركة ساسم رواندا المحدودة 
-%100خدمات دعایةتونس(أ)سوسیتي دنشركة 

المحتفظ بھا من خالل شركة اسوفید بي في 
%100%100عقارات المغرب شركة اسوفید للتطویر العقاري اس ایھ

%100%100إدارة مرافق المغرب شركة اسوفید الدار ة العقارات اس ایھ 
%100%100إدارة مرافق المغرب شركة اسوفید لعملیات الخلیج اس ایھ

%100%100عقارات المغرب شركة اسوفید للفنادق اس ایھ
%100%100عقارات المغرب شركة اسوفید الخلیج اس ایھ 

%100%100عقارات المغرب شركة اسوفید جولف للفنادق اس ایھ 

%100%100إنشاءاتالمغرباس ایھستافبنيشركة

%100%100عقارات ھولندا اسیم بي في 

محتفظ بھا من خالل شركة الروابي 
%51%51خدمات مصرفیة األردن الكویتي ش.م.ع. البنك األردني 

شركة التعلیم المتحدةالمحتفظ بھا من خالل
%85%87تعلیمالكویت شركة الریان القابضة ش.م.ك. (مقفلة)

%70%70تعلیمالكویت شركة أي یو اس التعلیمیة ذ.م.م. 
%99%100متعلیالكویت شركة الریان للخدمات التعلیمیة 
%99%100تعلیمالكویت مؤسسة النوري التعلیمیة ذ.م.م. 
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أساس التجمیع (تتمة)2.5

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

دیسمبر*31كما في 
20182017

المحتفظ بھا من خالل شركة شمال افریقیا القابضة
%51%51أدویةمصركز الطبي المصري الدولي ش.م.م.المر

%100-استثمار قابضة غیرنزيمیة المحدودة (د)یشركة شمال افریقیا للخدمات التعل

شركة الشارقة شمال أفریقیا للتجارة العامة ذ.م.م.
اإلمارات 

العربیة المتحدة 
استثمار قابضة 

100%100%
%100%100استثمار قابضة غیرنزيصناعات الزجاجیة المحدودةشركة شمال أفریقیا القابضة لل

%100%100استثمار قابضة غیرنزيشركة شمال أفریقیا القابضة لصناعة األدویة المحدودة 

شركة شمال أفریقیا أیرو للتجارة العامة ذ.م.م. 
اإلمارات 

العربیة المتحدة 
استثمار قابضة 

100%100%
%100%100استثمار قابضةغیرنزيا القابضة للصناعات المحدودةشركة شمال أفریقی

شركة شمال أفریقیا لخدمات اإلدارة ذ.م.م. 
اإلمارات 

%100%100استثمار قابضةالعربیة المتحدة 
%100%100استثمار قابضةمصرشركة شمال أفریقیا للصناعات الدوائیة المحدودة

%100%100استثمار قابضةمصریة المحدودةشركة شمال أفریقیا لتوزیع األدو
%100%100استثمار قابضةقبرصشركة سونترانا لالستثمار المحدودة

%100%100استثمار قابضةقبرصشركة كیفالینا لالستثمارات  المحدودة
%100%100عقارات المغربشركة شمال أفریقیا القابضة للعقارات

%100-عقارات ھولندا للعقارات التعاونیة یو إیھ (د)شركة شمال أفریقیا القابضة
%100%100تطویر عقاري المغربشركة باكاتو إس إیھ آر إل 

شركة نیتشاد المحدودة 
جزر العذراء 

البریطانیة
استثمار قابضة 

100%100%
%100%100تطویر عقاري المغرب تیجلیو إس إیھ آر إل 

توالند لیمتد 
عذراء جزر ال

البریطانیة
استثمار قابضة 

100%100%

المحتفظ بھا من خالل البنك األردني الكویتي 
%100%100تأجیر األردن شركة اجارة للتأجیر التمویلي 

%100%100خدمات مالیة األردن الشركة اإلداریة المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالیة 

ات التابعة المملوكة مباشرة، تمثل الحصة الفعلیة نسبة الملكیة الفعلیة للمجموعة. بالنسبة للشركات التابعة * بالنسبة للشرك
المملوكة بصورة غیر مباشرة، تمثل الحصة الفعلیة نسبة الملكیة الفعلیة للشركات التابعة للمجموعة ذات الصلة. 

خالل السنة. یة في ھذه الشركات أو شراء حصة ملكیة إضافتم حیازة/تأسیس ھذه الشركات)أ
٪ في بنك فیم.9یحتفظ بنك برقان بحصة )ب
% من ملكیة بنك الخلیج الجزائر.10یحتفظ البنك االردني الكویتي بنسبة )ج
تم تصفیة ھذه الشركات خالل السنة.)د
% 38نسبة% الى71نسبةمنصندوق كامكو مینا بلس للدخل الثابت انخفضت حصة الملكیة الفعلیة للمجموعة في )ه

نظرا السترداد الوحدات من قبل الصندوق. 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة2.6

دمج األعمال والشھرة
یتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طریقة الحیازة المحاسبیة. تقاس تكلفة الحیازة وفقًا لمجموع المقابل المحول، 

یمة أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملیة دمج ویقاس بالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة وق
أعمال، یقوم المشتري بقیاس الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة إما بالقیمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي 

مومیة واإلداریة.قیمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج تكالیف الحیازة المتكبدة في المصروفات الع

عندما تقوم المجموعة بحیازة أعمال، تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المقدرة لغرض تحدید التصنیف المناسب 
وفقًا للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ الحیازة. یتضمن ذلك فصل المشتقات 

یسیة من قبل الشركة المشتراة.المتضمنة في العقود الرئ

عند تحقیق دمج األعمال على مراحل، فإن القیمة العادلة في تاریخ الحیازة لحصة ملكیة المشتري المحتفظ بھا سابقًا في 
الشركة المشتراة یتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة من خالل بیان الدخل المجمع.
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اسبیة الھامة (تتمة)ملخص السیاسات المح2.6

دمج األعمال والشھرة (تتمة)
یدرج أي مقابل محتمل یتم تحویلھ من قبل المشتري بالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة. كما أن التغیرات الالحقة في القیمة 

الدولي للتقاریر المالیة معیار لالعادلة للمقابل المحتمل الذي من المقدر أن یكون أصال أو التزاما، سوف یتم إدراجھا وفقًا ل
في بیان الدخل المجمع. 9

عند تصنیف المقابل المحتمل كحقوق ملكیة، فال یجب اعادة قیاسھ حتى یتم تسویتھ نھائیًا ضمن حقوق الملكیة. وبالنسبة 
وفقًا للمعیار الدولیة ، فیتم قیاسھ 9الدولي للتقاریر المالیة معیار الللحاالت التي ال یقع فیھا المقابل المحتمل ضمن نطاق 

للتقاریر المالیة المناسبة.

یتم قیاس الشھرة مبدئیًا بالتكلفة التي تمثل الزیادة في اجمالي المقابل المحول والمبلغ المحقق للحصص غیر المسیطرة 
وأي حصص محتفظ بھا سابقا على صافي الموجودات المحددة المكتسبة والمطلوبات المقدرة. 

ة العادلة لصافي الموجودات التي تم حیازتھا تزید عن اجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم إذا كانت القیم
ما إذا كانت قد قامت بتحدید جمیع الموجودات التي تم حیازتھا وجمیع المطلوبات المقدرة بصورة صحیحة، كما تعمل 

التي سیتم تحققھا في تاریخ الحیازة. المجموعة على مراجعة اإلجراءات المتخذة لقیاس المبالغ 

إذا أوضحت عملیة إعادة التقییم زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حیازتھا عن مجمل المقابل المحول، فیتم 
تحقق الربح في بیان الدخل المجمع. 

ن انخفاض القیمة. لغرض اختبار انخفاض بعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر متراكمة م
القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاریخ الحیازة، إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى 
المجموعة التي من المتوقع أن تستفید من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصیص الموجودات أو المطلوبات األخرى 

إلى تلك الوحدات.للشركة المشتراة

عندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ویتم استبعاد جزء من العملیة بداخل الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة 
بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملیة. یتم قیاس الشھرة 

في ھذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة إنتاج النقد.المستبعدة

األدوات المالیة
تاریخ االعتراف

یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة مبدئیًا في تاریخ التسویة، أي تاریخ استالم األصل أو تسلیمھ إلى الطرف 
راف بالتغیرات في القیمة العادلة بین تاریخ المتاجرة وتاریخ التسویة في بیان الدخل المجمع أو بیان المقابل. یتم االعت

إن الدخل الشامل المجمع من خالل التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة طبقًا للسیاسة المطبقة على األداة ذات الصلة. 
یات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات المشتریات أو المبیعات بالطریقة االعتیادیة ھي مشتر

ضمن اإلطار الزمني المحدد عموماً من خالل اللوائح أو األعراف السائدة في السوق. 

القیاس المبدئي لألدوات المالیة
مستخدم في إدارة یعتمد تصنیف األدوات المالیة عند االعتراف المبدئي على شروطھا التعاقدیة ونموذج األعمال ال

األدوات كما ھو مبین أدناه. وتقاس األدوات المالیة مبدئیًا وفقًا لقیمتھا العادلة باستثناء في حالة الموجودات المالیة 
والمطلوبات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم إضافة إو اقتطاع تكالیف المعاملة من ھذا 

قیاس المدینین التجاریین وفقًا لسعر المعاملة. وعندما تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة عند االعتراف المبلغ. یتم 
المبدئي عن سعر المعاملة، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أرباح أو خسائر على مدار الیوم الواحد كما ھو مبین أدناه.

الربح أو الخسارة على مدار یوم واحد 
لف سعر المعاملة لألداة عن القیمة العادلة عند استحداث تلك األداة، وكان احتساب القیمة العادلة یستند إلى عندما یخت

أسلوب تقییم یعتمد فقط على المدخالت الملحوظة في معامالت السوق، تقوم المجموعة بإدراج الفرق بین سعر المعاملة 
االت التي تستند فیھا القیمة العادلة إلى النماذج التي لھا بعض المدخالت والقیمة العادلة في إیرادات االستثمار. في تلك الح

یكون الفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلة مؤجال ویدرج فقط في بیان الدخل عندما تصبح المدخالت غیر الملحوظة، 
ملحوظة أو عندما یتم عدم االعتراف بتلك األداة.

المالیةفئات قیاس الموجودات والمطلوبات 
، تقوم المجموعة بتصنیف كافة موجوداتھا المالیة استنادًا إلى نموذج األعمال المستخدم في 2018ینایر 1اعتبارًا من 

إدارة الموجودات والشروط التعاقدیة لألصل والمقاسة بأي من الخیارات التالیة:

التكلفة المطفأة·
القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ·
القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر·
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

األدوات المالیة (تتمة)

فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)
مالیة ، قامت المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة كقروض ومدینین (التكلفة المطفأة) وموجودات 2018ینایر 1قبل 

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو متاحة للبیع أو محتفظ بھا حتى االستحقاق (التكلفة المطفأة).

یتم قیاس المطلوبات المالیة بخالف التزامات التمویل والضمانات المالیة وفقًا للتكلفة المطفأة أو وفقا للقیمة العادلة من 
عندما یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة وتكون في صورة أدوات مشتقة أو عند تطبیق تصنیف خالل األرباح أو الخسائر

القیمة العادلة.

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

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

ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف حالة عدم إمكانیة تطبیق أي من الھدفین (كأن یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة 
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:
تفظ بھا ضمن نموذج األعمال ورفع التقاریر عنھا إلى كیفیة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المح-

موظفي اإلدارة العلیا للمنشأة.
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال)، وباألخص -

كیفیة إدارة تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى
لمثال أن تستند المكافأة إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات كیفیة مكافأة مدیري األعمال (على سبیل ا-

النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا). 
كما أن معدل التكرار وقیمة وتوقیت المبیعات المتوقع تعتبر من العوامل المھمة في تقییم المجموعة.-

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

عمال، ولكنھا ستدرج ھذه المعلومات عند تقییم الموجودات المالیة المستحدثة أو المشتراة مؤخرًا. األ

تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط (اختبار تحقق مدفوعات أصل 
المبلغ والفائدة فقط)

المجموعة بتقییم الشروط التعاقدیة لألصل المالي لتحدید ما إذا كان یستوفي اختبار كخطوة ثانیة في إجراء التصنیف، تقوم
تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.

ألغراض ھذا االختبار، ُیعرف "أصل المبلغ" بالقیمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي وقد یتغیر على مدى 
ثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم). عمر األصل المالي (على سبیل الم

إن العناصر األكثر أھمیة للفائدة في أي ترتیب إقراض أساسي تتمثل بصورة نموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة لألموال 
بیق أحكام، وتراعي العوامل ومخاطر االئتمان. والختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، تقوم المجموعة بتط

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

على النقیض، فإن الشروط التعاقدیة التي تسمح بالتعرض ألكثر من االنكشاف للمخاطر أو التقلب في التدفقات النقدیة 
سي ال تتیح تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في مدفوعات أصل المبلغ والفائدة عن التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقراض أسا

المبلغ القائم فقط. وفي مثل ھذه الحاالت، ینبغي أن یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

األدوات المالیة (تتمة)

فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)
المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةاألدوات

یتم قیاس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ كال الشرطین التالیین وال یتم تصنیفھ كمدرج بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر: 

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

أن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ -
والربح فقط ألصل المبلغ القائم.

والقروض والسلف الدین المالیة األخرى ورق وأك وأذونات وسندات الخزانة لدى البنوویتم تصنیف النقد في الصندوق 
وبعض االستثمارات في األوراق المالیة وبعض الموجودات األخرى كأدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة.

سندات وأوراق یتم تصنیف المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى والودائع من العمالء والقروض الدائنة وال
الدفع متوسطة األجل والمطلوبات األخرى كأدوات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة.

یتم قیاس األدوات المالیة المصنفة كمدرجة بالتكلفة المطفأة الحقًا وفقًا للتكلفة المطفأة وتتعرض النخفاض القیمة. تحتسب 
دار األموال والتكالیف التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من طریقة التكلفة المطفأة عن طریق مراعاة أي خصم أو عالوة عند إص

الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر في بیان الدخل المجمع عند عدم االعتراف باألصل أو تعدیلھ أو 
انخفاض قیمتھ.

أدوات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
ألدوات الدین المقاسة وفقا للقیمة العادلة من 9موعة الفئة الجدیدة الواردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة تطبق المج

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عند استیفاء كال الشرطین التالیین:

التعاقدیة وبیع أن یتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال یتحقق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة -
الموجودات المالیة؛

أن تستوفي الشروط التعاقدیة لألصل المالي اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط.-

یتم الحقًا قیاس أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وفقا للقیمة العادلة مع إدراج 
التغیرات في القیمة العادلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى باستثناء االعتراف بأرباح والخسائر الناتجة مناألرباح

وخسائر انخفاض القیمة. یتم تسجیل إیرادات التمویل وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة في بیان الدخل المجمع. 
كمة المسجلة سابقا ضمن اإلیرادات الشاملة وعند عدم االعتراف باألصل، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المترا

األخرى من اإلیرادات الشاملة األخرى إلى بیان الدخل المجمع. تقوم إدارة المجموعة بتصنیف بعض السندات المسعرة 
وغیر المسعرة كأدوات دین وإدراجھا ضمن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

في بیان المركز المالي المجمع.األخرى

أدوات حقوق الملكیة المدرجة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
على نحو غیر قابل لإللغاء كأدوات سھمتصنیف بعض االستثمارات في األالمجموعة عند االعتراف المبدئي، قد تختار 

اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار حقوق ملكیة وفقًا للقیمة العادلة من خالل 
األدوات المالیة: العرض وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على 32المحاسبة الدولي 

أساس كل أداة على حدة. 

یتم تسجیل توزیعات األرباح في بیان الملكیة إلى بیان الدخل. ال یتم أبدًا إعادة إدراج األرباح والخسائر من أدوات حقوق
من ھذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة المجموعة الدخل عندما یثبت الحق في استالم الدفعات باستثناء أن تستفید 

ات حقوق الملكیة األداة حیث یتم في ھذه الحالة تسجیل ھذه األرباح ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. وال تخضع أدو
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى لتقییم االنخفاض في القیمة. وعند البیع، یعاد تصنیف األرباح 

أو الخسائر المتراكمة من احتیاطي القیمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة.
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سبیة الھامة (تتمة)ملخص السیاسات المحا2.6

األدوات المالیة (تتمة)

فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

نفة من تتمثل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ضمن ھذه الفئة في تلك غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة وتلك المص
.9قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي أو التي ینبغي قیاسھا إلزامیاً وفقاً للقیمة العادلة طبقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تقوم اإلدارة فقط بتصنیف األداة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي عندما یتحقق أحد 
لیة. ویتحدد ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة: المعاییر التا

یجب أن یستبعد التصنیف أو یحد بشكل كبیر من المعالجة غیر المتسقة التي یمكن أن تنتج في الحاالت األخرى من -
قیاس الموجودات أو المطلوبات أو إدراج األرباح أو الخسائر وفقاً ألساس مختلف، أو 

) جزءًا من مجموعة مطلوبات 39طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي 2018ینایر 1ودات حتى تمثل المطلوبات (والموج-
) ویتم إدارتھا وتقییم أدائھا على أساس القیمة 39مالیة (أو موجودات مالیة أو كلیھما طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي 

العادلة وفق استراتیجیة استثمار أو إدارة مخاطر موثقة.
) واحدة أو أكثر من 39طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي 2018ینایر 1ت (والموجودات حتى تتضمن المطلوبا-

المشتقات المتضمنة ما لم تعدل بصورة ملحوظة من التدفقات النقدیة التي یقتضیھا العقد بخالف ذلك أو عندما 
ة عدم السماح بفصل األداة یتضح في ضوء قدر قلیل من التحلیل أو دونھ متى یتم مراعاة أداة مماثلة واحتمالی

(األدوات) المشتقة المتضمنة.

یتم تسجیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة وفقًا للقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر في بیان 
جمع باستثناء الحركات في المركز المالي وفقًا للقیمة العادلة. ویتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الم

القیمة العادلة للمطلوبات المصنفة وفقًا للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر نتیجة التغیرات في مخاطر االئتمان 
الخاصة بالمجموعة. یتم تسجیل مثل ھذه التغیرات في االحتیاطي االئتماني الخاص من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

راجھ إلى بیان الدخل المجمع. تستحق الفائدة المكتسبة أو المتكبدة من األدوات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل وال یعاد إد
األرباح أو الخسائر ضمن إیرادات الفائدة أو مصروفات الفائدة على التوالي بواسطة معدل الفائدة الفعلي آخذا في االعتبار 

ة التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من األداة. ویتم تسجیل إیرادات توزیعات األرباح أي خصم/عالوة وتكالیف المعاملة المؤھل
من أدوات حقوق الملكیة المقاسة وفقاً للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بیان الدخل المجمع كإیرادات تشغیل 

أخرى عندما یثبت الحق في السداد.

صنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.لیس لدى المجموعة أي مطلوبات مالیة م

الضمانات المالیة وخطابات االعتماد والتزامات القروض غیر المسحوبة
تصدر المجموعة ضمانات مالیة وخطابات اعتماد والتزامات قروض. وتسجل الضمانات المالیة مبدئیاً في البیانات المالیة 

ي تتمثل في األقساط المستلمة. الحقًا لالعتراف المبدئي، یتم قیاس التزام المجموعة المجمعة وفقًا للقیمة العادلة والت
بموجب كل ضمان بالقیمة األعلى من بین المبلغ المسجل مبدئیًا ناقصًا اإلطفاء المتراكم المسجل في بیان الدخل المجمع 

39والمحتسب طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي وأفضل تقدیر للمصروفات الالزمة لتسویة أي التزام مالي ناتج عن الضمان 
.26رقم كما ھو مبین باإلیضاح 9أو مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة طبقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

یتم االعتراف بالقسط المستلم في بیان الدخل المجمع ضمن إیرادات األتعاب والعموالت على أساس القسط الثابت على
الضمان.مدى عمر

إن التزامات القروض غیر المسحوبة وخطابات االعتماد ھي التزامات یجب على المجموعة خالل مدتھا تقدیم قرض 
، یتم 39بشروط محددة مسبقا الى العمیل. وبنفس الطریقة المتبعة لعقود الضمانات المالیة، ووفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

، أصبحت ھذه العقود 2018ینایر 1قد واحد معرض للمخاطر، ولكن اعتبارا من احتساب مخصص في حالة وجود ع
تندرج ضمن متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة.

ال یتم تسجیل القیمة التعاقدیة االسمیة للضمانات المالیة وخطابات االعتماد والتزامات القروض غیر المسحوبة التي یتم 
ى أساس شروط السوق ضمن بیان المركز المالي. یتم اإلفصاح عن القیمة االسمیة بموجبھا االتفاق على منح القرض عل

. 26لھذه األدوات وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة لھا ضمن اإلیضاح 
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األدوات المالیة (تتمة)

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط
مجموعة األدوات المالیة المشتقة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبیة ومخاطر االئتمان بما تستخدم ال

في ذلك المخاطر الناتجة من المعامالت المتوقعة وااللتزامات الثابتة.

غیر محققة) ضمن الموجودات یتم تسجیل المشتقات بالقیمة العادلة. وتدرج المشتقات ذات القیمة العادلة الموجبة (أرباح 
األخرى وتدرج المشتقات التي لھا قیمة عادلة سالبة (خسائر غیر محققة) ضمن المطلوبات األخرى في بیان المركز 
المالي المجمع. بالنسبة لمعامالت التحوط التي ال تستوفي معاییر محاسبة التحوط، وبالنسبة للمشتقات المحتفظ بھا 

ي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات مباشرًة إلى بیان الدخل ألغراض المتاجرة، تؤخذ أ
المجمع.

األداة المشتقة ھي جزء من أداة مختلطة تتضمن أیضاً عقدًا رئیسیاً ألداة غیر مشتقة بموجبھ تتباین بعض التدفقات النقدیة 
وتتسبب األداة المشتقة المتضمنة في تعدیل بعض أو جمیع التدفقات لألداة المركبة بطریقة مماثلة ألداة مشتقة منفصلة.

النقدیة التي یقتضیھا العقد بخالف ذلك وفقًا لسعر فائدة محدد أو سعر أداة مالیة أو سعر سلع أو سعر صرف العمالت 
شریطة أال تتعلق األجنبیة أو مؤشر مرجعي لألسعار أو التصنیف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو أي متغیر آخر

بطرف العقد في حالة المتغیرات غیر المالیة. وبالنسبة لألداة المشتقة المرفقة بأداة مالیة ولكن یمكن تعاقدیًا تحویلھا بشكل 
مستقل عن تلك األداة أو ترتبط بطرف مقابل مختلف عنھ بالنسبة لتلك األداة، فھي لیست أداة مشتقة متضمنة ولكنھا أداة 

، تم معاملة المشتقات المتضمنة في الموجودات والمطلوبات المالیة 39ة. طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي مالیة منفصل
والعقود الرئیسیة غیر المالیة كمشتقات منفصلة وتم تسجیلھا بالقیمة العادلة إذا كانت تستوفي تعریف األداة المشتقة (كما 

لمخاطر المرتبطة بھا عن كثب بتلك المتعلقة بالعقد الرئیسي وأال یتم ھو محدد أعاله) وال تتعلق خصائصھا االقتصادیة وا
االحتفاظ بالعقد الرئیسي نفسھ للمتاجرة أو تصنیفھ وفقًا للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یتم إدراج المشتقات 

اجرة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة المتضمنة التي یتم فصلھا عن العقد الرئیسي وفقًا للقیمة العادلة في محفظة المت
في بیان الدخل.

، تقوم المجموعة بالمحاسبة بھذه 9، وبالتزامن مع إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر 1اعتبارًا من 
ف الموجودات المالیة الطریقة عن المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالیة والعقود الرئیسیة غیر المالیة. ویتم تصنی

استنادًا إلى نموذج األعمال وتقییم اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط. 

في بدایة عالقة التحوط، تقوم المجموعة بشكل رسمي بتوثیق العالقة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط، بما في ذلك 
تم أیضاً في بدایة یالتي سیتم استخدامھا لتقییم فاعلیة عالقة التحوط. طبیعة المخاطر وھدف واستراتیجیة التحوط والطریقة 

عالقة التحوط إجراء تقییم رسمي لضمان ارتفاع فاعلیة أداة التحوط عند تسویة المخاطر المحددة في البند المتحوط لھ، 
كبیرة إذا كان من المتوقع ویتم تقییم عملیات التحوط بشكل رسمي على أساس ربع سنوي. یعتبر التحوط فعاًال بدرجة 

للتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المتعلقة بالمخاطر المتحوط لھا خالل الفترة المحدد لھا التحوط المقاصة في 
%. بالنسبة للحاالت التي یكون فیھا البند المتحوط لھ معاملة متوقعة في المستقبل، 125% و80إطار نسبة تتراوح بین 

لمجموعة بتقییم ما إذا كانت المعاملة محتملة بشكل كبیر وقد ینتج عنھا التعرض لمخاطر االختالفات في التدفقات تقوم ا
النقدیة والتي قد تؤثر بشكل كبیر على بیان الدخل المجمع.

ألغراض محاسبة التحوط، یصنف التحوط كـ:
رات في القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات عملیات تحوط القیمة العادلة یتم فیھا التحوط من التعرض للتغی·

المحققة أو التزامات ثابتة غیر محققة (باستثناء مخاطر العمالت األجنبیة)؛ 
عملیات تحوط التدفقات النقدیة یتم فیھا التحوط من التعرض لتقلب التدفقات النقدیة المرتبطة سواء بمخاطر معینة ·

ملة متوقعة محتملة بشكل كبیر أو مخاطر العمالت األجنبیة في التزام ثابت غیر متعلقة بأصل أو التزام محقق أو بمعا
محقق؛ 

عملیة تحوط لصافي االستثمار في عملیة أجنبیة. ·

تتم المحاسبة عن عملیات التحوط التي تستوفي المعاییر المحددة لمحاسبة التحوط كما یلي:  

تحوط القیمة العادلة
مة العادلة لمشتقات التحوط في بیان الدخل المجمع. یتم تسجیل التغیر في القیمة العادلة للبند یتم تسجیل التغیر في القی

المتحوط لھ الخاص بالمخاطر المتحوط لھا كجزء من القیمة الدفتریة للبند المتحوط لھ ویتم تسجیلھ أیضًا في بیان الدخل 
المجمع. 

د المدرجة بالتكلفة المطفأة، یتم إطفاء التعدیل على القیمة الدفتریة من خالل فیما یتعلق بتحوط القیمة العادلة المتعلق بالبنو
بیان الدخل المجمع على مدى الفترة المتبقیة حتى االستحقاق. یجوز أن یبدأ إطفاء معدل الفائدة الفعلي بمجرد وجود 

العادلة الخاصة بالمخاطر التي تم التحوط التعدیل، ویجب أن یبدأ عندما یتوقف تعدیل البند المتحوط لھ للتغیرات في قیمتھ 
لھا. 
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األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)
تحوط القیمة العادلة (تتمة)

لمطفأة مباشرًة في بیان الدخل المجمع. في حالة عدم االعتراف بالبند المتحوط لھ، یتم تسجیل القیمة العادلة غیر ا

عندما یتم تصنیف التزام ثابت غیر محقق كبند متحوط لھ، یسجل التغیر المتراكم الالحق في القیمة العادلة لاللتزام الثابت 
تخدم المتعلق بالمخاطر المتحوط لھا كأصل أو التزام مع إدراج الربح أو الخسارة المقابلة في بیان الدخل المجمع. تس

المجموعة عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة للتحوط من التغیرات في القیمة العادلة لتعرضھا لمخاطر العمالت 
األجنبیة. 

تحوط التدفقات النقدیة
یتم تسجیل الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر من أداة التحوط مباشرًة في اإلیرادات الشاملة األخرى بینما یسجل الجزء 

غیر الفعال مباشرة في بیان الدخل المجمع.

یتم تحویل المبالغ المسجلة كإیرادات شاملة أخرى إلى بیان الدخل المجمع عندما تؤثر المعاملة المتحوط لھا على األرباح 
ما یمثل أو الخسائر، كأن یتم تسجیل اإلیرادات أو المصروفات المالیة المتحوط لھا أو عند اجراء عملیة بیع متوقعة. عند

البند المتحوط لھ تكلفة األصل أو االلتزام غیر المالي، یتم تحویل المبالغ المسجلة كإیرادات شاملة أخرى إلى القیمة 
الدفتریة المبدئیة لألصل أو االلتزام غیر المالي. 

متراكمة المسجلة سابقًا ضمن إذا لم تعد المعاملة المتوقعة أو االلتزام الثابت متوقعاً، یتم تحویل األرباح أو الخسائر ال
حقوق الملكیة إلى بیان الدخل المجمع. وعندما تنتھي صالحیة أداة التحوط أو تباع أو تنتھي مدتھا أو تتم ممارستھا مع 
عدم استبدالھا أو تجدیدھا؛ أو عند إلغاء تصنیفھا كمعاملة تحوط، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة مسجلة سابقًا في 

شاملة األخرى تظل مسجلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى إلى أن تؤثر المعاملة المتوقعة أو االلتزام الثابت اإلیرادات ال
على األرباح أو الخسائر. تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة للتحوط من تدفقاتھا النقدیة على قروضھا ذات الفائدة 

المتغیرة. 

ملیات األجنبیة التحوط لصافي االستثمارات في الع
بما في ذلك التحوط للبنود النقدیة التي یتم -یتم المحاسبة عن عملیات التحوط لصافي االستثمار في العملیة األجنبیة 

بطریقة مماثلة لعملیات تحوط التدفقات النقدیة. وتدرج األرباح أو الخسائر -المحاسبة عنھا كجزء من صافي االستثمار
تعلق بالجزء الفعال من التحوط ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى كجزء من "تعدیل تحویل عمالت على أداة التحوط فیما ی

أجنبیة"؛ بینما تدرج أیة أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء غیر الفعال ضمن بیان الدخل المجمع. عند بیع العملیة األجنبیة، یتم 
الملكیة إلى بیان الدخل المجمع. تحویل القیمة المتراكمة ألي أرباح أو خسائر مسجلة في حقوق

تستخدم المجموعة عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة للتحوط من تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبیة على استثماراتھا 
في شركات تابعة أجنبیة. یتم تحویل األرباح أو الخسائر من التقییم العادل لعقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة إلى 

رادات الشاملة األخرى لغرض مقاصة أي أرباح أو خسائر ناتجة عن تحویل صافي االستثمارات في الشركات التابعة.اإلی

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –موجودات مالیة متاحة للبیع 
المصنفة كمتاحة سھموأوراق الدین المالیة. إن االستثمارات في األسھمتشتمل الموجودات المالیة المتاحة للبیع على األ

للبیع ھي تلك االستثمارات التي لم تصنف على أنھا محتفظ بھا ألغراض المتاجرة أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر. أوراق الدین المالیة في ھذه الفئة ھي تلك االستثمارات التي یكون ھناك نیة في االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة من 

یمكن أن یتم بیعھا لتلبیة متطلبات السیولة أو لتلبیة التغیرات في ظروف السوق. الوقت والتي 

بعد القیاس المبدئي، یتم قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع الحقًا بالقیمة العادلة مع إدراج األرباح أو الخسائر غیر 
ي ذلك الوقت إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة المحققة كإیرادات شاملة أخرى حتى یتم استبعاد االستثمار حیث یتم ف

في بیان الدخل المجمع؛ أو یحدد كاستثمار انخفضت قیمتھ حیث یتم في ذلك الوقت إعادة تصنیف الخسائر المتراكمة 
یتم ضمن بیان الدخل المجمع. إن الموجودات المالیة المتاحة للبیع التي یتعذر قیاس قیمتھا العادلة بصورة موثوق فیھا 

إدراجھا بالتكلفة ناقصًا خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. یتم تسجیل الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ بالموجودات المالیة 
المتاحة للبیع كإیرادات فوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
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(تتمة)2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –موجودات مالیة متاحة للبیع 
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا ما زالت لدیھا القدرة والنیة لبیع موجوداتھا المالیة المتاحة للبیع على المدى القریب على نحو 

ارة بصورة مالئم. إذا لم تستطع المجموعة المتاجرة بھذه الموجودات المالیة نتیجة للسوق غیر النشط وتغیر نیة اإلد
جوھریة لبیعھا في المستقبل القریب، یجوز للمجموعة أن تختار إعادة تصنیف ھذه الموجودات المالیة في ظروف نادرة. 
یجوز إعادة التصنیف إلى قروض ومدینین عندما تستوفي الموجودات المالیة تعریف قروض ومدینین أو یكون لدى 

لموجودات في المستقبل القریب أو لحین استحقاقھا. یتم السماح بإعادة المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھذه ا
التصنیف إلى فئة المحتفظ بھ حتى االستحقاق فقط عندما یكون لدى المجموعة القدرة والنیة على االحتفاظ باألصل المالي 

على ھذا النحو.

یمة الدفتریة في تاریخ إعادة التصنیف التكلفة المطفأة بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنیفھ من فئة المتاحة للبیع، تصبح الق
الجدیدة لألصل، كما أن أي أرباح أو خسائر من ھذا األصل محققة سابًقا ضمن حقوق الملكیة یتم إطفاؤھا في بیان الدخل 

بین التكلفة المطفأة المجمع على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما یتم أیضاً إطفاء أي فرق
الجدیدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. إذا تم الحقًا تحدید أن 

األصل قد انخفضت قیمتھ، فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكیة یتم إعادة تصنیفھ إلى بیان الدخل المجمع. 

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –تى االستحقاق موجودات مالیة محتفظ بھا ح
إن الموجودات المالیة غیر المشتقة والتي تحمل مدفوعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا وتواریخ استحقاق ثابتة یتم تصنیفھا 

بعد ق.كمحتفظ بھا حتى االستحقاق عندما یكون لدى المجموعة النیة والقدرة الفعلیة على االحتفاظ بھا حتى االستحقا
القیاس المبدئي، یتم قیاس االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، ناقصاً 

انخفاض القیمة.

تحتسب التكلفة المطفأة أخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحیازة والرسوم أو التكالیف التي تعتبر جزءًا أساسیاً 
ن معدل الفائدة الفعلیة. یدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في بیان الدخل المجمع. تدرج الخسائر الناتجة من انخفاض القیمة م

في بیان الدخل المجمع.

إعادة تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة
قًا لالعتراف المبدئي بالموجودات ، ال تقوم المجموعة بإعادة تصنیف موجوداتھا المالیة الح2018ینایر 1اعتبارًا من 

بخالف الظروف االستثنائیة التي تقوم فیھا المجموعة بحیازة أو بیع أو إنھاء مجال أعمال. ال یتم أبدًا إعادة تصنیف 
المطلوبات المالیة.

عدم االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
واألحكامعدم االعتراف نتیجة التعدیل الجوھري في الشروط

تعمل المجموعة على عدم االعتراف باألصل المالي مثل القرض إلى عمیل عندما یعاد التفاوض حول الشروط واألحكام 
في حدود أن تتحول ھذه األرصدة بصورة جوھریة إلى قرض جدید مع إدراج الفرق كعدم اعتراف باألرباح أو الخسائر 

1ة بالفعل. ویتم تصنیف القروض المسجلة حدیثًا ضمن المرحلة في حدود عدم تسجیل خسارة االنخفاض في القیم
ألغراض قیاس خسائر االئتمان المتوقعة ما لم یعتبر القرض الجدید منخفض ائتمانیاً كأصل مشترى أو مستحدث. 

عند تقییم إمكانیة االعتراف أو عدم االعتراف بالقرض إلى العمیل، تراعي المجموعة العوامل التالیة:

ر عملة القرضتغی·
سھمانطباق إحدى خصائص األ·
تغیر الطرف المقابل·
في حالة وقوع مثل ھذا التعدیل، فإن األداة في تلك الحالة لم تعد تستوفي معاییر اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ ·

والفائدة فقط.

دیل إلى عدم االعتراف. واستنادا إلى إذا لم یؤد ھذا التعدیل إلى تدفقات نقدیة مختلفة بصورة جوھریة، ال یؤدي ھذا التع
التغییر في التدفقات النقدیة المخصومة وفقا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي، تسجل المجموعة أرباح أو خسائر التعدیل في 

حدود عدم تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة بالفعل.
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جودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)عدم االعتراف بالمو
االعتراف ألسباب أخرى بخالف التعدیل الجوھري في الشروط واألحكامعدم

یتم عدم االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة حسبما ینطبق 
علیھ ذلك) عندما:

قات النقدیة من األصل، أو تنتھي الحقوق في استالم التدف·
عندما تقوم المجموعة بتحویل الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو تتحمل التزاًما بدفع التدفقات ·

النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر مادي إلى طرف آخر بموجب ترتیب "القبض والدفع"، أو إما (أ) أن تقوم 
والمزایا الھامة لألصل أو (ب) ال تقوم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المجموعة بتحویل كافة المخاطر 

المخاطر والمزایا الھامة لألصل ولكنھا فقدت السیطرة على األصل. 
عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة أو الدخول في ترتیب "القبض والدفع"، فإنھا تقوم بتقییم 

انت تحتفظ بمخاطر ومزایا الملكیة وإلى أي مدى ذلك. ولم تقم بتحویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة ما إذا ك
لألصل أو لم تفقد السیطرة على األصل، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل بمقدار استمرار المجموعة في المشاركة 

بتسجیل االلتزام ذي الصلة. ویتم قیاس األصل المحول وااللتزام المرتبط في األصل. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضاَ 
بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة.

یتم قیاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقیمة الدفتریة األصلیة لذلك األصل أو الحد 
تلم الذي قد ینبغي على المجموعة سداده أیھما أقل.األقصى للمقابل المس

یتم عدم االعتراف بالتزام مالي عندما یتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیة استحقاقھ. 
لتزام المالي عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر، أو بتعدیل شروط اال

الحالي بشكل جوھري، یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كعدم اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جدید، ویدرج 
الفرق في القیمة الدفتریة ذات الصلة في بیان الدخل المجمع.

مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
ت المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط یتم إجراء مقاصة فقط بین الموجودا

عندما یكون للمجموعة حق ملزم قانوًنا بمقاصة المبالغ المحققة وتنوي المجموعة تسویة ھذه المبالغ على أساس الصافي 
أو تحقیق الموجودات والمطلوبات في آن واحد.

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارًا من –الیة انخفاض قیمة الموجودات الم
نظرة عامة على مبادئ خسائر االئتمان المتوقعة

إلى تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قیمة 9أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة 39حاسبة الدولي القروض عن طریق استبدال طریقة الخسائر المتكبدة ضمن معیار الم

من المجموعة تسجیل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة 9المستقبلیة. یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ات القروض وموجودات الدین المالیة األخرى غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتزام

القروض وعقود الضمانات المالیة. ال تتعرض أدوات حقوق الملكیة لالنخفاض في القیمة طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر 
.9المالیة 

یستند مخصص خسائر االئتمان المتوقعة إلى خسائر االئتمان التي من المتوقع أن تنشأ على مدى عمر األصل (خسائر 
األداة) ما لم یطرأ ازدیاد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االستحداث وفي ھذه الحالة، االئتمان المتوقعة على مدى عمر 

یستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر شھرًا (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر 
ئر االئتمان المتوقعة على مدى عمر شھرًا). خسائر االئتمان المتوقعة على مدى االثني عشر شھرًا ھي جزء من خسا

األداة والذي یمثل تلك الخسائر الناتجة من أحداث التعثر لألداة المالیة والتي من المحتمل أن تطرأ خالل فترة اثني عشر 
ان شھرًا بعد تاریخ البیانات المالیة المجمعة. تحتسب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة وخسائر االئتم

المتوقعة على مدى االثني عشر شھرًا إما على أساس فردي أو مجمع حسب طبیعة المحفظة ذات الصلة المتعلقة 
باألدوات المالیة.

بالنسبة للمدینین التجاریین وموجودات العقود، فإن المجموعة تطبق المنھج المبسط في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. 
التغیرات في مخاطر االئتمان ولكنھا بدًال من ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا إلى خسائر وبالتالي، ال تتبع المجموعة

االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاریخ كل بیانات مالیة مجمعة. كما حددت المجموعة مصفوفة مخصصات 
مع العوامل المستقبلیة المرتبطة بالمدینین استنادا إلى خبرة المجموعة التاریخیة بخسائر االئتمان مع تعدیلھا بما یتناسب

والبیئة االقتصادیة. 
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(تتمة)2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارًا من –انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
نظرة عامة على مبادئ خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)

داد سیاسة تقوم على إجراء تقییم في نھایة كل فترة بیانات مالیة مجمعة لما إذا كان ھناك ازدیاد قامت المجموعة بإع
ملحوظ في مخاطر االئتمان لألداة المالیة منذ االعتراف المبدئي عن طریق مراعاة التغیر في مخاطر التعثر التي تقع على 

1جراء أعاله، تقوم المجموعة بتجمیع قروضھا ضمن المرحلة مدى العمر المتبقي من األداة المالیة. واستنادًا إلى اإل
كما ھو مبین أدناه:والموجودات المالیة المشتراة أو المستحدثة والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة3والمرحلة 2والمرحلة 

شھراً 12: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 1المرحلة 
قروض، تسجل المجموعة مخصصًا استنادا إلى خسائر االئتمان المتوقعة على عند قیام المجموعة ألول مرة بتسجیل ال

التسھیالت التي تحسنت مخاطر االئتمان لھا ویعاد تصنیف 1مدى اثني عشر شھرًا. كما تتضمن القروض ضمن المرحلة 
.2القرض من المرحلة 

ة القیمة االئتمانیة غیر منخفض–: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة 2المرحلة 
عندما یتضح أن ھناك ازدیادًا ملحوظًا في مخاطر االئتمان للقرض منذ االستحداث، تسجل المجموعة مخصص خسائر 

التسھیالت التي تحسنت مخاطر 2لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. كما تتضمن القروض ضمن المرحلة 
. 3القرض من المرحلة االئتمان بالنسبة لھا وأعید تصنیف

منخفضة القیمة االئتمانیة–: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة 3المرحلة 
یتم تقییم الموجودات المالیة كمنخفضة في القیمة االئتمانیة في حالة وقوع حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات 

، 39قییم یستند الى نفس المعاییر الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل. إن ھذا الت
وبالتالي لم یطرأ تغییر كبیر على منھجیة احتساب المخصصات المحددة. تسجل المجموعة مخصصًا لخسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى عمر األداة.

الموجودات المشتراة أو المستحدثة منخفضة القیمة االئتمانیة:
لموجودات المشتراة أو المستحدثة منخفضة القیمة االئتمانیة ھي الموجودات المالیة التي تنخفض قیمتھا االئتمانیة عند ا

االعتراف المبدئي. ویتم تسجیلھا وفقًا للقیمة العادلة عند االعتراف المبدئي ویتم تسجیل إیرادات الفوائد الحقًا استنادًا إلى 
ائتمانیاً. وال یتم تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة أو اإلفراج عنھا إال في حدود حدوث تغیر معدل الفائدة الفعلي المعدل

الحق في خسائر االئتمان المتوقعة.

بالنسبة للموجودات المالیة التي ال تتوقع المجموعة بصورة معقولة لھا أن یتم استرداد إما المبلغ القائم بالكامل أو جزء 
القیمة الدفتریة لألصل المالي. وھذا یعتبر عدم اعتراف (جزئي) لألصل المالي.منھ، یتم تخفیض مجمل 

احتساب خسائر االئتمان المتوقعة
فیما یلي آلیات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة كما ھي موضحة أدناه وعناصرھا األساسیة:

احتمالیة ×
. وقد یحدث التعثر فقط في وقت معین على مدى الفترة التي ھي تقدیر الحتمالیة التعثر على مدى نطاق زمني معینالتعثر

یتم تقییمھا إذا لم یسبق عدم االعتراف بالتسھیل وال یزال مندرجاً ضمن المحفظة. 
االنكشاف ×

عند التعثر
ت ھو تقدیر االنكشاف في تاریخ تعثر مستقبلي آخذا في االعتبار التغیرات المتوقعة في االنكشاف بعد تاریخ البیانا

المالیة المجمعة بما في ذلك مدفوعات أصل المبلغ والفائدة سواء أكانت مجدولة بموجب عقد أو خالفھ واالنخفاض 
المتوقع في التسھیالت الملزمة والفائدة المستحقة من المدفوعات غیر المسددة.

الخسارة ×
عند التعثر

ھي تستند إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي تقدیر الخسارة الناتجة في حالة وقوع التعثر في وقت محدد. و
المستحقة وتلك التي یتوقع المقرض استالمھا ومن بینھا تحقیق أي ضمان. وعادة ما یتم التعبیر عنھا كنسبة من 

االنكشاف عند التعثر.

سیناریو متزاید، سیناریو تراعي المجموعة ثالثة سیناریوھات (سیناریو أساسي،عند تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة،
منخفض). ویرتبط كل سیناریو بقیم مختلفة الحتمالیة التعثر واالنكشاف عند التعثر والخسائر عند التعثر. ومتى یكون 
األمر مالئماً، یتضمن تقییم السیناریوھات المتعددة سبل التوقع باسترداد القروض المتعثرة بما في ذلك احتمالیة تصویب 

د القروض وقیمة الضمان أو المبلغ الذي قد یتم استالمھ لقاء بیع األصل.التعثر في سدا
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

(تتمة)2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارًا من –انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

احتساب خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
رتبطة بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة:فیما یلي ملخص لآللیات الم

شھرًا بالجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12تحتسب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة :1المرحلة ×
عمر األداة والذي یمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر ألداة مالیة والمحتملة خالل 

 بعد تاریخ البیانات المالیة المجمعة. تحتسب المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة شھراً 12فترة 
شھرًا الحقة لتاریخ البیانات 12شھرًا استنادًا إلى التوقع بحدوث التعثر خالل فترة 12على مدى فترة 

القیمة المتوقعة شھرًا على12المالیة المجمعة. ویتم تطبیق احتماالت التعثر المتوقعة على مدى فترة 
لالنكشاف عند التعثر ثم ضرب قیمتھا في الخسائر المتوقعة عند التعثر وخصمھا بنسبة تقریبیة لسعر الفائدة 

الفعلي األصلي. 
عندما یتضح وقوع ازدیاد ملحوظ في مخاطر االئتمان ألحد القروض منذ استحداثھ، تقوم المجموعة بتسجیل :2المرحلة ×

ان المتوقعة على مدى عمر األداة. وتماثل اآللیات تلك الموضحة أعاله بما في ذلك مخصص لخسائر االئتم
استخدام السیناریوھات المتعددة ولكن یتم تقدیر قیمة احتمالیة التعثر والخسائر عند التعثر على مدى عمر 

األداة. ویتم خصم العجز النقدي المتوقع بنسبة تقریبیة لسعر الفائدة الفعلي األصلي.
بالنسبة للقروض التي تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة، تسجل المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى :3لمرحلة ا×

مع استخدام 2عمر األداة لھذه القروض. وھذه الطریقة مماثلة لتلك المتبعة مع الموجودات ضمن المرحلة 
% كقیمة الحتمالیة التعثر. 100نسبة 

التزامات ×
القروض 

خطابات و
االعتماد

عند تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة بالنسبة اللتزامات القروض غیر المسحوبة، تقوم 
المجموعة بتقدیر الجزء المتوقع من التزام القرض والذي سیتم سحبھ على مدى عمره المتوقع. بعد ذلك 

عجز المتوقع في التدفقات النقدیة في حالة سحب تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على القیمة الحالیة لل
القرض. ویتم خصم العجز النقدي المتوقع بنسبة تقریبیة إلى معدل الفائدة الفعلي المتوقع للقرض.

بالنسبة لبطاقات االئتمان والتسھیالت المتجددة والتي تتضمن كًال من القروض وااللتزامات غیر المسحوبة، 
الئتمان المتوقعة مع القرض.یتم احتساب وعرض خسائر ا

عقود الضمانات ×
المالیة

یتم قیاس التزام المجموعة طبقًا لكل ضمان بالمبلغ المسجل مبدئیًا ناقصًا اإلطفاء المتراكم المسجل في بیان 
الدخل المجمع أو مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، أیھما أعلى. ولھذا الغرض، تقوم المجموعة بتقدیر 

ان المتوقعة استنادًا إلى القیمة الحالیة للمدفوعات المتوقعة لتعویض حامل الضمان عن خسائر خسائر االئتم
االئتمان التي تكبدھا. ویتم خصم العجز النقدي بمعدل الفائدة المعدل بالمخاطر المتعلق باالنكشاف للمخاطر.

األخرىأدوات الدین المقاسة وفقاً للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة
ال تتسبب خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى في تخفیض 
القیمة الدفتریة لھذه الموجودات المالیة في بیان المركز المالي المجمع والتي تظل مقاسة وفقاً للقیمة العادلة. بدال من ذلك، 

افئ للمخصص الذي قد ینشأ في حالة قیاس الموجودات وفقًا للتكلفة المطفأة ضمن اإلیرادات الشاملة یتم تسجیل مبلغ مك
األخرى كمبلغ انخفاض قیمة متراكم مع إجراء تحمیل مقابل على بیان الدخل المجمع. ویعاد إدراج الخسائر المتراكمة 

عند عدم االعتراف بالموجودات.المسجلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى إلى بیان الدخل المجمع 

االستعانة بالمعلومات المستقبلیة
تستعین المجموعة بالمدخالت االقتصادیة المستقبلیة المتعلقة بالمنطقة التي تعمل بھا المجموعة في كل من تقییمھا 

ت نوعیة متى اقتضت لالزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان وقیاسھا لخسائر االئتمان المتوقعة. ویتم إجراء استبداال
الضرورة لكي تعكس بشكل صحیح تأثیر الحركة في االقتصاد ذي الصلة على المجموعة. وھذه االستعانة بالمعلومات 
المستقبلیة تزید من درجة األحكام المطلوبة. وتتم مراجعة المنھجیات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات بالظروف 

مة.االقتصادیة المستقبلیة بصورة منتظ

تقییم الضمان
لتخفیف مخاطر االئتمان للموجودات المالیة، تسعى المجموعة الستخدام الضمانات متى أمكن. وتأخذ الضمانات عدة 
أشكال مثل النقد واألوراق المالیة وخطابات االعتماد/الضمان والعقارات واألرصدة المدینة والمخزون والموجودات غیر 

ئتمانیة مثل ترتیبات المقاصة. ال تختلف السیاسة المحاسبیة الخاصة بالمجموعة فیما یتعلق المالیة األخرى والتعزیزات اال
. 39عنھا طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي 9بالضمانات المرتبطة بترتیبات اإلقراض طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ة ما لم یعاد حیازتھ. ومع ذلك، تؤثر القیمة العادلة وال یتم تسجیل الضمان في بیان المركز المالي المجمع للمجموع
للضمان على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. یتم عادة تقییم الضمان كحد أدنى في تاریخ البدایة ویعاد تقییمھ بصورة 

منتظمة.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

(تتمة)2018ینایر 1طبقة اعتبارًا من السیاسة الم–انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

الشطب
. یتم 39عنھا طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 9لم تتغیر السیاسة المحاسبیة للمجموعة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

حالة إذا زاد شطب الموجودات المالیة إما جزئیًا أو كلیًا فقط عندما تتوقف المجموعة عن السعي وراء االسترداد. وفي 
المبلغ المشطوب عن مخصص الخسائر المتراكمة، یتم معاملة الفرق في البدایة كإضافة إلى المخصص والتي یتم تطبیقھا 

. وتؤخذ أي استردادات الحقة إلى مصروفات خسائر االئتمان.الدفتریةمقابل مجمل القیمة 

2018نایر ی1السیاسة المطبقة قبل –انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بإجراء تقییم لتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن أصال مالیا أو 
مجموعة موجودات مالیة انخفضت قیمتھا. تنخفض قیمة األصل أو مجموعة من الموجودات المالیة فقط إذا كان ھناك 

وقوع حدث أو أحداث بعد االعتراف المبدئي لألصل ("حدث خسارة" متكبدة) دلیل موضوعي على انخفاض القیمة نتیجة 
وأن یكون لحدث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة 

مواجھة المقترضین أو والذي یمكن تقدیره بصورة موثوق منھا. قد یتضمن الدلیل على انخفاض القیمة مؤشرات على 
أو سھممجموعة المقترضین صعوبة مالیة جوھریة، أو التأخر في سداد الفوائد أو الدفعات األساسیة أو احتمال إشھار إفأل

إجراءات إعادة الترتیب المالیة األخرى وعندما تشیر البیانات الملحوظة إلى انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة 
ة مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة المرتبطة بالتأخیرات. المستقبلیة المقدر

الموجودات المالیة المتاحة للبیع 
بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، تقوم المجموعة بتاریخ كل بیانات مالیة مجمعة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل 

ارات تعرضت لالنخفاض في القیمة. موضوعي على أن استثماًرا أو مجموعة استثم

مصنفة كمتاحة للبیع، یمكن أن یتضمن الدلیل الموضوعي وقوع انخفاض كبیر أو متواصل أسھمبالنسبة لالستثمارات في 
في القیمة العادلة لالستثمار دون تكلفتھ. یتم تقییم االنخفاض "الكبیر" مقابل التكلفة األصلیة لالستثمار و"المتواصل" مقابل 
الفترة التي تنخفض فیھا القیمة العادلة دون التكلفة األصلیة. وإذا ما توفر دلیل على انخفاض القیمة، فإن الخسائر 

بین تكلفة الحیازة والقیمة العادلة الحالیة ناقصا أیة خسائر من انخفاض قیمة ھذا االستثمار تقاس بالفرقالتي –المتراكمة 
یتم شطبھا من اإلیرادات الشاملة األخرى مع إدراجھا في بیان الدخل المجمع. إن -مدرجة سابقًا في بیان الدخل المجمع

ال یتم عكسھا من خالل بیان الدخل المجمع؛ كما أن الزیادات في القیمة أسھمخسائر انخفاض القیمة لالستثمارات في 
اإلیرادات الشاملة األخرى.العادلة لالستثمارات والتي تحدث بعد انخفاض القیمة یتم تسجیلھا مباشرًة ضمن 

بالنسبة ألدوات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، یتم تقییم االنخفاض في القیمة استنادًا إلى نفس المعاییر المستخدمة 
للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة. على الرغم من ذلك، فإن المبلغ المسجل النخفاض القیمة یمثل الخسائر 

تي تم قیاسھا بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، ناقصاً أي خسائر النخفاض القیمة مسجلة سابقاً المتراكمة ال
في بیان الدخل المجمع. 

تستمر إیرادات الفوائد المستقبلیة في االستحقاق استنادًا إلى القیمة الدفتریة المخفضة لألصل، باستخدام معدل الفائدة 
صم التدفقات النقدیة المستقبلیة بغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. یتم تسجیل إیرادات الفوائد كجزء المستخدم لخ

من إیرادات الفوائد. في حالة زیادة القیمة العادلة ألداة دین في سنة الحقة وكان من الممكن ربط ھذه الزیادة بصورة 
مة في بیان الدخل المجمع، یتم عكس خسارة االنخفاض في موضوعیة بحدث وقع بعد تسجیل خسارة االنخفاض في القی

القیمة من خالل بیان الدخل المجمع.

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
بالنسبة للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة أوًال بإجراء تقییم بصورة فردیة لما إذا كان ھناك 

فاض القیمة للموجودات المالیة التي یعتبر كل منھا جوھریا بصورة فردیة أو بصورة مجمعة دلیل موضوعي على انخ
للموجودات المالیة غیر الجوھریة بصورة فردیة. إذا حددت المجموعة عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض قیمة 

األصل المالي ضمن مجموعة من أصل مالي تم تقییمھ على أساس فردي، سواء كان جوھریا أم ال، فإن المجموعة تدرج 
الموجودات المالیة التي تتمیز بخصائص مخاطر ائتمانیة مماثلة وتقوم بتقییمھا بشكل مجمع لتحدید انخفاض القیمة. 
بالنسبة للموجودات التي یتم تقییمھا على اساس فردي لتحدید انخفاض قیمتھا ووجد أن ھناك خسارة انخفاض في القیمة أو 

ائر انخفاض القیمة فإنھا ال تدرج ضمن التقییم المجمع لتحدید انخفاض القیمة.ما زالت تحقق خس

إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض القیمة، فإن قیمة الخسارة یتم قیاسھا بالفرق بین القیمة الدفتریة 
الخسائر االئتمانیة المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم للموجودات والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء 

تكبدھا بعد). یتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالیة. 
و معدل الفائدة الفعلي إذا كان القرض یحمل معدل فائدة متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسارة من انخفاض القیمة ھ

الحالي.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

(تتمة)2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
(تتمة)موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة

جل قیمة الخسارة في بیان الدخل المجمع. یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب المخصص، وتس
ویستمر استحقاق إیرادات الفائدة على القیمة الدفتریة المخفضة؛ وتستحق باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات 

شطب النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. یتم تسجیل إیرادات الفوائد في بیان الدخل المجمع. یتم
القروض مع المخصص المرتبط بھا عند عدم وجود احتمال واقعي الستردادھا في المستقبل مع تحقق كافة الضمانات أو 
تحویل ملكیتھا إلى المجموعة. في حالة زیادة أو نقص المبلغ المقدر لخسارة االنخفاض في القیمة، في سنة الحقة، بسبب 

تم زیادة أو تخفیض خسارة انخفاض القیمة المسجلة سابقًا وذلك من خالل حدث وقع بعد تسجیل انخفاض القیمة، فإنھ ی
تعدیل حساب المخصص. إذا تم استرداد شطب مستقبلي في المستقبل، یتم إضافة المبلغ المسترد إلى إیرادات أخرى في 

بیان الدخل المجمع.

ي، تأخذ المجموعة في اعتبارھا المعلومات عند تحدید مدى االزدیاد الملحوظ في مخاطر التعثر منذ االعتراف المبدئ
الكمیة والكیفیة ومؤشرات التراجع والتحلیل استنادًا إلى الخبرة التاریخیة للمجموعة وتقییم مخاطر االئتمان المتوقعة بما 

في ذلك المعلومات المستقبلیة. 

من القروض والسلف تتضمن إن األدلة الموضوعیة على انخفاض أصل مالي أو مجموعة موجودات مالیة مصنفة ض
یومًا أو وقوع أي صعوبات معروفة في التدفقات النقدیة بما في 90التأخر في سداد المبالغ األساسیة أو الفوائد ألكثر من 

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

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

ادلالنقد والنقد المع
ألغراض بیان التدفقات النقدیة المجمع، فإن النقد والنقد المعادل یتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع 
واالستثمارات األخرى قصیرة األجل عالیة السیولة التي یسھل تحویلھا إلى مبالغ نقدیة معروفة والتي لھا فترات استحقاق 

وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بالنسبة للتغیر في القیمة.أصلیة حتى ثالثة أشھر من تاریخ الحیازة 

قیاس القیمة العادلة 
تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات، والموجودات غیر المالیة مثل العقارات االستثماریة وفًقا للقیمة 

لألدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في العادلة في تاریخ كل بیان للمركز المالي. كما یتم االفصاح عن القیمة العادلة
.30رقم یضاح اإل

تعرف القیمة العادلة بأنھا السعر المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین في 
ل أو تسویة االلتزام في: السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض تنفیذ معاملة بیع األص

السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو ·
في السوق األكثر مالءمة لبیع األصل أو تسویة االلتزام في حالة غیاب السوق الرئیسي. ·

یجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق األكثر مالءمة.

لتزام باستخدام االفتراضات التي من المحتمل أن یستخدمھا المشاركون في السوق یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو اال
عند تسعیر األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركین في السوق سیعملون لتحقیق مصالحھم االقتصادیة المثلى. 

اقتصادیة من خالل االستخدام یراعي قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي قدرة المشارك في السوق على تحقیق منافع
االمثل، أو من خالل بیعھ إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى لھ.

تستخدم المجموعة أسالیب تقییم مالئمة للظروف وبقدر ما یتوافر من بیانات ومعلومات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع 
دخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غیر الملحوظة.تحقیق أقصى استخدام للم

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في البیانات المالیة المجمعة ضمن 
لذي یمثل أھمیة لقیاس القیمة واأقل مستوى من المدخالت الجدول الھرمي للقیمة العادلة، والمبین الحقا، استنادًا إلى 

العادلة ككل:

األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛: 1المستوى ·
: أسالیب تقییم یكون بھا أقل مستوى من المدخالت والذي یمثل تأثیرا جوھریا على قیاس القیمة العادلة 2المستوى ·

أو غیر مباشر؛ملحوًظا بشكل مباشر
: أسالیب تقییم یكون بھا أقل مستوى من المدخالت والذي یمثل تأثیرا جوھریا على قیاس القیمة العادلة 3المستوى ·

غیر ملحوظ.
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(تتمة)قیاس القیمة العادلة 
نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. ویتم استخدام أسعار یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المسعرة في سوق 

للمطلوبات. تستند القیمة العادلة لالستثمارات في الصنادیق المشتركة أو صنادیق البیعالشراء للموجودات وأسعار 
االستثمار أو أدوات االستثمار المماثلة إلى صافي قیمة الموجودات المعلن عنھا مؤخرا.

ات المالیة غیر المسعرة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة الستثمار مماثل أو التدفقات بالنسبة لألدو
النقدیة المخصومة أو نماذج التقییم المالئمة األخرى أو أسعار المتداولین.

ق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة وفًقا بالنسبة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة، یتم تقدیر القیمة العادلة عن طری
لمعدل العائد الحالي في السوق ألدوات مالیة مماثلة.

بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي یتعذر تحدید تقدیر معقول لقیمتھا العادلة، یتم إدراج االستثمار بالتكلفة.

ات المالیة المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیان
التحویالت قد حدثت بین مستویات الجدول الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استنادًا إلى أقل مستوى من 

. كل بیانات مالیة مجمعةالمدخالت الجوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة فترة 

القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات للموجودات والمطلوبات استنادًا إلى طبیعة وسمات األصل لغرض إفصاحات 
أو االلتزام والمخاطر المرتبطة بھ ومستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.

مخزون 
ل التكلفة المصروفات المتكبدة لحین وصول كل یدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. تمث

منتج الى موقعھ الحالي وحالتھ الحاضرة، وتحدد على اساس المتوسط المرجح. ویستند صافي القیمة الممكن تحقیقھا إلى 
رج سعر البیع المقدر، ضمن السیاق العادي لألعمال، ناقصًا أي تكالیف اخرى من المتوقع تكبدھا عند االنجاز والبیع. ید

المخزون كجزء من الموجودات االخرى. 

عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
بخالف تلك التي یتم االحتفاظ بھا -إن العقارات التي یتم حیازتھا أو إنشائھا لغرض البیع ضمن سیاق األعمال العادي 

م قیاس العقارات المحتفظ بھا ھي عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة. ویت-لغرض التأجیر أو لزیادة قیمتھا الرأسمالیة  
للمتاجرة بالتكلفة أو صافي القیمة التي یمكن تحقیقھا أیھما أقل.

وتشمل التكلفة حقوق التملك الحر وحقوق االستئجار لألرض، والمبلغ المدفوع للمقاولین ألغراض اإلنشاء، وتكالیف 
عاب المھنیة للخدمات القانونیة وضرائب نقل الملكیة االقتراض، وتكالیف التخطیط والتصمیم، وتكلفة إعداد الموقع واألت

ومصروفات البناء غیر المباشرة والتكالیف االخرى ذات الصلة.

یتمثل صافي القیمة التي یمكن تحقیقھا في سعر البیع المقدر في سیاق العمل المعتاد استنادًا إلى أسعار السوق في تاریخ 
یمثل القیمة الزمنیة للنقود إذا كانت جوھریة، ناقصا التكالیف حتى االنجاز البیانات المالیة المجمعة ومخصومة بما 

والتكلفة التقدیریة للبیع. وتسجل العموالت المدفوعة غیر المستردة لوكالء المبیعات أو التسویق عن بیع الوحدات العقاریة 
كمصروف عند دفعھا.

قة في بیان الدخل المجمع عند البیع بالرجوع الى التكلفة المحددة یتم تحدید تكلفة العقارات المحتفظ بھا للمتاجرة والمحق
المتكبدة على الممتلكات المباعة، وتخصیص أي تكالیف غیر محددة استنادا إلى الحجم النسبي للعقار المباع. ویتم إدراج 

تخفیض قیمة العقارات المحتفظ بھا للمتاجرة ضمن مصروفات التشغیل األخرى.

ات زمیلة وشركات محاصةاستثمار في شرك
إن الشركة الزمیلة ھي شركة تمارس علیھا المجموعة تأثیًرا ملموًسا. والتأثیر الملموس ھو القدرة على المشاركة في 
قرارات السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولكنھا دون ممارسة السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك 

السیاسات. 

شركة المحاصة نوعا من الترتیبات المشتركة التي بموجبھا یكون لألطراف التي تتمتع بسیطرة مشتركة حقوق في تمثل 
صافي موجودات شركة المحاصة. إن السیطرة المشتركة ھي مشاركة متفق علیھا تعاقدیا للسیطرة على الترتیب وتتحقق 

ا جماعًیا لألطراف التي تشارك في السیطرة.تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األھمیة اتفاقً فقط عندما 

واالعتبارات محل االھتمام في تحدید التأثیر الملموس أو السیطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على 
الشركات التابعة. 

ق الملكیة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزمیلة وشركة المحاصة باستخدام طریقة حقو
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(تتمة)استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة
وفقًا لطریقة حقوق الملكیة، یسجل االستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة المحاصة مبدئیا بالتكلفة. ویتم تعدیل القیمة 

جموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة او شركة المحاصة منذ الدفتریة لالستثمار لتتضمن التغیرات في حصة الم
تاریخ االستحواذ. تدرج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة أو شركة المحاصة ضمن القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم 

إطفاؤھا أو یتم اختبارھا بصورة فردیة لتحدید انخفاض القیمة.

وعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة او شركة المحاصة. كما أن أي تغییر في یعكس بیان الدخل المجمع حصة المجم
االیرادات الشاملة االخرى لتلك الشركات المستثمر فیھا یسجل مباشرة كجزء من االیرادات الشاملة االخرى للمجموعة. 

محاصة، تقوم المجموعة عالوة على ذلك، في حالة وجود تغیر مسجل مباشرة في حقوق ملكیة شركة زمیلة او شركة 
. إن األرباح والخسائر غیر المجمعبإدراج حصتھا في أي تغیرات، متى أمكن ذلك، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة

المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة او شركة المحاصة یتم استبعادھا بمقدار حصة المجموعة 
شركة المحاصة. في الشركة الزمیلة أو 

یتم عرض مجمل حصة المجموعة من أرباح او خسائر الشركة الزمیلة وشركة المحاصة في مقدمة بیان الدخل المجمع 
ضمن بند مستقل عن أرباح التشغیل، وتمثل الربح او الخسارة بعد الضرائب والحصص غیر المسیطرة في الشركات 

التابعة للشركة الزمیلة او شركة المحاصة.

تم إعداد البیانات المالیة للشركة الزمیلة او شركة المحاصة لنفس فترة التقاریر للمجموعة. عند الضرورة، یتم إجراء ی
التعدیالت لتتماشى السیاسات المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

ة انخفاض في القیمة الستثمارھا بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقق خسار
في الشركة الزمیلة او شركة المحاصة. تحدد المجموعة بتاریخ كل بیانات مالیة مجمعة ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي 
على أن االستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة المحاصة انخفضت قیمتھ. فإذا ما وجد مثل ذلك الدلیل، تقوم المجموعة 

االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الممكن استردادھا للشركة الزمیلة أو شركة المحاصة وقیمتھا باحتساب مبلغ 
الدفتریة؛ وتدرج الخسائر تحت بند "انخفاض قیمة االستثمارات" في بیان الدخل المجمع. 

صة، تقوم المجموعة بقیاس عند فقد التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة أو فقد السیطرة المشتركة على شركة المحا
وإدراج أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إدراج أي فروق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو شركة المحاصة 
عند فقد التأثیر الجوھري أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمحصل من البیع في بیان الدخل 

المجمع.

ارات استثماریة عق
تتضمن العقارات االستثماریة العقار المكتمل والعقار قید اإلنشاء أو إعادة التطویر المحتفظ بھ للحصول على إیجارات أو 
زیادة قیمتھ الرأسمالیة أو كلیھما. یصنف العقار المحتفظ بھ بموجب عقد تأجیر كعقارات استثماریة إذا استوفى تعریف 

ویتم المحاسبة عنھ كعقد تأجیر تمویلي. العقارات االستثماریة

تقاس العقارات االستثماریة مبدئیًا بالتكلفة بما في ذلك تكالیف المعاملة. تتضمن تكالیف المعاملة ضرائب نقل الملكیة 
تشغیل. كما واالتعاب المھنیة للخدمات القانونیة وعموالت التأجیر المبدئیة الالزمة لتجھیز العقار للحالة التي تمكنھ من ال

فیما لو تم الوفاء بمعاییر تتضمن القیمة الدفتریة تكلفة استبدال جزء من العقارات االستثماریة الحالیة وقت تكبد التكلفة 
. االعتراف

الحقًا لالعتراف المبدئي، یتم إدراج العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغیرات 
. ألغراض ھذه البیانات المالیة في بیان الدخل المجمع في السنة التي نشأت فیھاي القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ف

المجمعة، فإن القیمة العادلة التي تم تقییمھا تخضع لما یلي: 
حد األدنى من دفعات تخفیض بمبلغ القیمة الدفتریة ألي إیرادات مستحقة ناتجة من عوامل التأثیر للتأجیر و/أو ال·

التأجیر.   
الزیادة بمبلغ القیمة الدفتریة ألي التزام تجاه مالك العقار المؤجر أو المملوك ملك حر في بیان المركز المالي المجمع ·

كالتزام تأجیر تمویلي. 

قیق منافع اقتصادیة یتم استبعاد العقارات االستثماریة عند البیع أو عند سحبھا من الخدمة بصفة دائمة وال یتوقع تح
مستقبلیة من بیعھا. یتم تحقیق أي أرباح أو خسائر ناتجة عند سحب أو بیع العقارات االستثماریة في بیان الدخل المجمع 

في السنة التي تم فیھا السحب أو البیع.

لبیع والقیمة الدفتریة تتحدد األرباح أو الخسائر الناتجة من بیع العقارات االستثماریة بالفرق بین صافي المحصل من ا
لألصل في البیانات المالیة المجمعة لفترة سابقة كاملة.
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عقارات استثماریة (تتمة)
و تتم التحویالت إلى العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام مثبتًا بنھایة إشغال المالك للعقار أ

بدایة عقد تأجیر تشغیلي لطرف آخر. تتم التحویالت من العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام 
مثبتاً ببدایة إشغال المالك للعقار أو بدایة التطویر بھدف البیع. في حالة تحول عقار یشغلھ المالك الى عقار استثماري، تقوم 

لعقار وفقًا للسیاسة المنصوص علیھا للعقار واآلالت والمعدات حتى تاریخ التغییر في المجموعة بالمحاسبة عن ھذا ا
االستخدام.

ممتلكات ومنشآت ومعدات 
تدرج الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة. عند بیع 

اد تكالیفھا واستھالكھا المتراكم من الحسابات وتدرج أي أرباح أو خسائر الموجودات أو سحبھا من الخدمة، یتم استبع
ناتجة عن استبعادھا في بیان الدخل المجمع.

ال یتم استھالك األراضي. یحتسب االستھالك على أساس القسط الثابت إلى قیمتھا التخریدیة على مدى األعمار اإلنتاجیة 
عدات األخرى كما یلي:المقدرة لبنود الممتلكات والمنشآت والم

سنة50–10مباني
سنوات10-3أثاث وتركیبات

سنوات5–3سیارات
سنة20–3منشآت ومعدات 

سنة15طائرة 

یتم استھالك التحسینات على عقارات مستأجرة على مدى فترة عقد التأجیر.

من أن طریقة وفترة االستھالك یتفقان مع النمط یتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطریقة االستھالك بشكل دوري للتأكد
والمعدات. المتوقع للمنافع االقتصادیة الناتجة من بنود الممتلكات والمنشآت 

یتم مراجعة القیم الدفتریة للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض تحدید انخفاض القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات 
دفتریة قد ال یمكن استردادھا. فإذا ما ظھر ھذا المؤشر، وإذا كانت ھذه القیم الدفتریة أكثر من في الظروف إلى أن القیمة ال

المبالغ الممكن استردادھا، تخفض الموجودات إلى القیمة الممكن استردادھا التي تمثل القیمة العادلة ناقصًا التكالیف حتى 
البیع أو القیمة اثناء االستخدام أیھما أكبر. 

االقتراضتكالیف
إن تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرًة بحیازة أو إنشاء أو إنتاج أصل یحتاج تجھیزه إلى فترة زمنیة طویلة لكي یصبح 
جاھزًا لالستعمال المعد لھ أو البیع یتم رسملتھا كجزء من تكلفة الموجودات ذات الصلة. یتم احتساب تكالیف االقتراض 

ا. تتكون تكالیف االقتراض من الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة فیما األخرى كمصروفات في فترة تكبدھ
یتعلق باقتراض األموال. 

موجودات غیر ملموسة
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي تم حیازتھا بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات 

ازتھا في دمج األعمال تمثل القیمة العادلة كما في تاریخ الحیازة. الحقًا بعد االعتراف المبدئي، غیر الملموسة التي یتم حی
تدرج الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأیة خسائر متراكمة من انخفاض القیمة. ال یتم رسملة 

ناء تكالیف التطویر المرسملة، ویدرج المصروف في بیان الدخل الموجودات غیر الملموسة التي یتم إنشاؤھا داخلیاً، باستث
المجمع للسنة التي یتم فیھا تكبد المصروفات.

یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة بحیث تكون ما إذا كانت محددة أو غیر محددة. إن األعمار اإلنتاجیة 
: المقدرة للموجودات غیر الملموسة ھي كما یلي

سنوات إلى غیر محدد 10التراخیص 
غیر محدد االسم التجاري 

سنوات10حتى وعالقات الطالب عقود العمالء والودائع الرئیسیة

إن التراخیص القابلة للتجدید في نھایة فترة السریان بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة على المجموعة من المفترض أن لھا 
دة. أعمار إنتاجیة غیر محد

إن الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة یتم إطفاؤھا على مدى أعمارھا اإلنتاجیة االقتصادیة ویتم 
تقییم تلك الموجودات للتأكد فیما إذا انخفضت قیمتھا في حالة وجود مؤشر على أن األصل غیر الملموس قد تنخفض 

للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة في نھایة كل سنة مالیة قیمتھ. یتم مراجعة فترة وأسلوب اإلطفاء 
على األقل. إن التغیرات في األعمار اإلنتاجیة المتوقعة أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة 

حسبما ھو مالئم، حیث یتم اعتبارھا تغیرات في في األصل یتم المحاسبة عنھا من خالل تغییر فترة أو أسلوب اإلطفاء،
التقدیرات المحاسبیة. یتم إدراج مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر المحددة في بیان الدخل 

المجمع في فئة المصروفات المتناسقة مع وظیفة األصل غیر الملموس.
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وجودات غیر ملموسة (تتمة)م
یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة لغرض تحدید انخفاض القیمة سنویًا إما على 
أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. وال یتم إطفاء مثل تلك الموجودات. یتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات 

ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنویا للتأكد ما إذا كان تقییم األعمار كغیر محددة ما زال مؤیدًا وإن لم غیر الملموسة 
یكن كذلك فإن التغیر في تقییم العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد یتم على أساس مستقبلي. 

موس بالفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة یتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم االعتراف بأصل غیر مل
الدفتریة لألصل وتدرج في بیان الدخل المجمع عند عدم االعتراف باألصل.

مخصصات
عام 

تقید المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزامات حالیة (قانونیة أو استداللیة) ناتجة عن حدث وقع من قبل، كما أنھ 
إلى التدفق الصادر لموارد تتضمن منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام ویمكن قیاس مبلغ من المحتمل أن تظھر الحاجة
عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، على سبیل االلتزام بصورة موثوق فیھا.

ویدرج ترداد مؤكدًا بالفعل.المثال بموجب عقد تأمین، یتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما یكون ھذا االس
المصروف المتعلق بأي مخصص في بیان الدخل المجمع بالصافي بعد أي استرداد.

مطلوبات محتملة مسجلة في دمج أعمال 
یتم قیاس المطلوبات المحتملة المسجلة في دمج األعمال مبدئیًا بالقیمة العادلة. ویتم قیاسھا في فترة الحقة بالمبلغ المسجل 

: المخصصات والمطلوبات 37للتعلیمات اإلرشادیة للمخصصات المذكورة أعاله وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي وفقاً 
والموجودات المحتملة، أو بالمبلغ المسجل مبدئیًا ناقصاً، متى كان ذلك مناسباً، اإلطفاء المتراكم المسجل وفقًا لتعلیمات 

: اإلیرادات، أیھما أعلى. 18تحقق اإلیرادات وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي

مكافأة نھایة الخدمة
یتم احتساب مخصص للمبالغ المستحقة للموظفین طبقًا لقانون العمل الكویتي وعقود الموظفین وقوانین العمل في البالد 

فیما لو تم إنھاء التي تزاول الشركات التابعة نشاطھا بھا. إن ھذا االلتزام غیر الممول یمثل المبالغ المستحقة لكل موظف،
خدماتھ في تاریخ البیانات المالیة المجمعة. 

الشركة المشتراة أسھم
التي اصدرتھا الشركة األم والتي تم إعادة شراؤھا من قبل المجموعة ولم یتم سھمالشركة المشتراة من األأسھمتتكون 

تراة بطریقة التكلفة حیث یتم إدراج المتوسط المرجح الشركة المشأسھمإعادة إصدارھا أو إلغاؤھا بعد. یتم المحاسبة عن 
الشركة المشتراة، تضاف أسھمالمعاد شراؤھا في حساب مقابل ضمن حقوق الملكیة. عند إعادة إصدار سھملتكلفة األ

الشركة المشتراة". كما أسھماألرباح الناتجة إلى حساب منفصل غیر قابل للتوزیع في حقوق الملكیة وھو "احتیاطي 
تسجل أیة خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصید الدائن لذلك الحساب، ویتم تحمیل أیة خسائر إضافیة على 

الشركة أسھماألرباح المرحلة ثم الى االحتیاطي االختیاري واالحتیاطي االجباري. كما أن األرباح المحققة الحقًا من بیع 
أسھمخسائر مسجلة مؤقتة في االحتیاطیات واألرباح المرحلة واحتیاطي المشتراة تستخدم أوًال لمبادلة ومقاصة أي 

الشركة المشتراة. ویؤدي إصدار توزیعات أسھمالشركة المشتراة على التوالي. ال یتم دفع أي توزیعات أرباح نقدیة عن 
م بدون التأثیر على إجمالي الشركة المشتراة نسبیاً وتخفیض متوسط تكلفة السھأسھمإلى زیادة عدد أسھمأرباح في صورة 

الشركة المشتراة. أسھمتكلفة 

سھممعامالت المدفوعات باأل
. یتم بموجب شروط ھذا سھمعلى أساس التسویة باألسھمتقوم المجموعة بتطبیق برنامج خیار شراء الموظفین لأل

مع الموظفین بالرجوع إلى القیمة سھمللموظفین الدائمین. تقاس تكلفة معامالت التسویة باألأسھمالبرنامج منح خیارات 
-Black. ویتم تحدید القیمة العادلة للخیارات باستخدام نموذج تسعیر الخیارات سھمالعادلة في تاریخ منح ھذه األ

Scholes Option Pricing Model وتسجل القیمة العادلة للخیارات 17والمبین بمزید من التفصیل في اإلیضاح رقم .
فترة االستحقاق مع أثر مقابل على حقوق الملكیة.كمصروف على مدى

مع الزیادة المقابلة في حقوق الملكیة على مدى الفترة التي یتم خاللھا الوفاء سھمتتحقق تكلفة معامالت التسویة باأل
الكامل بشروط األداء و/ أو الخدمة والتي تنتھي عند التاریخ الذي یصبح فیھ الموظفون ذوي الصلة مستحقین للمنح ب

بتاریخ كل تقریر مالي حتى تاریخ سھم(تاریخ االستحقاق). إن المصروفات المتراكمة المحققة لمعامالت التسویة باأل
أدوات حقوق الملكیة التي سیتم للمجموعة لعدداالستحقاق تعكس الحد الذي تنتھي عنده فترة االستحقاق وأفضل تقدیر 

یمثل الحركة في المصروف لمدة سنةلبنود الدائنة في بیان الدخل المجمع استحقاقھا في النھایة. إن المصروف أو ا
ونھایتھا.السنةالمتراكم المسجل كما في بدایة 

ال یتم تسجیل مصروف للمنح التي ال یتم استحقاقھا بشكل نھائي، باستثناء المنح التي یكون استحقاقھا مشروطًا بظروف 
ض النظر عن استیفاء شروط السوق أو عدم استیفائھا على أن یتم استیفاء كافة السوق والتي یتم معاملتھا كمستحقة بغ

شروط األداء و/ أو الخدمة األخرى.
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(تتمة)سھممعامالت المدفوعات باأل
مصروف في حالة عدم تعدیل ، فإن الحد األدنى للمصروف المدرج یمثل السھمعند تعدیل شروط منحة التسویة باأل

الشروط. ویتم تسجیل مصروف إضافي ألي تعدیل یؤدي إلى الزیادة في إجمالي القیمة العادلة لترتیب المدفوعات 
، أو یعتبر نافعا للموظفین كما ھو مقاس في تاریخ التعدیل. سھمباأل

بتاریخ اإللغاء، ویتم فورًا إدراج أي مصروف عند إلغاءھا كما لو كانت مستحقة سھمیتم التعامل مع منحة التسویة باأل
للمنحة لم یكن مدرجًا من قبل. ویتضمن ذلك أي منح ال تستوفي شروط عدم استحقاقھا والتي تخضع لسیطرة المنشأة أو 

كل الطرف المقابل. أما في حالة استبدال المنحة الملغاة بمنحة جدیدة وتصنیفھا كمنحة إحالل في تاریخ منحھا، یتم معاملة
من المنح الملغاة والجدیدة كتعدیل للمنحة األصلیة، كما ھو مبین في الفقرة السابقة. 

).22إضافیة عند احتساب ربحیة السھم المخففة (إیضاح أسھمالقائمة یظھر كتخفیف سھمإن التأثیر المخفف لخیارات األ

تحویل العمالت األجنبیة 
سیة وتقاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل شركة باستخدام تلك العملة تحدد كل شركة في المجموعة عملتھا الرئی

الرئیسیة. وتدرج المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیًا بالعملة الرئیسیة بأسعار العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ 
بیة بتاریخ البیانات المالیة المجمعة إلى المعاملة. ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجن

الدینار الكویتي وفقًا ألسعار الصرف السائدة بذلك التاریخ. ویتم إدراج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التحویل في 
بیان الدخل المجمع.

دلة إلى الدینار الكویتي وفقاً یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والمدرجة بالقیمة العا
ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید قیمتھا. وفي حالة الموجودات غیر النقدیة التي یتحقق التغیر في قیمتھا العادلة 
مباشرة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى، فإن فروق أسعار الصرف األجنبي تتحقق مباشرة في اإلیرادات الشاملة 

ة للموجودات غیر النقدیة التي یتم إدراج التغیر في قیمتھا العادلة في بیان الدخل المجمع، یتم تسجیل كافة األخرى، وبالنسب
فروق تحویل العمالت األجنبیة في بیان الدخل المجمع.

السائدة یتم تحویل الموجودات (متضمنة الشھرة) والمطلوبات النقدیة وغیر النقدیة للعملیات األجنبیة وفقاً ألسعار الصرف
بتاریخ البیانات المالیة المجمعة. یتم تحویل نتائج التشغیل لتلك العملیات وفقًا لمتوسط أسعار الصرف للسنة، ویتم إدراج 
الفروق الناتجة عن التحویل ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. عند بیع عملیة أجنبیة، یتم تسجیل بند اإلیرادات الشاملة 

عملیة األجنبیة في بیان الدخل المجمع.األخرى المتعلقة بتلك ال

احتیاطي آخر 
یستخدم االحتیاطي اآلخر لتسجیل تأثیر التغیرات في حصة الملكیة في الشركات التابعة، دون فقد السیطرة. 

معلومات القطاعات
بد تكالیف. تستخدم إن القطاع ھو جزء ممیز من المجموعة یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتساب إیرادات وتك

قطاعات التشغیل التي ترتبط بھا نفس السمات . ویتم تجمیع إدارة المجموعة قطاعات التشغیل لتوزیع الموارد وتقییم األداء
االقتصادیة والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداد تقاریر حولھا كقطاعات قابلة إلعداد التقاریر عنھا.

االعتراف باإلیرادات
عتراف باإلیرادات إلى الحد الذي یكون عنده تدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة أمرًا محتمًال ویمكن قیاس مبلغ یتم اال

اإلیرادات بصورة موثوق منھا بصرف النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو 
یراداتھا لتحدید ما إذا كانت تعمل عن نفسھا كشركة أساسیة أو وكیل. انتھت المستحق. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إ

المجموعة إلى أنھا تعمل كشركة أساسیة في كافة ترتیبات اإلیرادات. إن معاییر االعتراف المحددة التالیة یجب أن تطبق 
أیضاً قبل االعتراف باإلیرادات:

إیرادات توزیعات أرباح
األرباح عندما یثبت الحق في استالم دفعات األرباح.تتحقق إیرادات توزیعات 

أتعاب وعموالت
یتم االعتراف بإیرادات األتعاب والعموالت عندما تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام حسن األداء عن طریق تحویل الخدمة 

ام حسن األداء على مدى فترة المتعھد بتقدیمھا إلى العمالء. وفي بدایة العقد، تحدد المجموعة ما إذا كانت تستوفي التز
زمنیة أو في وقت محدد. یتم تسجیل إیرادات األتعاب المكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى فترة زمنیة محددة على 

مدى فترة الخدمة. ویتم تسجیل األتعاب والعموالت الناتجة من تقدیم خدمات المعامالت عند إتمام المعاملة ذات الصلة.

ات الفوائدإیرادات ومصروف
تدرج إیرادات ومصروفات الفوائد في بیان الدخل المجمع لكافة األدوات التي تحمل فائدة على أساس معدل الفائدة الفعلي. 

كافة الشروط التعاقدیة لألداة المالیة والتي تتضمن أي أتعاب أو تكالیف إضافیة، متعلقة عند احتسابھاخذ في االعتبارؤوی
ي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، ولكن لیس خسائر ائتمان مستقبلیة.مباشرًة باألداة والت
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(تتمة)االعتراف باإلیرادات
(تتمة)إیرادات ومصروفات الفوائد

لیة محتفظ بھا حتى االستحقاق" عند انخفاض قیمة أداة مالیة مصنفة "كموجودات مالیة متاحة للبیع" و"موجودات ما
و"قروض ومدینین" یتم تسجیل الفائدة فیما بعد باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض 

قیاس خسارة انخفاض القیمة.

خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة
من االشتراكات المباشرة واشتراكات الكابالت وأنشطة اإلعالن تمثل خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة اإلیرادات

واستقبال وبث القنوات الفضائیة مقابل اشتراكات دوریة وتقدیم خدمات اإلنترنت وتتحقق كیفما ومتى یتم تقدیم الخدمات.

إیرادات الضیافة والعقارات  
إیرادات التأجیر. وتسجل إیرادات التأجیر باستخدام طریقة تتضمن إیرادات الضیافة واإلیرادات العقاریة إیرادات الفنادق و

القسط الثابت على مدى فترات عقود التأجیر. تمثل إیرادات الفنادق القیمة الصادر بھا فواتیر للبضاعة والخدمات المقدمة.

إیرادات التصنیع والتوزیع
الھامة لملكیة البضاعة إلى المشتري ویكون ذلك یتم تحقق إیرادات القطاعات الصناعیة عندما تنتقل المخاطر والمزایا
عادة عند التسلیم وعندما یمكن قیاس مبلغ االیرادات بشكل موثوق منھ. 

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات الموقوفة 
لبیع في حالة استرداد قیمتھا البیع كمحتفظ بھا لغرض اعاتتقوم المجموعة بتصنیف الموجودات غیر المتداولة ومجمو

تقاس الموجودات غیر المتداولة الدفتریة بصورة رئیسیة من خالل معاملة بیع ولیس من خالل االستمرار في االستخدام. 
العادلة ناقصًا التكالیف حتى البیع أیھما أقلقیمتھاالدفتریة او تھاقیمبفة كمحتفظ بھا لغرض البیع ومجموعات البیع المصن

. إن 5تكن البنود المعروضة في مجموعة البیع جزءا من نطاق القیاس الموضح في المعیار الدولي للتقاریر المالیة ما لم
فقط عندما ترتفع احتماالت البیع ویعتبر األصل أو مستوفاة یعتبر معاییر تصنیف البنود كمحتفظ بھا لغرض البیع 

یجب أن تلتزم اإلدارة بالبیع الذي من المتوقع أن یتأھل للتحقق كبیع الحالیة.تھایع الفوري بحالمجموعة البیع متاحة للب
تتوقف المحاسبة عن االستثمارات في شركات محاصة ضمن حقوق الملكیة مكتمل خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف.

فور تصنیفھا كمحتفظ بھا لغرض البیع. 

أحد مكونات المنشأة او تصنیفھ كمحتفظ بھ لغرض البیع، في حالة بیعتتأھل مجموعة البیع للتصنیف كعملیة موقوفة 
: یمثلوكان ھذا المكون

مجال أعمال رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة منفصلة للعملیات·
جزًءا من خطة فردیة منسقة لبیع مجال أعمال منفصل أو منطقة جغرافیة منفصلة للعملیات أو·
البیع.شركة تابعة تم حیازتھا بشكل خاص بغرض إعادة·

یتم استبعاد العملیات الموقوفة من نتائج العملیات المستمرة وتعرض كمبلغ مستقل ضمن االرباح او الخسائر بعد 
الضرائب من العملیات الموقوفة في بیان الدخل المجمع. 

عقود التأجیر
تقییم مابیعة ھذا الترتیب ویتطلب إن تحدید ما إذا كان ترتیب معین ھو ترتیب تأجیري أو یحتوي على إیجار یستند إلى ط

إذا كان استیفاء ھذا الترتیب یعتمد على استخدام أصل معین أو موجودات محددة أو أن الترتیب یؤدي الى تحویل الحق 
في استخدام األصل.

المجموعة كمؤجر 
ملكیة األصل كعقود تأجیر یتم تصنیف عقود التأجیر التي تحتفظ المجموعة بموجبھا بكافة المخاطر والمزایا الھامة ل

تشغیلي. یتم إضافة التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض على عقد التأجیر التشغیلي إلى القیمة الدفتریة 
للموجودات المؤجرة ویتم تحققھا على مدى العمر اإلنتاجي على نفس األساس الذي یتم بھ تحقق إیرادات التأجیر. 

المجموعة كمستأجر
تم تصنیف عقود التأجیر كعقود تأجیر تشغیلي عند احتفاظ المؤجر بكافة المخاطر والمزایا الھامة لملكیة األصل. یتم ی

تسجیل مدفوعات عقود التأجیر التشغیلي كمصروف في بیان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 
التأجیر.

ل المجموعة بموجب عقد التأجیر التشغیلي ویتم المحاسبة عنھ كعقار استثماري قد یتم تصنیف العقار المحتفظ بھ من قب
عندما یفي العقار بتعریف العقار االستثماري ویتم تقییم كل عقار على حدة بناًء على نیة اإلدارة. یتم تحدید التكلفة المبدئیة 

لمصنفة كعقارات استثماریة بالقیمة العادلة لحصة ملكیة العقار المحتفظ بھا من قبل المجموعة بموجب عقد التأجیر وا
للعقار أو القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات عقود التأجیر أیھما أقل، ویتم إدراج مبلغ معادل كالتزام.
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انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
ت مالیة مجمعة لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على أن أصال ما قد تنخفض قیمتھ.تجري المجموعة تقییًما بتاریخ كل بیانا

فإذا ما توفر مثل ھذا المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر 
لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً إن المبلغ الممكن استرداده لألصل ھو القیمة العادلةالمبلغ الممكن استرداده لألصل.

التكالیف حتى البیع أو القیمة أثناء االستخدام أیھما أعلى ویتم تحدیده لكل أصل على أساس فردي ما لم یكن األصل منتجاً 
لتدفقات نقدیة مستقلة على نحو كبیر عن تلك التي یتم إنتاجھا من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما 

د القیمة الدفتریة ألصل ما او وحدة إلنتاج النقد عن المبلغ الممكن استرداده، یعتبر األصل قد انخفضت قیمتھ ویخفض تزی
عند تقییم القیمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة الى القیمة الحالیة إلى قیمتھ الممكن استردادھا.
ضرائب یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل. باستخدام معدل الخصم قبل ال

عند تحدید القیمة العادلة ناقصًا التكالیف حتى البیع، تؤخذ معامالت السوق الحدیثة في االعتبار، إن وجدت. في حالة عدم 
لیات المحاسبیة یتم تأییدھا بمضاعفات التقییم أو أسعار توفر تلك المعامالت یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. إن ھذه العم

المعلنة للشركات التابعة المتداولة علًنا أو مؤشرات القیمة العادلة المتاحة األخرى.سھماأل

یستند احتساب المجموعة النخفاض القیمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادھا بصورة 
دة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي یتم توزیع الموجودات الفردیة علیھا. تغطي ھذه منفصلة لكل وح

الموازنات والحسابات المتوقعة عموًما فترة خمس سنوات. للفترات األطول، یتم احتساب معدل نمو طویل األجل ویتم 
تطبیقھ للتوقع بالتدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة. 

تحقق خسائر االنخفاض في القیمة للعملیات المستمرة في بیان الدخل المجمع، باستثناء العقار الذي اعید تقییمھ سابقاً ت
والذي تم إدراج إعادة التقییم لھ ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. في ھذه الحالة، یتم تسجیل االنخفاض في القیمة أیضاً 

المبلغ المسجل ألي إعادة تقییم سابقة. في اإلیرادات الشاملة األخرى إلى حد

الضرائب
ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

لعام 24وقرار وزیر المالیة رقم 2000لعام 19تحتسب الشركة األم ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقًا للقانون رقم 
رادات من الشركات الزمیلة . وفقًا للقانون، تم خصم اإلیللفترة% من الربح الخاضع للضریبة 2.5بنسبة 2006

والشركات التابعة وتوزیعات األرباح النقدیة من الشركات المدرجة التي تخضع لضریبة دعم العمالة الوطنیة من ربح 
السنة.

مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
قرار أعضاء % وفقًا للحساب المعدل استنادًا إلى1تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بنسبة 

مجلس إدارة المؤسسة الذي ینص على أنھ یجب استبعاد اإلیرادات من الشركات الزمیلة والشركات التابعة ومكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة والتحویل إلى االحتیاطي االجباري من ربح السنة عند تحدید الحصة.

الزكاة
.2007لعام 58قاً لقرار وزارة المالیة رقم % من ربح الشركة األم وف1یتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 

الضرائب على الشركات التابعة األجنبیة
یتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبیة على أساس معدالت الضرائب المطبقة ووفقًا للقوانین واألنظمة 

ضریبة الدخل المستحقة على الربح الخاضع والتعلیمات الساریة في البلدان التي تعمل فیھا ھذه الشركات التابعة. تدرج 
للضریبة (الضریبة الحالیة) كمصروف في الفترة التي تتحقق فیھا األرباح وفقا للوائح المالیة المعمول بھا في البلدان ذات 

الصلة التي تعمل فیھا المجموعة. 

تة بین األوعیة الضریبیة للموجودات یتم احتساب مخصص للضرائب المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام عن الفروق المؤق
والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة ألغراض التقاریر المالیة كما في تاریخ البیانات المالیة المجمعة. 

یتم تسجیل موجودات الضرائب المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحیل اإلعفاءات الضریبیة غیر 
یر المستخدمة. وتسجل موجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي یتوفر معھ الربح المستخدمة وخسائر الضرائب غ

الخاضع للضریبة والذي یمكن مقابلھ استخدام الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحیل اإلعفاءات الضریبیة غیر 
المتعلقة بالفرق المؤقت القابل المستخدمة وخسائر الضرائب غیر المستخدمة، إال عندما تنتج موجودات الضرائب المؤجلة

لالستقطاع من االعتراف المبدئي ألصل أو التزام في معاملة بخالف دمج األعمال وعندما ال تؤثر المعاملة على األرباح 
المحاسبیة وال األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة في تاریخ المعاملة.

ؤجلة بتاریخ كل تقاریر مالیة ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي ال یحتمل یتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضرائب الم
معھ السماح للربح الخاضع للضریبة الكافي باستخدام موجودات الضرائب المؤجلة كلیا او جزئیا. یتم إعادة تقییم 

من المحتمل أن موجودات الضریبة المؤجلة غیر المحققة في تاریخ كل تقریر مالي وتتحقق إلى الحد الذي یصبح عنده
تسمح األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باسترداد موجودات ضریبة الدخل المؤجلة.
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الضرائب (تتمة)
(تتمة)الضرائب على الشركات التابعة األجنبیة

ق ملزم قانوًنا بمقاصة موجودات ضریبة الدخل تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة فقط عندما یوجد ح
الحالیة في مقابل مطلوبات ضریبة الدخل الحالیة وعندما تتعلق الضرائب المؤجلة بالشركة نفسھا الخاضعة للضریبة 

ونفس الھیئة الضریبیة.

تاریخ البیانات المالیة یتم قیاس موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقا للمعدالت الضریبیة والتشریعات الساریة في 
المجمعة. 

العادیة سھمتوزیعات أرباح لأل
العادیة كالتزام وتخصم من حقوق الملكیة عند اعتمادھا من قبل مساھمي الشركة األم. سھمتسجل توزیعات األرباح لأل

المجمع كحدث بعد تاریخ بیان یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح للسنة والتي تم اعتمادھا بعد تاریخ بیان المركز المالي 
المركز المالي المجمع. 

موجودات بصفة األمانة 
ال تعامل الموجودات والودائع المتعلقة المحتفظ بھا بصفة األمانة أو الوكالة على أنھا من موجودات أو مطلوبات 

المجموعة وبالتالي ال یتم إدراجھا في بیان المركز المالي المجمع.

ملةالمطلوبات المحت
ال یتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البیانات المالیة المجمعة بل یتم اإلفصاح عنھا ما لم یكن احتمال التدفق الصادر 

مستبعدًا. للموارد التي تتضمن منافع اقتصادیة 

ال یتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البیانات المالیة المجمعة بل یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون التدفق الوارد للموارد 
مرجحاً. التي تتضمن منافع اقتصادیة 
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اإلدارة وضع احكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ إن إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من 
لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المتعلقة بھا، باإلضافة إلى اإلفصاحات المتعلقة المدرجة 

مادي في القیمة ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یؤدي الى نتائج تتطلب تعدیل بالمطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من 
الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في فترات مستقبلیة. عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، اتخذت 

لعدم التأكد من التقدیرات خرىاإلدارة األحكام واالفتراضات اآلتیة فیما یتعلق بالمصادر المستقبلیة والمصادر الرئیسیة األ
مالیة المجمعة، والتي تمثل مخاطر جوھریة تؤدي الى تعدیل مادي في القیمة الدفتریة للموجودات في تاریخ البیانات ال

وقد تتغیر الظروف الحالیة واالفتراضات المتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة والمطلوبات في السنة المالیة التالیة. 
التي لھا التأثیر الموضوعاتوثھا. وفیما یلي لظروف خارجة عن إرادة المجموعة وتنعكس على االفتراضات عند حد

األحكام و/او التقدیرات الرئیسیة لإلدارة من بین األحكام واألكثر أھمیة على المبالغ المسجلة في البیانات المالیة المجمعة 
التقدیرات ذات الصلة. /

األحكام 
التالیة، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقدیرات، ، استخدمت اإلدارة األحكام للمجموعةلسیاسات المحاسبیةاعند تطبیق 

على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة المجمعة:األكثر أھمیة ر التأثیوالتي لھا 

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من -تصنیف الموجودات المالیة
الذي یتم ضمنھ االحتفاظ بالموجودات وتقییم عمالاألف الموجودات المالیة استنادًا إلى تقییم نموذج یتحدد المجموعة تصن

األحكام إن ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم. 
لتي یتم االمجمعة المناسب لیعكس على أفضل مستوى مجموعة او محفظة الموجودات عمالمطلوبة لتحدید نموذج األ

في الحاالت عمالمعین. كما تطبق المجموعة احكام لتقییم ما إذا وجد أي تغییر في نموذج األأعماللتحقیق ھدف إدارتھا 
بصورة مختلفة عن التوقعات األصلیة.عمالالتي یتم فیھا تسجیل الموجودات في نموذج األ

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –تصنیف الموجودات المالیة 
كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 39یتم تصنیف الموجودات المالیة في نطاق معیار المحاسبة الدولي 

األرباح او الخسائر، او قروض ومدینین او استثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق، او موجودات مالیة متاحة للبیع او 
متى أمكن ذلك. تحدد المجموعة تصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف مشتقات مصنفة كأدوات تغطیة في تغطیة فعالة

المبدئ. 
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(تتمة)األحكام 
2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع سھمانخفاض قیمة األ
المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع بصفتھا موجودات انخفضت قیمتھا إذا كان ھناك سھمة مع األتتعامل المجموع

انخفاض جوھري أو متواصل في القیمة العادلة بما یقل عن تكلفتھا أو عندما یكون ھناك دلیل موضوعي آخر یشیر إلى 
واصل" تتطلب أحكام ھامة.وجود انخفاض في القیمة. إن عملیة تحدید االنخفاض "الجوھري" أو "مت

تقییم السیطرة
عند تحدید السیطرة، تأخذ اإلدارة في الحسبان ما إذا كان لدى المجموعة قدرة عملیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة 

المتغیر . إن تقییم األنشطة ذات الصلة واستخدام قدرتھا في التأثیر على العائدالمستثمر فیھا بنفسھا إلنتاج عوائد لصالحھا
یتطلب اتخاذ أحكام جوھریة.
موجودات الضریبة المؤجلة 

األرباح المستقبلیة توافر موجودات الضریبة المؤجلة فیما یتعلق بخسائر الضرائب إلى الحد الذي من المحتمل معھ تسجل 
ت تحدید مبلغ موجودالحكام مطلوبة وفي ھذه الحالة، فإن األالخسائر. التي یتم مقابلھا استغالل الخاضعة للضریبة 

المتوقع ومستوى األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة بناء على التوقیت الزمني قھ الضریبة المؤجلة الذي یمكن تحق
استراتیجیات تخطیط الضرائب المستقبلیة. باإلضافة إلى

المجموعة كمؤجر  –التأجیر التشغیلي عقود 
لى تقییم لدیھا. حددت المجموعة، استنادًا إةاالستثماریاتمحفظة العقارلاریة المجموعة عقود تأجیر عقارات تجبرمت أ

لملكیة ھذه العقارات ولذلك تتم المحاسبة عن ھذه الھامة ، أنھا تحتفظ بكافة المخاطر والمزایا الترتیباتبنود وشروط 
العقود كعقود تأجیر تشغیلي. 

عدم التأكد من التقدیرات واالفتراضات
لعدم التأكد من التقدیرات خرىاالفتراضات الرئیسیة التي تتعلق باألسباب المستقبلیة والمصادر الرئیسیة األفیما یلي
للموجودات دفتریةؤدي إلى تعدیل مادي على القیم الة تجوھریمخاطر والتي لھا البیانات المالیة المجمعة بتاریخ 

والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة:
المحددة رغیملموسة ذات األعمار االنتاجیة الغیر والموجودات األخرىة الشھرةانخفاض قیم

عمار االنتاجیة ذات األملموسة الغیر خرىاألوالموجوداتالمجموعة ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة الشھرةتحدد 
التكلفة حتى اأو القیمة العادلة ناقصً دام ثناء االستخأ. ویتطلب ذلك تقدیر القیمة قلعلى األمرة واحدة سنویاً المحددة غیر 
غیر المحددة ملموسة ذات االعمار االنتاجیة الغیر خرىاألالموجوداتولوحدات إنتاج النقد التي یتم توزیع الشھرةالبیع 

وحدة إنتاج النقد لتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من ایتطلب من المجموعة تقدیر ثناء االستخدام أعلیھا. إن تقدیر القیمة 
وكذلك اختیار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من –خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالیة 
كافة فئات الموجودات المالیة إصدار األحكام ل9لمعیار الدولي للتقاریر المالیة لیتطلب قیاس خسائر انخفاض القیمة طبقا 

وخصوصًا تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وقیم الضمانات عند تحدید خسائر انخفاض القیمة وتقییم االزدیاد 
ى الملحوظ في خسائر االئتمان. یتم تحدید ھذه التقدیرات عن طریق عدة عوامل ویمكن أن تؤدي التغییرات فیھا إل

مستویات مختلفة من المخصصات.

حسابات خسائر االئتمان المتوقعة لدى المجموعة على مدخالت نماذج معقدة وعدد من االفتراضات األساسیة حول تعتمد 
دیرات  ام وتق ر كأحك ي تعتب ة الت ان المتوقع اذج خسائر االئتم اختیار المدخالت المتغیرة والعالقة بینھا. وتشتمل عناصر نم

وھریة على ما یلي:محاسبیة ج

،درجات التصنیف الفردیةعلى احتماالت التعثر یقوم بتوزیع نموذج التصنیف االئتماني الداخلي للمجموعة والذي ×
معاییر المجموعة فیما یتعلق بتقییم االزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان بحیث ینبغي قیاس مخصصات الموجودات ×

األداة والتقییم النوعي للمخاطر،لمتوقعة على مدار عمرالمالیة على أساس خسائر االئتمان ا
ر االئتمان المتوقعة بصورة مجمعة،تصنیف الموجودات المالیة عند تقییم خسائ×
،تطویر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك الصیغ المختلفة واختیار المدخالت×
مثل مستویات البطالة وقیمة لكلي والمدخالت االقتصادیة تحدید العالقات بین السیناریوھات المرتبطة باالقتصاد ا×

، و /أو واحتساب نسبة الخسارة عند التعثر واالنكشاف للمخاطر عند التعثرالتعثر وتأثیرھا على احتمالیة الضمان، 
یة الالزمة تحدید السیناریوھات المستقبلیة المتعلقة باالقتصاد الكلي وترجیح االحتماالت الستقاء المدخالت االقتصاد×

لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -مخصص خسائر ائتمان
لتحدید ما إذا كان یجب تسجیل مخصص ساس ربع سنوي على أتقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف غیر المنتظمة 

لتقدیر مبلغ جوھریة أحكام صدار االدارة إعلىیجب على وجھ الخصوص، خسائر االئتمان في بیان الدخل المجمع. 
تلك التقدیرات بالضرورة إلى وتستند وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة عند تحدید مستوى المخصصات المطلوبة. 

االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلیة مما یؤدي إلى 
.تلك المخصصاتفيات مستقبلیة تغیر
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عدم التأكد من التقدیرات واالفتراضات (تتمة)
2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -لقروض والسلفلمخصص انخفاض القیمة المجمع

لجوھریة بشكل منفرد، تقوم المجموعة أیضًا باحتساب إضافة إلى المخصصات المحددة مقابل القروض والسلف ا
. یستند ھذا المخصص القروضمقابل فردیةبصورة ةمحددالمخصص مجمع النخفاض القیمة للقروض والسلف غیر 

الخسارة التاریخیة نمطللقرض من تاریخ منحھ. ویستند مبلغ المخصص إلى التصنیف الداخليالمجمع إلى التدھور في 
ویتم تعدیلھ لیعكس التغیرات االقتصادیة الحالیة.تصنیفكل للقروض ضمن

أوجھ والتقادم التقني وكذلك عمالوقطاع األدولة أي تدھور في مخاطر المنھا عوامل عدة ھذا التصنیف الداخلي یراعي 
الھیكلي المحدد أو تراجع التدفقات النقدیة.القصور

ي ذلك الموجودات غیر الملموسةالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات بما ف
إن تقدیر القیمة العادلة للموجودات بما في ذلك الموجودات غیر الملموسة التي لھا أعمار إنتاجیة محددة وغیر محددة 

والمطلوبات المحتملة التي تم حیازتھا كنتیجة لدمج األعمال یتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام ھامة.
المالیة دواتألقیاس القیمة العادلة ل

لمجمع استنادًا إلى سوق تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي افي حالة عدم امكانیة 
نماذج ، یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام أسالیب تقییم تشمل نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ مدخالت ھذه النشط

لم یكن ذلك ممكناً، یتم استخدام درجة من األحكام عند تحدید القیمة العادلة. تتضمن وإذان أمكن.من السوق المعروضة إ
تؤثر التغیرات في االفتراضات وقد وتقلبات السوق. االئتمان التقدیرات اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر 

لیة. حول ھذه العوامل على القیمة العادلة المدرجة لألدوات الما
. وعندما عمالاألدمجبالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة كجزء من معاملة عمالاألدمجیتم تقدیر المقابل المحتمل الناتج من 

. ویعتمد بیانات مالیة مجمعةكل یستوفي المقابل المحتمل تعریف االلتزام المالي، یعاد قیاسھ الحقا بالقیمة العادلة في تاریخ 
وعامل أھداف األداء عادلة على التدفقات النقدیة المخصومة. وتراعي االفتراضات الرئیسیة احتمالیة تحقیق تحدید القیمة ال

الخصم. 
.جوھرًیاغیر المسعرة یتطلب تقدیراسھماألإن تحدید التدفقات النقدیة وعوامل الخصم للموجودات المالیة في 

تقییم العقارات االستثماریة
. تم استخدام طریقتین رئیسیتین في تحدید ینعقارات مستقليادلة للعقارات االستثماریة من قبل مقیمالقیمة العدیریتم تق

القائم على وھما (أ) تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة–لعقارات االستثماریة حصص الملكیة في االقیمة العادلة ل
تحلیل المقارن كما یلي: الالمعادالت و (ب) 

من التدفقات النقدیة مجموعةستند إلى ی، فإنھالقائم على المعادالتلتدفقات النقدیة المخصومةالتحلیلبالنسبة )أ(
ومخصومة بمعدل یعكس مخاطر األصل. أخرىأي عقود تأجیر قائمة وعقود بشروطالحرة والمؤیدة المتوقعة 

دام قیم المعامالت الفعلیة التي تم ه من قبل مقیم عقارات مستقل باستخیتم إجراؤتحلیل المقارن إلى تقییم الیستند )ب(
مماثلة، وعلى أساس معرفة وخبرة مقیم العقارات.موقع وحالة لعقارات لھا أخرىإجراؤھا مؤخرًا من قبل أطراف 

معرفتھم في السوق وخبرتھم في ب، استعان خبراء التقییم 2018دیسمبر 31القیمة السوقیة كما في اتللتوصل الى تقدیر
یرتفع مستوى عدم ، . في ھذه الحاالتالقابلة للمقارنةالمعامالت التاریخیةفقط على دون االعتماد ، المھنیةاالحكامإصدار 

. أكثر نشاًطاسوق ھ فيتقدیرات القیمة السوقیة للعقارات االستثماریة، أكثر منمن دالتأك

یمة العادلة للعقار االستثماري مبینة في اإلیضاحإن األسالیب واالفتراضات الھامة المستخدمة من قبل المقیمین في تقدیر الق
9.

المستخدمة لتقییم العقارات االستثماریةاألسالیب
عقار عامل أو عقار للتطویر. لمن التدفقات النقدیة الدوریة مجموعةتشتمل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة على تقدیر 

لتدفقات للقیمة الحالیة لسوق، لوضع مؤشر مستقى من ام یق معدل خصتم تطبی، المتوقعةلھذه التدفقات النقدیة وللوصول
إیرادات التأجیر ناقصاً بمجملتسبة التدفقات النقدیة الدوریة المحویتم بصورة نموذجیة تقدیرالمتعلقة بالعقار. اإلیرادات

صافي إیرادات قیممنةكما یتم خصم مجموعوخسائر التحصیل وناقصًا مصروفات / مدفوعات التشغیل. الشغورمعدل
، والتي تم توقعھا في التقییم التقلیدیة)طریقة(التي تستخدم البیعتقدیر قیمة العكس/اإلنھاء/باإلضافة إلىالتشغیل الدوریة، 
الحالیة. إن إجمالي صافي القیم الحالیة یساوي القیمة العادلة للعقار.إلى القیمةنھایة فترة التقدیر، 

طریقة تجمع ما بین طریقة ھي لمتبقیة (أو طریقة التطویر االفتراضي) المستخدمة في تقدیر القیمة العادلة طریقة القیم اإن 
الرسملة (اإلیرادات) وطریقة التكلفة (التجمیع). یتم تعریف طریقة القیم المتبقیة على أنھا: "طریقة تحدید قیمة العقار الذي 

یر أو التجدید. ویتم خصم إجمالي تكلفة العمل المقدر بما في ذلك الرسوم من المحتمل أن یخضع للتطویر أو إعادة التطو
التطویر من إجمالي قیمة المشروع أعمالذات الصلة زائدًا مخصص الفائدة ومخاطر وأرباح القائم بخرىوالمصروفات األ

مة المتبقیة".المكتمل. یتم بعد ذلك تعدیل المبلغ الناتج رجوًعا إلى تاریخ التقییم للوصول إلى القی
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إفصاحات االنتقال2.8

2018ینایر 1اعتبارا من 9تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وفقا للموضح ادناه: 

الیة والمطلوبات المالیة الناتجة لم یتم إعادة إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجیل الفروق في القیم الدفتریة للموجودات الم)أ
. وبالتالي، 2018ینایر 1ضمن األرباح المرحلة واالحتیاطیات كما في 9عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وبذلك ھي لیست قابلة 9متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة ال تعكس 2017المعلومات المعروضة لسنة فإن 
.9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018لومات المعروضة لسنة للمقارنة بالمع

تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي: )ب

تحدید نموذج االعمال الذي یتم االحتفاظ باألصل من خاللھ. ·
وجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل تصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الم·

األرباح او الخسائر. 
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بعا للمتاجرة كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل ·

. خرىاإلیرادات الشاملة األ
، فقد 9انیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة إذا كانت أدوات الدین منخفضة المخاطر االئتم·

افترضت المجموعة ان المخاطر االئتمانیة المرتبطة باألصل لم تتعرض لالزدیاد الملحوظ منذ االعتراف المبدئي 
بھ. 

ألف 129,877ألرباح المرحلة بمبلغ في نقص ا2018ینایر 1كما في 9یتمثل تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
9,206ألف دینار كویتي وزیادة احتیاطي القیمة العادلة بمبلغ 71,651دینار كویتي ونقص الحصص غیر المسیطرة بمبلغ 

دینار كویتي، وذلك على النحو التالي: ألف

األرباح المرحلة 
التغیرات المتراكمة 

رة الحصص غیر المسیطالقیمة العادلة في 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
التأثیر على إعادة التصنیف وإعادة القیاس: 

االستثمار في أوراق مالیة (دین) من التكلفة المطفأة الى 
195110-القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

المتاح للبیع الى االستثمار في أوراق مالیة (دین) من
744418-التكلفة المطفأة

االستثمار في أوراق مالیة (دین وأسھم) من المتاح للبیع 
3,2833,035(2,683)الى القیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

االستثمار في أوراق مالیة (دین وأسھم) من المتاح للبیع 
(2,301)4,905(8,985)دات الشاملة األخرى الى القیمة العادلة من خالل اإلیرا

تأثیر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات 
المالیة: 

خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر 
ألوراق الدین المصنفة كموجودات مالیة 9المالیة 

لشاملة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات ا
-79(79)األخرى 

خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر 
(72,913)-(118,130)للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 9المالیة 

─────────────────────
في 9صافي التأثیر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(71,651)9,206(129,877)2018ینایر 1مبدئي في تاریخ التطبیق ال
═════════════════════
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

9تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وفئات القیاس الجدیدة 39ة والقیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي یعرض الجدول التالي مطابقة فئات القیاس األصلی

. 2018ینایر 1للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في 9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
وفقا لمعیار 

المحاسبة الدولي 
39

التصنیف الجدید 
لدولي وفقا للمعیار ا

9للتقاریر المالیة 

القیمة الدفتریة 
االصلیة وفقا لمعیار 

تعدیالت االنتقال 39المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة وفقا للمعیار 

الدولي للتقاریر 
9المالیة 

دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفالموجودات المالیة
نقد في الصندوق ولدى

1,569,111(454)1,569,565التكلفة المطفأة قروض ومدینین البنوك 
أذون وسندات خزانة 

646,675219,267865,942التكلفة المطفأة قروض ومدینین أخرىوأوراق دین مالیة 
4,957,709(283,116)5,240,825التكلفة المطفأة قروض ومدینین قروض وسلف 

مة موجودات مالیة بالقی
العادلة من خالل األرباح 

او الخسائر 

القیمة العادلة من 
خالل األرباح او 

الخسائر

القیمة العادلة من 
خالل األرباح او 

35,355171,235206,590الخسائر

موجودات مالیة متاحة 
متاح للبیع للبیع 

القیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات 

317,624(196,479)514,103خرىالشاملة األ
موجودات مالیة محتفظ 

بھا حتى االستحقاق 
محتفظ بھا حتى 

-(77,597)77,597التكلفة المطفأة االستحقاق 
447,200521447,721التكلفة المطفأة قروض ومدینین موجودات أخرى 

────────────────────────
إجمالي الموجودات 

8,364,697(166,623)8,531,320المالیة 
════════════════════════

حصة خسائر االئتمان المتوقعة في القروض والمدینین لالستثمار في شركات زمیلة بمبلغ خرىتتضمن تعدیالت االنتقال األ
دینار كویتي. ألف25,341بمبلغ خرىدینار كویتي، والمطلوبات األألف358
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

عند 9بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39لقیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي مطابقة ا
(تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الدولي للتقاریر بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار 39لمعیار المحاسبة الدولي وفقایعرض الجدول التالي مطابقة القیمة الدفتریة
. 2018ینایر 1في 9عند االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9المالیة 

القیمة الدفتریة وفقا 
لمعیار المحاسبة الدولي 

دیسمبر 31كما في 39
إعادة القیاس إعادة التصنیف 2017

القیمة الدفتریة وفقا 
للمعیار الدولي للتقاریر 

ینایر 1ا في كم9المالیة 
2018

دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف
الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة 

المطفأة 
نقد في الصندوق ولدى البنوك 

---1,569,565الرصید االفتتاحي 
-(454)--مخصص انخفاض القیمة 

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

════════════════════════════
أذون وسندات خزانة وأوراق دین 

مالیة أخرى 
---646,675الرصید االفتتاحي 

من موجودات مالیة محتفظ بھا حتى 
--59,764-االستحقاق 

--158,961-لبیع من موجودات مالیة متاحة ل
-(435)--مخصص انخفاض القیمة 

-977--إعادة القیاس 
────────────────────────────

646,675218,725542865,942الرصید الختامي 
════════════════════════════

قروض وسلف 
---5,240,825الرصید االفتتاحي 

عادلة من خالل األرباحالى القیمة ال
--(118,140)-او الخسائر 

-(164,976)--مخصص انخفاض القیمة 
────────────────────────────

4,957,709(164,976)(118,140)5,240,825الرصید الختامي 
════════════════════════════

محتفظ بھا حتى االستحقاق 
---77,597تتاحي الرصید االف

الى أذون وسندات الخزانة وأوراق 
--(59,764)-الدین المالیة األخرى 

الى القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
--(17,833)-الشاملة األخرى 

────────────────────────────
--(77,597)77,597الرصید الختامي 

════════════════════════════
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

عند 9بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39مطابقة القیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
(تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

القیمة الدفتریة وفقا 
لمعیار المحاسبة 

31كما في 39الدولي 
إعادة القیاس إعادة التصنیف 2017دیسمبر 

القیمة الدفتریة وفقا 
للمعیار الدولي 
كما 9للتقاریر المالیة 

2018ینایر 1في 
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف

أخرىموجودات 
---447,200الرصید االفتتاحي 

-521--القیمة مخصص انخفاض 
────────────────────────────

521447,721-447,200الرصید الختامي 
════════════════════════════

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

الى القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
--(269,509)-الشاملة األخرى 

الى القیمة العادلة من خالل األرباح او 
--(85,633)-الخسائر 

الى أذون وسندات الخزانة وأدوات 
--(158,961)-الدین المالیة األخرى 

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

════════════════════════════
دلة من خالل اإلیرادات القیمة العا

الشاملة األخرى 
----الرصید االفتتاحي 

-(3,368)269,509-من المتاح للبیع 
-17,833306-من المحتفظ بھ حتى االستحقاق 

من القیمة العادلة من خالل األرباح او 
--33,344-الخسائر 

────────────────────────────
317,624(3,062)320,686-ختامي الرصید ال

════════════════════════════
القیمة العادلة من خالل األرباح او 

الخسائر
---35,355الرصید االفتتاحي 

--85,633-من المتاح للبیع 
--118,140-من القروض والسلف 

الى القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
-806(33,344)-األخرىالشاملة 

────────────────────────────
35,355170,429806206,590الرصید الختامي

════════════════════════════
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

عند 9ي للتقاریر المالیة بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار الدول39مطابقة القیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
(تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للتسھیالت 39یعرض الجدول التالي مطابقة مجمل الخسارة االفتتاحیة لمخصص القروض وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
المخصصات والمطلوبات 37النقدیة ومخصصات التزامات القروض وعقود الضمان المالي وفقا لمعیار المحاسبة الدولي

9المحتملة والموجودات المحتملة لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

مخصص خسائر 
القروض وفقا لمعیار 

/39المحاسبة الدولي 
معار المحاسبة الدولي 

دیسمبر 31في 37
إعادة القیاس 2017

خسائر االئتمان 
وفقا للمعیار المتوقعة 

الدولي للتقاریر المالیة 
2018ینایر 1في 9

ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 
مخصص انخفاض القیمة لــ: 

قروض وسلف واوراق مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق وفقا 
الموجودات المالیة المدرجة /39لمعیار المحاسبة الدولي 

977,930164,976242,906ة المطفأة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة بالتكلف

10,50425,34135,845تسھیالت ائتمانیة غیر نقدیة 
───────────────────────────

88,434190,317278,751المجموع 
═══════════════════════════

ك نقد في الصندوق ولدى البنو-3
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

1,053,4641,127,545نقد وأرصدة لدى البنوك 
1,061,772432,225ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى ثالثة أشھر

-(547)خسائر االئتمان المتوقعة 
──────────────────

2,114,6891,559,770النقد والنقد المعادل 
4,0799,795یضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

──────────────────
2,118,7681,569,565

══════════════════

قروض وسلف-4

یلي: یتألف بند القروض والسلف وفقاً لنوع المقترض مما 

20182017
ألف

دینار كویتي
لفأ

دینار كویتي

4,019,0054,082,278الشركات
324,215612,012البنوك والمؤسسات المالیة

497,187624,465أفراد
──────────────────

4,840,4075,318,755
(77,930)(205,080)ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص خسائر ائتمان

──────────────────
4,635,3275,240,825

══════════════════



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

حول البیانات المالیة المجمعة إیضاحات
2018دیسمبر 31كما في

  

54

قروض وسلف (تتمة)-4

یعرض الجدول التالي الجودة االئتمانیة والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناءا على نظام التصنیف االئتماني 
مجمل مخصصات خسائر االئتمان: الداخلي للمجموعة والتصنیف في مرحلة نھایة السنة. إن المبالغ المعروضة تمثل 

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

التصنیف االئتماني الداخلي 
منتظم 

1,416,592-1,229,603186,989   تصنیف مرتفع 
3,071,993-2,597,668474,325     تصنیف قیاسي 

38,563   متأخر ولكن غیر منخفض القیمة 
    117,802

-156,365
غیر منتظم

195,457195,457   --منخفض القیمة على أساس فردي 
────────────────────────────────────

3,865,834779,116195,4574,840,407المجموع 
════════════════════════════════════

یعرض الجدول التالي توزیع مجمل القیمة الدفتریة للقروض والسلف على المراحل كما في تاریخ االنتقال لتطبیق المعیار 
: 9الدولي للتقاریر المالیة 

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيكویتيألف دینارألف دینار كویتي

4,388,410717,8088212,5375,318,755قروض وسلف 
(242,906)(140,319)(81,638)(20,949)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────────────────────────

20184,367,461636,17072,21885,075,849ینایر 1كما في 
════════════════════════════════════

فیما یلي تحلیل التغیرات في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالقروض والسلف: 

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف

ص خسائر االئتمان المتوقعة مخص
20,94981,638140,319242,906ینایر 1الرصید في 

3,2313,284-53حیازة شركة تابعة 
25,59715,699(17,898)8,000/ (االسترداد) خالل السنة المخصص

(50,794)(50,794)--مبالغ مشطوبة خالل السنة 
(6,015)599(5,559)(1,055)تحویل عمالت أجنبیة 

────────────────────────────────────

201827,94758,181118,952205,080دیسمبر 31في 
════════════════════════════════════

والسلف للقروض 37معیار المحاسبة الدولي /39تحلیل مخصص خسائر انخفاض القیمة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
. 2017دیسمبر 31والتسھیالت غیر النقدیة للسنة الى 

2017
الف 

دینار كویتي 

125,890ینایر 1كما في 
(3,578)تعدیالت تحویالت العمالت األجنبیة 

(56,345)مبالغ مشطوبة 
22,467مخصص خسائر االئتمان 

─────────
88,434دیسمبر 31كما في 

═════════
الف دینار 10,504بمبلغ یتضمن مخصص خسائر االئتمان (في الجدول أعاله) مخصص التسھیالت غیر النقدیة 

). 15تم عرض مخصص التسھیالت غیر النقدیة ضمن المطلوبات األخرى (إیضاح كویتي). 
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موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -5
20182017

فأل
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

10,84629,724أسھم
-7,723غیر مسعرة أسھم

2,8324,396أوراق دین مسعرة 
138,3321,235صنادیق مدارة 

-105,332متنازل عنھاأسھم
──────────────────

265,06535,355
──────────────────

القیمة العادلة. قیاس ل30رقمبشأن التوزیع الجغرافي ألدوات حقوق الملكیة واإلیضاح29.4.3رقم یضاحاإلراجع 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى /موجودات مالیة متاحة للبیع -6

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
مالیة متاحة للبیع موجودات

موجودات مالیة مسعرة
42,175-أسھم

270,846-أوراق دین مالیة
──────────────────

-313,021
──────────────────

موجودات مالیة غیر مسعرة
82,375-أسھم

71,323-صنادیق مدارة
47,384-أوراق دین مالیة

──────────────────
-201,082

──────────────────
-514,103

══════════════════
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

األخرى 
موجودات مالیة مسعرة 

-32,709أسھم
-118,291أوراق دین مالیة 

──────────────────
151,000-

──────────────────
موجودات مالیة غیر مسعرة

-88,664أسھم
-14,020أوراق دین مالیة 

──────────────────
102,684-

──────────────────
253,684-

══════════════════

القیمة العادلة. لقیاس 30رقم حقوق الملكیة واإلیضاحبشأن التوزیع الجغرافي ألدوات29.4.3رقم اإلیضاحراجع 
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أخرىموجودات -7
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

123,253155,288صافي األرصدة المدینة 
141,78599,091مستحقة وإیرادات مدینة أخرىفوائد 

24,69224,655مدفوعات مقدماً 
91,90088,007معلقة للبیع * موجودات

86,31180,159أخرى 
──────────────────

467,941447,200
══════════════════

تدرج ھذه الموجودات نشأت ھذه الموجودات المعلقة للبیع من األنشطة التشغیلیة للمصارف التجاریة التابعة للمجموعة. * 
للموجودات العقاریة المدرجة ضمن الممكن تحقیقھا القیمة صافي ستند یأیھما أقل. ممكن تحقیقھا البالتكلفة او صافي القیمة 

السوق. وأخذا في بالموجودات المعلقة للبیع إلى تقییمات أجراھا مقیمون مستقلون معتمدون باستخدام طریقة المقارنة 
ت سوقیة غیر ملحوظة، فإنھ یتم تصنیفھا ضمن االعتبار ان مدخالت التقییم الجوھریة المستخدمة تعتمد على بیانا

من الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة. في حین یكون التأثیر على بیان الدخل المجمع غیر مادي في حالة 3المستوى 
%. 5تطبیق المتغیرات المتعلقة بالمخاطر بنسبة تغیر 
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استثمار في شركات زمیلة -8

اسم الشركة 
بلد

شطة الرئیسیةاالنالتأسیس
نسبة الملكیة 

دفتریةالقیمة الالفعلیة

201820172018
معاد إدراجھ 

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة 

الكویتش.م.ك.ع.
أنشطة صناعات 

165,227155,827%31%31بتروكیماویة
.ك.ع. ("الخلیج مجموعة الخلیج للتأمین ش.م

73,17473,369%46%46تأمین الكویتللتأمین")
شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. 

44,62643,089%29%29تجارةالكویت("التقدم") 
36,396-%40-عقارات األردن(أ) (”ABC“)شركة العبدلي بولیفارد ش.م.ع. 

13,978-%20-ویل تمالكویت )ب(صندوق برقان لحقوق الملكیة
6,2677,814%50%50عقارات اإلماراتشركة الفجیرة العقاریة المحدودة

3,6384,176%38%38استثمار الكویتشركة منافع القابضة ش.م.ك. (مقفلة)
2,8162,643%50%50تصنیع مصرقندیل للزجاج ش.م.م.

شركة األولى لالستثمار العقاري ش.م.ك. 
4,5384,352%20%20عقارات الكویت)(مقفلة

2,8114,538%40%40خدمات الكویت شركة كابیتال المتحدة للنقل ش.م.ك.(مقفلة) 
414,266%34%34صندوق الكویت صندوق التعلیم الكویتي 

2,2032,256%34%34فنادقالكویتشركة الفنادق الكویتیة ش.ك.م.ع.("الفنادق")
أس أس أتش الدولیة لإلستشارات دارشركة 

254639%23%29خدمات ھندسیةالبحرینالھندسیة  

األردنشركة الشرق األوسط لخدمات الدفع

بطاقات ائتمان 
وخدمات الصراف 

2,3052,296%30%30اآللي
شركة ذات أغراض -88شركة نورث ستار 

3,5093,705%20%20عقارات البحرین خاصة 
1,217-%31%31خدمات مصرفیةسوریا)(ھـخلیج سوریا ش.م.س.بنك 

125-%15-تعلیم الكویت )ب(اكادیمیة القیادة العربیة 
254255%49%49تصنیعالجزائرسعیدال نورة للتصنیع

99%50%50عقاراتاألردنشركة الثانیة العقاریة ش.م.خ.
5,8865,812%40%40ع تصنیالكویت شركة انشاء القابضة 

7,3876,865%23%23صندوق الكویت صندوق كامكو االستثماري
-4,413-%30عقارات الكویت)ج(صندوق كامكو العقاري للعوائد 

-57-%20خدمات مالیة البحرین )د(.B.S.C(مقفلة)شركة عذاري بارك للتطویر
-67-%49یةخدمات مالتونس) د(شركة فیناكورب 

1,678-%51-تخصیم شیلي )ب(التام فاكتورز اس ایھ 
──────────────

329,482375,305
══════════════

"شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع." بالتوقیع على وھي خالل السنة، قامت احد الشركات التابعة للمجموعة )أ(
) (”AID“)شركة العبدلي لالستثمار والتطویر ش.م.خ(العبدلي لالستثمار والتنمیة مع شركةأسھماتفاقیة شراء 

% في 40% وشراء حصة ملكیة بنسبة 40لبیع حصة ملكیتھا في الشركة الزمیلة "العبدلي بولیفارد" بنسبة 
الف دینار كویتي. 8,572شركة مجمع العبدلي لقاء مقابل نقدي إضافي بمبلغ 

%. 40لموضحة أعاله، قامت المجمعة بحیازة حصة ملكیة إضافیة في شركة مجمع العبدلي بنسبة نتیجة للمعاملة ا
الف 12,083في شركة مجمع العبدلي، سجلت المجموعة مبلغ %40بنسبة وبناءا على حیازة حصة ملكیة إضافیة

یطرة في شركة العبدلي الحصة غیر المسدینار كویتي ضمن بند االحتیاطیات األخرى ویمثل المقابل الزائد عن 
بولیفارد. 

. بناءا على فقد التأثیر الملموسحصة ملكیتھا في ھذه الشركاتإعادة تصنیف/خالل السنة، قامت المجموعة ببیع)ب(
تصنیف استثمارھا من وقامت بإعادةخالل السنة، قامت المجموعة بحیازة حصة ملكیة إضافیة في ھذه الشركة )ج(

یمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر إلى استثمار في شركة زمیلة. موجودات مالیة مدرجة بالق
حصة ملكیة في ھذه الشركات. حیازة قامت المجموعة ب،خالل السنة)د(
خالل السنة، قامت المجموعة بتخفیض قیمة استثمارھا في الشركة الزمیلة. )ه(



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

حول البیانات المالیة المجمعة إیضاحات
2018دیسمبر 31كما في

  

58

(تتمة)استثمار في شركات زمیلة -8

ألف دینار كویتي 285,230تبلغ دفتریةلة یتضمن شركات زمیلة مسعرة ومدرجة بقیمة إن االستثمار في شركات زمی
116,838القرین:مثلت(ألف دینار كویتي 217,273بمبلغمعلنة ألف دینار كویتي) بقیمة سوقیة 2017:274,541(

2,873: الفنادقو، دینار كویتيالف 43,605:التقدمو،الف دینار كویتي53,957: الخلیج للتامینوالف دینار كویتي،
: الخلیج للتامین، والف دینار كویتي106,777القرین:مثلت[ألف دینار كویتي)2017:228,058(الف دینار كویتي)

وفقا لمعیار . ]الف دینار كویتي5,436الفنادق ، والف دینار كویتي47,966التقدم:، والف دینار كویتي67,879
"انخفاض قیمة الموجودات"، تجاوز المبلغ الممكن استرداده للمجموعة من الشركات الزمیلة 36المحاسبة الدولي 

المذكورة أعاله (أي القیمة أثناء االستخدام) قیمتھا الدفتریة، وبالتالي لم یتم تسجیل انخفاض في قیمة ھذه االستثمارات 
خالل السنة. 

على أساس فردي قبل االستبعادات بین جوھریةزمیلة التي تعتبر لشركات اللمالیة المعلومات یلخص الجدول التالي ال
الشركات ھي كما یلي:

*التقدمالخلیج للتامینالقرین2018دیسمبر 31
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
:بیان المركز المالي للشركات الزمیلة

140,434253,278254,465موجودات متداولة 
530,085275,98239,803موجودات غیر متداولة 

51,796217,558200,845مطلوبات متداولة 
82,510199,27936,491مطلوبات غیر متداولة 

──────────────────
536,213112,42356,932حقوق الملكیة 

387,50689,14056,932حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركات الزمیلة 
══════════════════

%29%46%31نسبة ملكیة المجموعة 
120,12741,00416,510حصة حقوق الملكیة المقابلة لنسبة ملكیة المجموعة **

══════════════════
ایرادات ونتائج الشركات الزمیلة:

222,164166,721162,705االیرادات 
══════════════════

47,81614,6638,379ربح السنة الي اجم
══════════════════

10,8645,4772,436الخاص بالمساھمین ربح الحصة المجموعة في 
══════════════════

4,5442,471872توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة 
══════════════════

5,0847,54430,976زامات حصة المجموعة في المطلوبات المحتملة وااللت
══════════════════



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

حول البیانات المالیة المجمعة إیضاحات
2018دیسمبر 31كما في

  

59

(تتمة)استثمار في شركات زمیلة -8

القرین2017دیسمبر 31
معاد ادراجھ 
*التقدمالخلیج للتامین

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

:بیان المركز المالي للشركات الزمیلة
128,470255,239193,801موجودات متداولة 

501,121237,57832,229موجودات غیر متداولة 
60,023214,452150,249مطلوبات متداولة 

78,831178,39624,134مطلوبات غیر متداولة 
──────────────────

490,73799,96951,647حقوق الملكیة 
356,87381,60551,647حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركات الزمیلة 

══════════════════
%29%46%31نسبة ملكیة المجموعة 

110,63137,53814,978حصة حقوق الملكیة المقابلة لنسبة ملكیة المجموعة **
══════════════════

ایرادات ونتائج الشركات الزمیلة:
207,519148,463143,390االیرادات 

══════════════════
52,58610,7657,368ربح السنة اجمالي 

══════════════════
10,7204,7352,141الخاص بالمساھمین ربح الحصة المجموعة في 

══════════════════
3,5703,295654توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة 

══════════════════
5,3497,97433,265ت المحتملة وااللتزامات حصة المجموعة في المطلوبا

══════════════════

30و 2018سبتمبر 30شھًرا منتھیة في 12المیزانیة العمومیة بناء على فترة واألرباح وبنود* تم احتساب اإلیرادات 
.2017سبتمبر 

كیة المجموعة تمثل الشھرة بشكل جوھري. ** إن الفرق بین القیمة الدفتریة وحصة حقوق الملكیة الخاصة بنسبة مل

على أساس فردي قبل غیر جوھریةلشركات الزمیلة التي تعتبر اكافة یعرض الجدول التالي ملخص المعلومات المالیة ل
االستبعادات بین الشركات:

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
بیان المركز المالي للشركات الزمیلة:

343,997320,451اجمالي الموجودات 
190,903130,007اجمالي المطلوبات 

──────────────
153,094190,444حقوق الملكیة 

══════════════
إیرادات ونتائج الشركات الزمیلة:

75,15786,584اإلیرادات
══════════════

(16,801)(5,715)خسارة السنة اجمالي 
══════════════

عقارات استثماریة -9
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

178,77576,707أرض بغرض التطویر 
98,02197,661مشاریع قید اإلنشاء  

348,613348,578عقارات مطورة 
──────────────

625,409522,946
══════════════
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(تتمة)عقارات استثماریة -9

كما یلي: كانتإن الحركة في العقارات االستثماریة كانت خالل السنة
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

522,946428,914ینایر 1كما في 
-657)24حیازة شركة تابعة (إیضاح رقم 

92,30088,504إضافات
(1,482)(924)بعادات است

9,6409,554)18إیضاح(التغیر في القیمة العادلة
(2,544)790تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة 

────────────────
625,409522,946دیسمبر  31كما في 

════════════════

معتمدة قبل مقیمین مستقلین ذوي مؤھالت مھنیة من2018دیسمبر 31كما في للعقارات االستثماریة تم إجراء تقییم 
ولدیھم خبرة حدیثة بموقع وفئة العقار االستثماري قید التقییم. تم استخدام طریقة التدفقات النقدیة المستقبلیة ومتخصصة

المخصومة أو طریقة القیمة السوقیة للعقارات وفق ما ھو مناسب بالنظر إلى طبیعة واستخدام العقار. 

المدرجة بالقیمة العادلة ھو كالتالي: المطورةربح المتعلق بالعقارات إن ال

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

28,23428,450إیرادات تأجیر 
(6,895)(8,866)مصروفات تشغیل مباشرة 

────────────────
19,36821,555قیمة العادلة الربح الناتج من عقارات استثماریة مدرجة بال

════════════════

دینار ألف97,703تتضمن العقارات االستثماریة مباني مطورة على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكویت بمبلغ 
رض المستأجرة من حكومة دولة األلقسائمالتأجیر عقوددینار كویتي). تتراوح فتراتألف2017:100,633كویتي (

سنة. 50لى إسنةویت وغیرھا ما بین الك

الجدول الھرمي للقیمة العادلة
من الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة بناء على 3تم تصنیف قیاس القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى 

التقییم المستخدم. اسلوبمدخالت 

: البیانات المالیة المجمعةكما في تاریخ اتفیما یلي المدخالت الرئیسیة المستخدمة في التقییم
عقارات استثماریة

منافذ بیع بالتجزئةمكاتب
2018201720182017

%%%%
10101010متوسط صافي العائد المبدئي 

11111111العائد القابل لالسترداد 
4343معدل التضخم 

10101010معدل الشغور طویل األجل 
3333النمو طویل األجل في معدالت اإلیجارات الفعلیة 
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تحلیل الحساسیة
یتناول الجدول التالي حساسیة التقییم للتغیرات في االفتراضات األكثر الجوھریة والتي تم بناء علیھا تقییم العقارات 

االستثماریة. 

الحساسیةر الملحوظة: المدخالت الجوھریة غی

2018
التأثیر على القیمة 

العادلة 
2017

التأثیر على القیمة العادلة 
دینار كویتيألفدینار كویتيألف

+متوسط صافي العائد المبدئي  1%
+30,171
-29,553

+31,069
-30,120

+العائد القابل لالسترداد 1%
+23,973
-21,863

+24,996
-22,309

أساسیةنقطة+25معدل التضخم 
+4,753
-5,628

+5,041
-6,041

+معدل الشغور طویل األجل  1%
-3,816
+3,987

-3,932
+4,417

+النمو طویل األجل في معدالت االیجارات الفعلیة  1%
+7,660
-7,684

+7,866
-7,875

موجودات غیر ملموسة -10

الشھرة
أخرىودات موج

المجموعغیر ملموسة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
: دفتریةالقیمة المجمل

2018185,487231,064416,551ینایر 1كما في 
4,5244,524-)24(إیضاح PPAتوزیع سعر الشراء تأثیر 

1,3341,334-إضافات 
(752)(752)-استبعاد

(640)239(879)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة
──────────────────

2018184,608236,409421,017دیسمبر 31كما في 
══════════════════

اإلطفاء المتراكم:
(87,034)(87,034)-2018ینایر 1كما في 

(5,490)(5,490)-المحمل للسنة
──────────────────

(92,524)(92,524)-2018دیسمبر 31كما في 
══════════════════

صافي القیمة الدفتریة:
2018184,608143,885328,493دیسمبر 31كما في 

══════════════════

الشھرة
أخرىموجودات 

غیر ملموسة 
معاد ادراجھ 

المجموع
ألف

دینار كویتي
ألف

ینار كویتيد
ألف

دینار كویتي
: دفتریةمجمل القیمة ال

2017163,702225,441389,143ینایر 1كما في 
23,0634,71827,781)24حیازة شركة تابعة (إیضاح 

1,5681,568-إضافات 
(1,941)(663)(1,278)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

──────────────────
2017185,487231,064416,551دیسمبر 31كما في 

══════════════════
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الشھرة
موجودات 

أخرى غیر 
ملموسة 

معاد ادراجھ 
المجموع

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

اإلطفاء المتراكم:
(79,991)(79,991)-2017ینایر 1كما في 

(7,043)(7,043)-المحمل للسنة
──────────────────

(87,034)(87,034)-2017دیسمبر 31كما في 
══════════════════

:دفتریةصافي القیمة ال
2017185,487144,030329,517دیسمبر 31كما في 

══════════════════

محددة العمار غیر األة ذات والموجودات غیر الملموسالشھرة
لغرض تحدید انخفاض القیمة محددة العمار غیر األوالموجودات غیر الملموسة ذات للشھرةدفتریةیتم اختبار القیمة ال

الملموسة ذات والموجودات غیرعلى أساس سنوي (أو بمعدالت أكثر تكرارا في حالة وجود دلیل على ان الشھرة
ھذه نتمي الیھا سترداده لوحدة انتاج النقد التي تنخفض قیمتھا) من خالل تقدیر المبلغ الممكن اقد تمحددةالعمار غیر األ

ألسعار في سوق نشط أعلى من القیمة الى االقیمة العادلة تستندباستخدام حسابات القیمة أثناء االستخدام ما لم البنود
الموزعة على محددةالعمار غیر األالملموسة ذات لموجودات غیرواللشھرةدفتریةلوحدة انتاج النقد. إن القیمة الدفتریةال

). وقد تم تحدید المبلغ الممكن 28معلومات القطاعات (إیضاحفي قسم كل وحدة من وحدات إنتاج النقد مفصح عنھا 
ت النقدیة المعتمدة من استرداده لكل وحدة قطاع استنادًا إلى احتساب القیمة أثناء االستخدام، وذلك باستخدام تقدیرات التدفقا

من: 2017(%22% الى 10منةالخصم المستخدمتتراوح معدالتقبل اإلدارة العلیا التي تغطي فترة خمس سنوات. 
) مطبقة على تقدیرات التدفقات النقدیة على مدى فترة خمس سنوات. یتم استقراء التدفقات النقدیة لما %20إلى 9.7%

%).5إلى % 3: 2017% (5إلى % 3منم معدل النمو المتوقع الذي یتراوح بعد فترة الخمس سنوات باستخدا

الفتراضات التالیة:لحساسیة ذيإن احتساب القیمة أثناء االستخدام لكل وحدة قطاع 
ھوامش الفائدة؛·
معدالت الخصم؛·
افتراضات الحصة السوقیة·
یتجاوز فترة الموازنة.معدالت النمو المقدرة المستخدمة الستقراء التدفقات النقدیة بما ·
معدالت التضخم ·

ھوامش الفوائد
تستند ھوامش الفوائد إلى متوسط القیمة المحققة في فترة الثالث سنوات السابقة لبدایة فترة الموازنة، وھي تزداد على 

مدى فترة الموازنة تبعاً لظروف السوق المتوقعة.

معدالت الخصم
لعائد على رأس المال المستخدم والمطلوب لكل نشاط، وھذا ھو المعیار الذي تعكس معدالت الخصم تقدیر اإلدارة ل

تستخدمھ اإلدارة لتقییم األداء التشغیلي وتقییم عروض االستثمار المستقبلیة. ویتم احتساب معدالت الخصم عن طریق 
استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.

افتراضات الحصة السوقیة 
الوحدات المنافسة مقابلالنسبيصة السوقیة ھامة، حیث تقوم اإلدارة بتقییم إمكانیة تغیر مركز الوحدةإن افتراضات الح

.باإلضافة إلى استخدام البیانات القطاعیة لمعدالت النموعلى مدى فترة الموازنة

معدالت النمو المقدرة 
المنشورة.عمالتستند االفتراضات إلى أبحاث قطاع األ

ضخممعدالت الت
.التي تعمل فیھا المجموعةیتم الحصول على التقدیرات من المؤشرات المنشورة للبلدان 

الحساسیة إلى التغیرات في االفتراضات
بصورة مادیة یؤثرترى اإلدارة أن التأثیر المحتمل الستخدام البدائل المحتملة بصورة معقولة كمدخالت لنموذج التقییم ال 

صالح المجموعة.أقل تحقیًقا لموذلك باستخدام افتراضات دات غیر الملموسة والموجوعلى مبلغ الشھرة



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

حول البیانات المالیة المجمعة إیضاحات
2018دیسمبر 31كما في

  

63

(تتمة)موجودات غیر ملموسة -10

كما یلي:متبقي للموجودات غیر الملموسة ھو والعمر اإلنتاجي الدفتریةإن صافي القیمة ال
العمر اإلنتاجي 
20182017المتبقي كما في

دیسمبر31
2018

ألف
ویتيدینار ك

ألف
دینار كویتي

موجودات غیر ملموسة ذات أعمار غیر محددة:
97,05695,956غیر محدد ترخیص وعالمة تجاریة

موجودات غیر ملموسة ذات أعمار محددة:
29,34431,977سنة 19.5إلى1تراخیص 

17,48516,097سنوات 10حتى الطالبعقود عمالء وودائع أساسیة وعالقات 
────────────

143,885144,030
════════════

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة جزئیا  -11

: بنك برقان وشركة 2017(العقارات المتحدة والبنك األردني الكویتي بنك برقان وشركة لى أن إانتھت المجموعة 
مسیطرة والتي تتسم بأنھا الحصص غیر الشركات التابعة الوحیدة ذات العقارات المتحدة والبنك األردني الكویتي) ھي ال

جوھریة بالنسبة للمجموعة. وفیما یلي المعلومات المالیة الخاصة بالشركات التابعة التي تمتلك فیھا المجموعة حصص 
جوھریة غیر مسیطرة: 

رصدة المتراكمة للحصص غیر المسیطرة الجوھریة: األ
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

337,511340,152بنك برقان
28,40466,620العقارات المتحدةشركة

93,143101,241البنك األردني الكویتي 

األرباح الخاصة بالحصص غیر المسیطرة الجوھریة:
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

42,93235,326برقانبنك
(81)(2,286)شركة العقارات المتحدة
12,3172,811البنك األردني الكویتي 

دناه. وتعتمد ھذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات جزة لھذه الشركات التابعة موضحة أإن المعلومات المالیة المو
بین الشركات. 
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دیسمبر: 31بیان الدخل للسنة المنتھیة في لعرض موجز
20182017

البنك األردني الكویتيالعقارات المتحدةبنك برقان البنك األردني الكویتيالعقارات المتحدةبنك برقان 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

ویتيدینار ك
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
\

459,936100,97377,171412,67492,81270,870إیرادات 
(52,568)(89,751)(332,837)(53,174)(109,494)(367,829)مصروفات 

(6,168)(1,582)(10,767)(5,974)(392)(8,413)ضریبة الدخل 
────────────────────────────────────

18,02369,0701,47912,134(8,913)83,694السنة (خسارة) ربح 
════════════════════════════════════

12,390(2,035)42,58931,62016,40537,694اجمالي االیرادات/(الخسائر) الشاملة 
════════════════════════════════════

-(1,687)2,237-7114,785الخاص بالحصص غیر المسیطرة 
4,1686,0321,4764,154-6,011توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة 

دیسمبر: 31بیان المركز المالي كما في لموجز عرض 
20182017

البنك االردني الكویتيالعقارات المتحدةن بنك برقاالبنك االردني الكویتيالعقارات المتحدةبنك برقان 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

7,312,080616,8311,163,8537,415,212602,4311,205,759موجودات اجمالي ال
6,364,600399,949973,3046,547,552371,2961,006,236اجمالي المطلوبات 

────────────────────────────────────
947,480216,882190,549867,660231,135199,523حقوق الملكیة 

════════════════════════════════════
الخاصة بـــ: 

752,336193,882190,549672,412186,727199,523مساھمي الشركات التابعة الجوھریة
--144,025--144,025أوراق رأسمالیة مستدامة 
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دیسمبر: 31بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في لموجز عرض 
20182017

البنك االردني الكویتيالعقارات المتحدةبرقان بنك البنك االردني الكویتيالعقارات المتحدةبرقان بنك 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

281,3943,88711,077(49,657)23,06217,267التشغیل 
33,874(13,744)(94,563)28,446(4,457)75,588االستثمار 

7,1079,299(131,090)(6,793)(7,925)169,863التمویل 
────────────   ──────────────────   ──────

54,250(2,750)55,741(28,004)268,5134,885صافي الزیادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
════════════ ══════════════════ ══════
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دائنو قروض -12
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

:من قبل الشركة األم
--قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة 

42,053-قروض تستحق خالل سنة واحدة 
──────────────────

-42,053
──────────────────

:من قبل الشركات التابعة
752,016535,834قروض تستحق خالل سنة واحدة

509,871389,965قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة
──────────────────

1,261,887925,799
──────────────────

(464,712)(566,676)ناقصاً: قروض فیما بین شركات المجموعة
──────────────────

695,211503,140
══════════════════

سندات    -13
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

مصدرة من قبل الشركة األم:
202435,62035,568دیسمبر 28% سنویا وتستحق في 5.25فائدة ثابتة بنسبة 

% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك 2.25فائدة متغیرة بنسبة 
202463,32563,232دیسمبر 28الكویت المركزي وتستحق في 

-202313,898نوفمبر 8في % سنویا وتستحق5.50سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل 2.25سندات بفائدة متغیرة بنسبة 

%) وتستحق على أقساط نصف 6.5الكویت المركزي (بحد أقصى بنك 
-202385,367نوفمبر 8في وتستحقسنویة

مصدرة من قبل شركات تابعة: 
35,210-*2022دیسمبر 27% سنویاً وتستحق في 5.65فائدة ثابتة بنسبة 

من قبل بنك % سنویاً فوق معدل الخصم المعلن3.90فائدة متغیرة بنسبة 
27% سنویًا) وتستحق السداد في 6.65الكویت المركزي (بحد أقصى 

37,199-*2022دیسمبر 
36,450-2018یونیو 24في واستحقت% سنویا 5.75فائدة ثابتة بنسبة 

% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك 3.25فائدة متغیرة بنسبة 
23,550-2018یونیو 24في حقتواستالكویت المركزي 
-202332,150ابریل 19في السداد% سنویا وتستحق5.75فائدة ثابتة بنسبة 

% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك 2.5فائدة متغیرة بنسبة 
-202327,850ابریل 19الكویت المركزي وتستحق السداد في 

202629,84129,805مارس 9% سنویا وتستحق السداد في 6بة فائدة ثابتة بنس
% سنویا فوق معدل الخصم المعلن من بنك الكویت 3.95فائدة متغیرة بنسبة 

202669,29969,215مارس 9%) وتستحق السداد في 7المركزي (بحد أقصى 
-202199,624بر دیسم30% سنویا وتستحق السداد في 4.125فائدة ثابتة بنسبة 

-202314,900یولیو 26% سنویا وتستحق السداد في 6فائدة ثابتة بنسبة 
% سنویا فوق معدل الخصم المعلن من بنك الكویت 2.75فائدة متغیرة بنسبة 

-202325,100یولیو 26المركزي وتستحق السداد في 
──────────────────

496,974330,229
(9,000)(24,000)ناقصاً: االستبعادات فیما بین شركات المجموعة

────────────────
472,974321,229

══════════════════

سنوات من تاریخ اإلصدار قد 5التي یتم استدعاءھا بناءا على خیار البنك بعد 2012* إن السندات المساندة الصادرة في 
نة. تم سدادھا خالل الس
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أوراق دفع متوسطة األجل-14
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

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

سنوات 10ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
سنویا % 4.5وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2027فبرایر 23وتستحق في 

ق تستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في سوق لندن لألورا
147,956146,840المالیة 

سنوات 10ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
% 9.375وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2020یولیو 15وتستحق في 

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق 
151,213150,189المالیة  

500(في األصلامریكيملیون دوالر233أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ
وتحمل 2019فبرایر 5سنوات وتستحق في 5لفترة )ملیون دوالر أمریكي

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، % 4.8سعر فائدة كوبون بمعدل 
70,60270,172*وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة

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

151,650150,875ي سوق لندن لألوراق المالیة  السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة ف

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

،%3.125وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل2021سبتمبر 14وتستحق في 
150,852149,842لألوراق المالیة  األیرلنديوھي مدرجة في السوق 

──────────────────
672,273667,918

(7,537)(7,293)ناقصاً: استبعادات ما بین شركات المجموعة
──────────────────

664,980660,381
══════════════════

السنة. * تم استحقاق أوراق الدفع وسدادھا الحقا لنھایة

أخرىمطلوبات -15
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

287,681272,023دائنون
168,791129,300فوائد ومصروفات مستحقة

10,39515,604ضرائب مستحقة
113,03688,109أخرى

──────────────────
579,903505,036

══════════════════

الشركة المشتراة، واالحتیاطیات، والتوزیعات واألوراق الرأسمالیة أسھم، وسھمرأس المال، وعالوة إصدار األ-16
المستدامة 

رأس المال)أ
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

200,000200,000فلس للسھم) 100رأس المال المصرح بھ (بقیمة 
════════════════════

154,725147,357فلس للسھم) *100رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل (بقیمة 
════════════════════
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الشركة المشتراة، واالحتیاطیات، والتوزیعات واألوراق الرأسمالیة أسھم، وسھمرأس المال، وعالوة إصدار األ-16
المستدامة (تتمة)

)رأس المال (تتمة)أ
سھم) مدفوعة نقدا بالكامل كما 2017:1,049,620,700دیسمبر 31سھم (1,049,620,700* یتألف رأس المال من 

منحة. أسھمسھم) ك2017:423,952,003دیسمبر 31سھم (497,630,638تم إصدار 

أسھمعالوة إصدار )ب
غیر متاحة للتوزیع.سھمإن عالوة إصدار األ

الشركة المشتراة أسھم)ج
20182017

146,921,701131,027,237الشركة المشتراة  أسھمعدد 
%8.89%9.50النسبة من رأس المال

30,56043,894دینار كویتيألف-القیمة السوقیة 

الشركة المشتراة غیر متاحة للتوزیع.أسھمعادل تكلفة إن االحتیاطیات المحتفظ بھا بما ی

اجبارياحتیاطي )د
% من ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة 10نسبةتحویلیجب  لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، وفقاً 

األم قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى 
% من 50االحتیاطي نسبة یتجاوزعندماذه التحویالت السنویة . ویجوز للشركة األم أن تقرر وقف ھجبارياالحتیاطي اال

القانون والنظام التي ینص علیھاباستثناء في بعض الظروف للتوزیع متاحغیر جباريرأس المال. إن االحتیاطي اال
سبة ال تزید عن ال یجوز استخدام ھذا االحتیاطي إال في تغطیة الخسائر أو لتأمین توزیع أرباح بناألساسي للشركة األم.

% من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیھا األرباح بتوزیع ھذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود 5
احتیاطیات قابلة للتوزیع. إن أي مبالغ یتم اقتطاعھا من ھذا االحتیاطي یجب أن یعاد تحویلھا عندما تسمح بذلك أرباح 

من راس المال المصدر.%50اطي یزید عن نسبة السنوات التالیة، ما لم یكن االحتی

س المال المصدر للشركة األم، قرر مجلس إدارة الشركة األمأ% من ر50یتجاوز نسبة جباريونظرا ألن االحتیاطي اال
5م المنعقدة في قبل الجمعیة العمومیة للشركة األ، والذي تم الموافقة علیھ منجباريوقف التحویل إلى االحتیاطي اال

. 2017بریل إ

احتیاطي اختیاريھـ) 
% من ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم قبل حصة 10نسبةتم تحویلییجب أنوفقًا للنظام األساسي للشركة األم،

مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتیاطي 
. ویجوز وقف ھذه التحویالت بقرار من الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین بناًء على توصیة من مجلس االختیاري
مارس 7طبقا للقرار الصادر في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في ال توجد قیود على توزیعات ھذا االحتیاطي.اإلدارة. 

، والذي تم الموافقة التحویل إلى االحتیاطي االختیاريبوقف ، أوصى مجلس اإلدارة للجمعیة العمومیة للمساھمین2017
. 2017ابریل 5علیھ من قبل الجمعیة العمومیة للشركة االم المنعقدة في 

توزیعات أرباح و) 
أسھمباستثناءالقائمة (سھمفلس) لكل سھم من األ10: 2017فلس (12توزیع أرباح نقدیة بقیمة بمجلس اإلدارة أوصى
لسنة المنتھیة في ) ل%5: 2017(ال شئمنحة) بنسبة أسھم(أسھموتوزیعات أرباح في صورة ة المشتراة)، الشرك

المقیدینإلى المساھمین توزیعات األرباح. بعد موافقة الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین، یتم سداد 2018دیسمبر 31
. تمت الموافقة على الالزمة من الجھات الرقابیةعلى الموافقات بعد الحصولوذلك استحقاق بسجالت الشركة األم بتاریخ 

.2018بریل إ4یة السنویة للمساھمین المنعقد في في اجتماع الجمعیة العموم2017توزیعات األرباح لسنة 

أوراق رأسمالیة مستدامة مصدرة من قبل شركة تابعة للمجموعة) ز
بإصدار أوراق رأسمالیة بعة للمجموعة وھي "بنك برقان ش.م.ك." ، قامت أحد الشركات التا2014سبتمبر 30في 

ة ذات أغراض خاصة محدودة ك(شرللتمویل المحدودة1برقان تیر من خالل شركة ") األوراق الرأسمالیة("مستدامة
الف 144,025(ما یعادل ألف دوالر أمریكي500,000بمبلغ في مركز دبي المالي العالمي)تم تأسیسھا حدیثا المسئولیة 

تخضع األوراق الرأسمالیة الف دینار كویتي). 144,025ألف دوالر أمریكي ما یعادل 500,000: 2016دینار كویتي) (
وتشكل التزامات مباشرة غیر مشروطة ومساندة وغیر برقان، لضمان غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء من قبل بنك 

إن األوراق الرأسمالیة التصنیف. -: األدوات المالیة 32المحاسبة الدولي مضمونة وتم تصنیفھا كحقوق ملكیة طبقا لمعیار 
2019سبتمبر30بعد ابناء على تقدیرھللمجموعة ، ویمكن استردادھا من قبل الشركة التابعةیخ استحقاقتارلیس لھا 

المسبقة للجھة الرقابیة.("تاریخ االستدعاء األول") أو أي تاریخ الحق لسداد الفائدة بشرط الحصول على الموافقة 
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الشركة المشتراة، واالحتیاطیات، والتوزیعات واألوراق الرأسمالیة أسھم، وسھمرأس المال، وعالوة إصدار األ-16
المستدامة (تتمة)

أوراق رأسمالیة مستدامة مصدرة من قبل شركة تابعة للمجموعة (تتمة)) ز
تاریخ اإلصدار حتى تاریخ االستدعاء األول بمعدل فائدة ثابت سنوي بنسبة تحمل األوراق فائدة على قیمتھا االسمیة من 

%. وسیعاد تحدید معدل الفائدة الحقا بعد فترات زمنیة فاصلة مدتھا خمس سنوات. وتستحق الفائدة السداد بشكل 7.25
ات الفائدة نصف تم سداد مدفوع.والحصة غیر المسیطرةنصف سنوي كمتأخرات وتعامل كاقتطاع من حقوق الملكیة

.سنةالسنویة خالل ال

بناء على تقدیره حق اختیار عدم توزیع الفائدة وال یعتبر ذلك حالة تعثر. برقانیجوز لبنك

بإصدار أوراق "، قامت أحد الشركات التابعة للمجموعة وھي "بنك الخلیج المتحد ش.م.ب.2016مارس 28في 
شركات البعضوقامتالف دینار كویتي).9,961ر امریكي (ما یعادل الف دوال33,000رأسمالیة مستدامة بمبلغ 

7,546الف دوالر امریكي (ما یعادل 25,000مالیة بمبلغ رأسخرى للمجموعة باالكتتاب في ھذه األوراق الاألتابعة ال
الف دینار كویتي) وقد تم استبعاد ذلك عند التجمیع. 

وظفینللمأسھماحتیاطي برنامج خیار شراء -17

ة ثالثعلى مدى فترسھمللموظفین المؤھلین لذلك. تستحق ھذه األسھملتسویة باألابأسھممنحت الشركة األم خیارات 
سنوات من تاریخ منحھا. یقتصر استحقاق الخیارات على الموظفین المؤھلین الباقین في الخدمة حتى نھایة فترة 

الممنوحة یتم إطفاؤھا على مدى فترة االستحقاق.سھماالستحقاق. إن القیمة العادلة لخیارات األ

والحركة فیھا خالل السنة: سھمیبین الجدول التالي العدد والمتوسط المرجح ألسعار ممارسة خیارات األ
20182017

عدد
سھماأل

المتوسط المرجح 
لسعر الممارسة

عدد
سھماأل

المتوسط المرجح 
لسعر الممارسة

ینار كویتيددینار كویتي

23,713,3160.39719,341,1440.378ینایر 1القائمة في 
7,776,1200.3355,200,3130.475الممنوحة خالل السنة 

---1,574,469توزیعات أرباح األسھم الممنوحة خالل السنة 
0.362(502,999)--الممارسة خالل السنة 

0.530(325,142)0.609(5,817,002)تنازل عنھا خالل السنة منتھیة الصالحیة / تم ال
────────────────────────────────────

27,246,9030.31123,713,3160.397دیسمبر 31القائمة في 
════════════════════════════════════

13,427,42314,073,805دیسمبر31خیارات أسھم قابلة للممارسة كما في 
══════════════════

ألف دینار كویتي) یتعلق بمعامالت مدفوعات 822: 2017ألف دینار كویتي (738سجلت الشركة األم مصروف بمبلغ 
للموظفین خالل السنة.  سھمالتسویة باأل

: 2017سنة (1.81ھو 2018دیسمبر 31كما في القائمةسھماأللفترة التعاقدیة المتبقیة لخیاراتلإن المتوسط المرجح 
ألف دینار كویتي 456كانالممنوحة خالل السنة سھماألخیاراتالمتوسط المرجح للقیمة العادلة لإن سنة). 1.77

دینار كویتي إلى 0.551یارات القائمة في نھایة السنة منتراوحت أسعار الممارسة للخألف دینار كویتي).247: 2017(
).دینار كویتي0.475دینار كویتي إلى 0.665: 2017دینار كویتي (0.335

2018الممنوحة خالل سنة سھملخیارات األBlack-Scholesنموذج تسعیر الخیاراتیبین الجدول التالي مدخالت 
:2017و

20182017

3.05.0عائد توزیعات األرباح (%)
33.418.6التغیر المتوقع (%)

3.02.5عدل الفائدة الخالي من المخاطر (%)م
33العمر المتوقع للخیار(سنوات)

335500سعر السھم في تاریخ المنح (فلس)
335475الممنوحة (فلس)سھمالمتوسط المرجح لسعر ممارسة خیارات األ

الخیارات یمثل مؤشرًا على االتجاھات یبین التغیر المتوقع أن افتراض التغیر التاریخي على مدى فترة مماثلة لعمر
الفعلیة.اإلیرادات، والذي ال یعبر بالضرورة عن ةالمستقبلی
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إیرادات استثمار -18
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
2,947261أرباح من البیع

1,9958,078اح غیر محققةأرب
────────────────

4,9428,339
────────────────

إیرادات استثمارات أخرى
9,6409,554)9التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة (إیضاح 

5,213-ربح بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة خسائر من بیع أدوت الدین المالیة المدرجة ب

-(395)األخرى 
15,0944,484إیرادات توزیعات أرباح 

140739ربح بیع استثمار في شركات زمیلة 
38,517-ربح البیع الجزئي الستثمار في شركة محاصة إعالمیة
4,280-)24ربح إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقا (إیضاح 

(99)(84)خسائر من بیع عقارات استثماریة 
(128)-صافي الخسائر من البیع/الحیازة المقدرة الستثمار في شركات زمیلة 

-7,238)24كة تابعة بسعر مجزي (إیضاح ربح حیازة شر
────────────────

31,63362,560
────────────────

36,57570,899
════════════════

إیرادات أتعاب وعموالت  -19
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

2,3954,663أتعاب من أنشطة بصفة أمانة
29,49537,146اتعاب وعموالت متعلقة بائتمان

7,9422,988أتعاب استشاریة
21,0208,198أتعاب أخرى

──────────────────
60,85252,995

══════════════════

مصروفات عمومیة وإداریة -20
دیسمبر 31ألف دینار كویتي للسنة المنتھیة في 99,795موظفین بمبلغ تكلفةتتضمن المصروفات العمومیة واإلداریة 

ألف دینار كویتي).2017:94,466(2018

ضرائب -21
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
ینار كویتيد

10,39515,604ضرائب ناتجة من الشركات التابعة األجنبیة 
──────────────────

10,39515,604
══════════════════
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ضرائب (تتمة)-21

ھي كما یلي: األجنبیةإن بنود الضرائب الناتجة من الشركات التابعة 
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

12,72615,546ضریبة حالیة 
58(2,331)ضریبة مؤجلة 

──────────────────
10,39515,604

══════════════════

: 2017% (35نسبة% إلى10نسبةمنإن معدل الضریبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضریبة یتراوح 
إلى%12نسبةمن2018دیسمبر 31یتراوح معدل ضریبة الدخل الفعلیة للسنة المنتھیة في %) بینما 25% إلى 10

%). لغرض تحدید النتائج الخاضعة للضریبة للسنة، تم تعدیل الربح المحاسبي 40% إلى 10: 2017(%27نسبة
د تتعلق بكل من اإلیرادات لألغراض الضریبیة. تتضمن التعدیالت لألغراض الضریبیة بنواألجنبیةللشركات التابعة 

تستند التعدیالت إلى التفسیرات الحالیة للقوانین واللوائح والممارسات المطبقة للمناطق التي تقع فیھا والمصروفات.
.األجنبیةالشركات التابعة 

معة.في البیانات المالیة المجأخرىإن موجودات/ مطلوبات الضرائب المؤجلة مدرجة كجزء من موجودات/مطلوبات 

السھم(خسارة) ربحیة -22

األساسیة:
األم بعد مدفوعات بمساھمي الشركة الخاصالسنة(خسارة) ربح بقسمةالسھم األساسیة ربحیة (خسارة) یتم احتساب 

القائمة خالل السنة كما یلي:سھموراق الرأسمالیة المستدامة على المتوسط المرجح لعدد األالفوائد على األ
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ربحیة السھم األساسیة:
51,24753,751الخاص بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة ربح السنة 

(30,179)(22,968)الخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیة الموقوفة  خسارة السنة 
────────────────────

28,27923,572اھمي الشركة األم ربح السنة الخاص بمس
الخاصة وراق الرأسمالیة المستدامة مدفوعات الفائدة على األ: ناقصاً 

(7,321)(7,247)بمساھمي الشركة األم
────────────────────

ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة االم بعد مدفوعات الفائدة على
21,03216,251األوراق الرأسمالیة المستدامة

════════════════════
سھمسھم

القائمة:سھمعدد األ
1,547,251,3381,547,251,338المدفوعةسھمالمتوسط المرجح لعدد األ

(135,489,140)(146,046,660)الشركة المشتراة أسھمالمتوسط المرجح لعدد 
────────────────────

1,401,204,6781,411,762,198ئمةالقاسھمالمتوسط المرجح لعدد األ
════════════════════

األساسیة: 
فلسفلس

15.0111.51ربحیة السھم األساسیة
════════════════════

31.4032.89ربحیة السھم األساسیة من العملیات المستمرة 
════════════════════

(21.38)(16.39)وفة خسارة السھم األساسیة من العملیة الموق
════════════════════

المخففة:
السنة الخاص بمساھمي الشركة األم بعد (خسارة) ربح عن طریق قسمةالسھم المخففة (خسارة) یتم احتساب ربحیة 

العادیة ھمسبتأثیر النقص في الربح المستحق لممارسة األةمدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالیة المستدامة، المعدل
العادیة القائمة خالل السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد سھمالمحتملة لشركات تابعة، على المتوسط المرجح لعدد األ

أسھمللموظفین. یوجد لدى الشركة األم خیارات أسھمالعادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل كافة خیارات شراء سھماأل
للموظفین، والتي لھا تأثیر مخفف على ربحیة السھم.أسھمخیار شراء قائمة تم إصدارھا بموجب برنامج
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ربحیة (خسارة) السھم (تتمة)-22

المخففة: (تتمة)
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ربحیة السھم المخففة:
51,24753,751الخاص بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة ربح السنة 

(30,179)(22,968)الخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیة الموقوفة  خسارة السنة 
────────────────────

28,27923,572ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم 
الخاصة ناقصاً: مدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالیة المستدامة 

(7,321)(7,247)مبمساھمي الشركة األ
────────────────────

ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة االم بعد مدفوعات الفائدة على 
21,03216,251األوراق الرأسمالیة المستدامة

════════════════════
سھمسھم

القائمة:سھمعدد األ
1,401,204,6781,411,762,198القائمةسھمالمتوسط المرجح لعدد األ

════════════════════
فلسفلس

15.0111.51المخففةربحیة السھم 
════════════════════

31.4032.89ربحیة السھم المخففة من العملیات المستمرة 
════════════════════

(21.38)(16.39)خسارة السھم المخففة من العملیة الموقوفة 
════════════════════

حیث إن النتیجة المخففة السھمربحیةعند اإلصدار في الحسبان عند احتساب للموظفین أسھمخیار شراء تأثیر أخذلم یتم 
غیر مخففة.

أسھمالمقارنة المعروضة بحیث تعكس التعدیالت المتعلقة بللسنةتم تعدیل ربحیة (خسارة) السھم األساسیة والمخففة 
). "و"-16المنحة (إیضاح رقم 

معامالت مع أطراف ذات عالقة -23

المساھم الرئیسي والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة كتتمثل ھذه المعامالت في معامالت مع أطراف ذات عالقة 
وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة والشركات التي تخضع للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو التأثیر الملموس من قبل 

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

المجموعأخرىالشركات الزمیلة المساھم الرئیسي
ألف2018

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
المالي المجمع:بیان المركز

21,057346,357367,414-قروض وسلف *
2,2159464793,640موجودات أخرى

14,70020,82835,528-المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى *
68,99915,3808,79693,175ودیعة من عمالء *

3,033-3,033-أوراق دفع متوسطة االجل 
48023061,92562,635أخرىمطلوبات

1,5099062,415-أوراق رأسمالیة مستدامة

معامالت:
4,2451,0219,65914,925إیرادات فوائد

5,0892,2472,0769,412إیرادات أتعاب وعموالت
9,9419,941--إیرادات توزیعات أرباح 

2,5417873,4086,736مصروف فوائد 
التزامات وضمانات:

4141--خطاب ائتمان
2536,36450,54286,931ضمانات
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(تتمة)معامالت مع أطراف ذات عالقة -23

المساھم الرئیسي

الشركات الزمیلة 
وشركات 
المجموعأخرىالمحاصة 

ألف2017
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

بیان المركز المالي المجمع:
769-769-النقد في الصندوق ولدى البنوك 

181,309306,866488,175-قروض وسلف *
3,4411,16240,73445,337موجودات أخرى

15,47536,28851,763-المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى *
44,98716,73515,09176,813*ودیعة من عمالء 

3,018-3,018-أوراق دفع متوسطة االجل 
4799,666107,355117,500مطلوبات أخرى

1,5099062,415-أوراق رأسمالیة مستدامة

معامالت:
3,4579,2556,44919,161إیرادات فوائد

892,8381,6364,563إیرادات أتعاب وعموالت
38,517--38,517ربح البیع الجزئي الستثمار في شركة محاصة إعالمیة

2,0875013682,956مصروف فوائد 

:وضماناتالتزامات 
667667--خطاب ائتمان

2575,2232,20977,457ضمانات

مصرفیة.تابعة لیات شركاتلدى أطراف ذات عالقة بعم* تتعلق األرصدة 

مكافآت موظفي اإلدارة العلیا بالمجموعة
إن المكافآت المدفوعة أو المستحقة "لإلدارة العلیا" (المقدرة لھذا الغرض تمثل أعضاء مجلس اإلدارة عن خدمات اإلدارة 

كما یلي: كانتفي اللجان والرئیس التنفیذي وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین) 

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

16,89114,720مزایا قصیرة األجل للموظفین 
1,4301,192مكافآت نھایة الخدمة

1,6791,650سھمالمدفوعات باأل
────────────────

20,00017,562اإلجمالي 
════════════════

لموافقة یخضع ھذا المقترح ألف دینار كویتي. 220اإلدارة بمبلغ مكافأة أعضاء مجلس مللشركة األاقترح مجلس اإلدارة
الجمعیة العمومیة للمساھمین.

عمالدمج األ-24

2018دمج االعمال في 
% من حصة الملكیة 71.18، قامت أحد الشركات التابعة للمجموعة بحیازة حصة ملكیة بنسبة 2018خالل سبتمبر 

شركة كویتیة مساھمة خاضعة لرقابة ھیئة أسواق المال –شركة بیت االستثمار العالمي ش.م.ك. (مقفلة) الفعلیة في 
شركة بیت االستثمار العالمي بصورة تتمیزبأنشطة التمویل. قكشركة استثمار والى بنك الكویت المركزي فیما یتعل

مصرفي وأنشطة الوساطة. تمكنت المجموعة من رئیسیة بتقدیم خدمات إدارة الموجودات واالستثمار في القطاع ال
تجمیع علیھ، تمممارسة السیطرة على الشركة المستثمر فیھا، وبالتالي، أصبحت المنشأة شركة تابعة للمجموعة. وبناءا 

تم المحاسبة عن عملیة الحیازة وفقا للمعیار الدوليشركة بیت االستثمار العالمي اعتبارا من تاریخ ممارسة السیطرة. 
"). 3: دمج االعمال ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة 3للتقاریر المالیة 
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دمج األعمال (تتمة)-24

(تتمة)2018دمج االعمال في 
تم تجمیع شركة بیت االستثمار العالمي بناءا على القیم المؤقتة للموجودات والمطلوبات المحددة في تاریخ الحیازة، حیث 

31یة تحدید القیمة العادلة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة. خالل السنة المنتھیة في بدأت اإلدارة في عمل
، انتھت المجموعة من عملیة توزیع سعر الشراء لشركة بیت االستثمار العالمي وقامت بتعدیل القیم المؤقتة 2018دیسمبر 

ي: للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة كما یل

یلخص الجدول التالي المقابل المدفوع والقیم المؤقتة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة باإلضافة إلى 
الحصص غیر المسیطرة بناءا على أساس نسبة الملكیة في صافي الموجودات المحددة: 

القیمة المؤقتة 
كما سبق إدراجھا 

القیمة العادلة المسجلة 
الحیازة في تاریخ 

ألف دینار كویتيألف دینار كویتي 
الموجودات 

32,89532,895نقد في الصندوق ولدى البنوك 
149149وسندات خزانة وأوراق دین مالیة أخرى أذونات

5,9925,992قروض وسلف 
19,34619,233موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

6,9926,901موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
129129استثمار في شركات زمیلة 

690657عقارات استثماریة 
7,56211,379ممتلكات ومعدات 
11,02111,021موجودات أخرى 

4,524-موجودات غیر ملموسة
──────────────

84,77692,880
──────────────

المطلوبات 
14,64614,138مطلوبات أخرى 

──────────────
70,13078,742

1,5071,507الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 
──────────────

68,62377,235التي تم حیازتھاصافي الموجودات 

(40,024)(40,024)المقابل المدفوع نقدا 
(7,715)(7,715)المقابل المؤجل المستحق 

(22,258)(19,776)الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 
──────────────

1,1087,238ربح شراء بسعر مجزي 
══════════════

التدفقات النقدیة من دمج األعمال 
(40,024)(40,024)المقابل النقدي 

32,89532,895واألرصدة لدى البنوك في الشركة التابعة المشتراة النقد 
──────────────

(7,129)(7,129)صافي التدفقات النقدیة الصادرة نتیجة دمج االعمال 
══════════════

راء ما أدى إلى ربح من ، قامت المجموعة بتنفیذ عملیة توزیع سعر الش3وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مقابل الشراء المدفوع دمج االعمال نظرًا الن القیمة العادلة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة تجاوزت 

مقابل صافي الموجودات المحددة في بنسبةومصروفات المعاملة ذات الصلة. تم االعتراف بالحصص غیر المسیطرة 
ي. شركة بیت االستثمار العالم

تم تحمیل تكالیف الحیازة في بیان الدخل المجمع للمجموعة. وفي حالة تنفیذ عملیات دمج األعمال في بدایة السنة، 
دینار كویتي على ألف3,386دینار كویتي و ألف10,705الرتفعت إیرادات المجموعة وارباح المساھمین بمبلغ 

التوالي. 

یومًا من تاریخ الحیازة، كما یستحق 180دینار كویتي بعد ألف2,500ل بقیمة یتعین على المجموعة دفع المقابل المؤج
طبقاً ألحكام االتفاقیة الموقعة بین األطراف. 2019دینار كویتي بحلول ینایر ألف5,215سداد المبلغ المتبقي بقیمة 

دینار كویتي طبقا لالتفاقیة. الف5,215الحقا لتاریخ البیانات المالیة المجمعة، قامت المجموعة بسداد مبلغ 
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دمج األعمال (تتمة)-24

2017دمج االعمال في 
% في شركة 20.33شركاتھا التابعة بحیازة حصة ملكیة بنسبة ىحدإ، قامت المجموعة من خالل 2017دیسمبر 24في 

حصة تم زیادة %. 43.56لكیة بنسبة التعلیم المتحدة والتي كان محتفظ بھا سابقا كاستثمار في شركة زمیلة مقابل حصة م
السیطرة على شركة التعلیم المتحدة.تحدید أن المجموعة لھا % وتم 63.89نسبةالملكیة الفعلیة للمجموعة إلى

. ")3("المعیار الدولي للتقاریر المالیة عمال: دمج األ3تم المحاسبة عن عملیة الحیازة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لشركة التعلیم المتحدة قد تم على مراحل، قامت المجموعة بإعادة قیاس حصة ملكیتھا المحتفظ بھا عمالدمج األیث إن وح

ستثمار". اال"إیرادات كجزء مندینار كویتي ألف4,280ربح بمبلغ سابقا في الشركة في تاریخ الحیازة وسجلت 

مؤقتة التي تم احتسابھا للموجودات والمطلوبات المحددة في تاریخ تم دمج شركة التعلیم المتحدة بناءا على القیمة ال
تحدید القیمة العادلة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة. خالل السنة المنتھیة في في اإلدارة بدأت الحیازة، و

بتعدیل القیم المؤقتة الشراء لشركة التعلیم المتحدة وقامت سعر ، انتھت المجموعة من توزیع 2018دیسمبر 31
للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة على النحو التالي: 

القیمة المؤقتة 
كما سبق إدراجھا 

القیمة العادلة المسجلة 
في تاریخ الحیازة 

ألف دینار كویتيألف دینار كویتي 
الموجودات 

5,3845,384نقد في الصندوق ولدى البنوك 
6,1626,162ة محددة األجل ودیع

10,79310,793مدینون وموجودات أخرى 
49,82449,824ممتلكات ومعدات 

-69موجودات مالیة متاحة للبیع 
69-موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

3,8834,718*موجودات غیر ملموسة 
──────────────────

76,11576,950
──────────────────

المطلوبات 
37,00037,000قرض محدد األجل 

13,19113,191دائنون ومطلوبات أخرى 
──────────────────

50,19150,191
3,7073,707الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 

──────────────────

22,21723,052دات التي تم حیازتھا صافي الموجو
──────────────────

1,0171,017المقابل المدفوع نقدا 
9,1509,150**المقابل المستحق 

8,0238,377الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 
27,57127,571القیمة العادلة لحصة ملكیة المجموعة المحتفظ بھا سابقا **

──────────────────

45,76146,115
──────────────────

23,54423,063شھرة 
══════════════

(1,017)(1,017)المقابل المدفوع 
11,54611,546النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة المشتراة 

──────────────────

10,52910,529التدفقات النقدیة الواردة عند الحیازة 
══════════════

الف دینار كویتي. 835* یتضمن ذلك موجودات غیر ملموسة ناتجة من الحیازة واالنتھاء من توزیع سعر الشراء بمبلغ 

** تم دفع ھذا المبلغ خالل السنة. 
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صافي االستثمار في عملیات أجنبیة تحوط -25

، وبنك مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةاالستثمار في مثلأجنبیة (قامت المجموعة بتخصیص استثماراتھا في عملیات 
الخلیج المتحد ش.م.ب.، وشركة تقاعد للتوفیر والتقاعد ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة) وأوراق دفع متوسطة األجل 

للتحوط من وراق دفع متوسطة األجل بالیورولصافي االستثمارات في عملیات أجنبیة. تم استخدام أحوط بالیورو كت
تم خالل السنة، مخاطر تحویل العمالت األجنبیة بالدوالر االمریكي والمرتبطة بھذه االستثمارات. لتعرض المجموعة 

الناتجة من إعادة تحویل العمالت األجنبیة لالقتراض إلى بیان ألف دینار كویتي1,698البالغةتحویل األرباح أو الخسائر
مجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر من تحویل صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة. لم یتم الخرىاإلیرادات الشاملة األ

صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة ضمن االرباح او الخسائر خالل السنة. تحوطتسجیل أي حاالت لعدم الفاعلیة من 

على یتم التجدیدالتركیة والدوالر األمریكي حیث قام بنك برقان بالتوقیع على عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة بین اللیرة 
الى تابعة التركیة. أدت ھذه المعاملةالبنك في شركتھ اللصافي استثمارحوطھذه العقود كتأساس شھري. وتم تصنیف 

إلیھا فیتم مراكز دائنة بالصافي مدرجة بالدوالر األمریكي. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التحویل للعقود المشار
تحویلھا إلى حقوق الملكیة لمقاصة أي أرباح أو خسائر من تحویل صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركیة. لم یتم 

لصافي االستثمارات في عملیات اجنبیة ضمن االرباح او الخسائر خالل السنة. عملیات التحوطتسجیل عدم فاعلیة 

ملةالمحتااللتزامات والمطلوبات -26

متعلقة باالئتمان محتملةالتزامات ومطلوبات 
المتعلقة باالئتمان التزامات بمنح ائتمان وخطابات اعتماد تحت الطلب وضمانات المحتملةتتضمن االلتزامات والمطلوبات 

وقبوالت لتلبیة احتیاجات عمالء الشركات التابعة.

عتماد تحت الطلب) تلزم الشركات التابعة بدفع المبالغ نیابة عن إن خطابات االعتماد والضمانات (بما في ذلك خطابات اال
. تحمل الضمانات وخطابات االعتماد المخزونالعمالء وذلك في حالة إجراء محدد یتعلق بشكل عام باستیراد أو تصدیر 

تحت الطلب نفس مخاطر االئتمان مثل القروض.

زامات التعاقدیة لتقدیم قروض واعتمادات تجدد تلقائیاً. وعادة ما یكون إن االلتزامات بتقدیم تسھیالت ائتمانیة تمثل االلت
إللغائھا. ونظرًا إلمكانیة أخرىتواریخ صالحیة محددة أو تشتمل على شروط المحتملة لھذه االلتزامات والمطلوبات 

قیم التعاقدیة ال تمثل دون القیام بسحب التسھیالت، فإن مجموع الالمحتملةانتھاء صالحیة االلتزامات والمطلوبات 
بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

التزامات متعلقة باالستثمار 
تمثل االلتزامات المتعلقة باالستثمار التزامات استدعاءات رأسمالیة لتمویل ھیاكل الصندوق. یمكن استدعاء ھذه 

ات.سنو5إلى 1االلتزامات خالل فترة استثمار الصندوق والتي تمتد عادًة من 

التالیة: المحتملة االلتزامات والمطلوبات مجمل المخاطر المتعلقة بیوجد لدى المجموعة 

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
متعلقة باالئتمان:ة محتملومطلوبات التزامات

332,348330,985خطابات اعتماد
974,017985,837وقبوالت ضمانات

────────────────────
1,306,3651,316,822

656,263808,803غیر مسحوبةائتمانیةتسھیالت 
88,173145,418التزامات متعلقة باالستثمار

────────────────────
2,050,8012,271,043

════════════════════
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(تتمة)االلتزامات والمطلوبات المحتملة-26

نخفاض قیمة الضمانات وااللتزامات األخرى خسائر ا
مة الضمانات یقبما یتعلقفیوخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة التعرض للمخاطر فیما یلي تحلیل التغیرات في مجمل 

وااللتزامات األخرى:

نیف االئتماني الداخلي یعرض الجدول التالي الجودة االئتمانیة والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان وفقا لنظام التص
مرحلة نھایة السنة: في تصنیف الللمجموعة و

1المرحلة 
الف دینار كویتي 

2المرحلة 
الف دینار كویتي 

3المرحلة 
الف دینار كویتي 

2018
المجموع 

الف دینار كویتي 
التصنیف االئتماني الداخلي 

منتظم 
849,637-791,89557,742تصنیف مرتفع 
1,102,744-972,058130,686تصنیف قیاسي 

219-219-متأخر ولكن غیر منخفض القیمة 
غیر منتظم

10,02810,028--منخفض القیمة على أساس فردي 
────────────────────────────────────

1,763,953188,64710,0281,962,628المجموع 
════════════════════════════════

:فیما یلي تحلیل التغیرات في خسائر االئتمان المتوقعة

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف

4,80822,5698,46835,845ینایر 1خسائر االئتمان المتوقعة في 
(7,861)(1,835)(6,937)911/ (االسترداد) خالل السنةالمخصص

(453)(42)(287)(124)تحویل عمالت اجنبیة 
────────────────────────────────────

20185,59515,3456,59127,531دیسمبر 31في 
════════════════════════════════════

المجموعة كمؤجر –جیر تشغیلي عقود تأ
الطبیعي. فیما یلي الحد األدنى عماللبعض العقارات االستثماریة في سیاق األةدخلت المجموعة في عقود تأجیر تجاری

دیسمبر: 31من مدفوعات التأجیر المستقبلیة المدینة بموجب عقود تأجیر تشغیلي غیر قابلة لإللغاء كما في 
2018

ألف
یتيدینار كو

2017
ألف

دینار كویتي

27,97129,237خالل سنة واحدة 
37,78743,580بعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من ثالث سنوات 

──────────────
65,75872,817

══════════════

المجموعة كمستأجر  –التزامات عقود تأجیر تشغیلي 
عمالفي سیاق األوالممتلكات والمنشآت والمعدات لبعض العقارات االستثماریة ةجیر تجاریدخلت المجموعة في عقود تأ

الطبیعي. فیما یلي الحد األدنى من مدفوعات التأجیر المستقبلیة الدائنة بموجب عقود تأجیر تشغیلي غیر القابلة لإللغاء كما 
دیسمبر:31في 

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

يدینار كویت

3,8343,482خالل سنة واحدة 
4,8005,827بعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من ثالث سنوات 

──────────────

8,6349,309
══════════════
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المشتقات-27

مالیة مشتقة. إن تدخل المجموعة، ضمن سیاق نشاطھا الطبیعي، في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات 
المشتقات عبارة عن أدوات مالیة تأخذ قیمتھا من خالل الرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار تحویل العمالت األجنبیة أو 

. إن القیمة األسمیة األصلیة تمثل فقط المبالغ التي ینطبق علیھا معدل أو سعر لتحدید مبالغ التدفقات خرىالمؤشرات األ
یلھا وال تمثل األرباح أو الخسائر المحتملة المرتبطة بالسوق أو مخاطر االئتمان لھذه األدوات.النقدیة المطلوب تحو

تتعامل المجموعة في مبادالت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة أو 
تتعامل المجموعة في عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة لتقدیم حلول إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء. وكذلك 

للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبیة والتدفقات النقدیة لدیھا.

یبین الجدول أدناه القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات مع القیمة األسمیة التي تم 
ق. إن القیمة األسمیة، بالمجمل المسجل، ھي مبلغ األصل األساسي للمشتقات أو المعدل تحلیلھا حسب فترات االستحقا

حجم االسمیةالمرجعي او المؤشر المعلن وتمثل األساس الذي یتم علیھ قیاس التغیرات في قیمة المشتقات. تبین القیمة 
االئتمان.المعامالت القائمة في نھایة السنة وھي ال تعبر عن مخاطر السوق او مخاطر 

القیمة االسمیة حسب الفترة حتى 
االستحقاق

القیمة 
العادلة 

اإلیجابیة

القیمة 
العادلة 
السلبیة

القیمة 
االسمیة

خالل
سنة واحدة

5إلى 1
سنوات

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ظ بھا للمتاجرة:المشتقات المحتف

(متضمنة البنود التي ال تفي بشروط 
)التحوط

-938,513938,513(10,162)19,300عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة
269,553103,406166,147(9,141)5,479مبادالت أسعار الفائدة 

-220,446220,446(2,864)5,099خیارات
════════════════════════════════════════

مشتقات محتفظ بھا للتحوط:
تحوط القیمة العادلة:

293,282290,3062,976(3,035)418عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة
-106,155106,155(583)17مبادالت أسعار الفائدة

════════════════════════════════════════
التدفقات النقدیة:تحوط 

299,96344,194255,769(5,161)42,494مبادالت أسعار الفائدة
════════════════════════════════════════

القیمة االسمیة حسب الفترة حتى 
االستحقاق

القیمة 
العادلة 

اإلیجابیة

القیمة 
العادلة 
السلبیة

القیمة 
االسمیة

خالل
واحدةسنة 

5إلى 1
سنوات

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة:

)التحوط(متضمنة البنود التي ال تفي بشروط 
1,353,1561,342,37610,780(9,931)8,912عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة

329,78539,703290,082(2,205)5,390مبادالت أسعار الفائدة 
-339,068339,068(2,142)2,383خیارات

════════════════════════════════════════
مشتقات محتفظ بھا للتغطیة:

القیمة العادلة:تحوط
-221,829221,829(2,375)198عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة

105,613-105,613-276مبادالت أسعار الفائدة
════════════════════════════════════════

التدفقات النقدیة:تحوط
234,05645,293188,763(5,101)21,722مبادالت أسعار الفائدة

════════════════════════════════════════
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(تتمة)المشتقات-27

یوجد لدى المجموعة مراكز في أنواع المشتقات التالیة:

عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة
إن عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عمالت محددة بأسعار ومواعید محددة في 

تعامل فیھا في السوق الموازي.المستقبل وھي عقود معدة لل

المبادالت 
إن المبادالت ھي اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین لتبادل مدفوعات خالل مدة زمنیة على أساس القیم االسمیة المحددة، وتتعلق 

. سھمبالحركات في إحدى مؤشرات األسعار الرئیسیة مثل أسعار الفائدة او أسعار تحویل العمالت األجنبیة أو أسعار األ

الخیارات 
الى المشتري سواء بشراء أو بیع -ولیس االلتزام–تتمثل الخیارات في اتفاقیات التعاقدیة التي یتم بموجبھا تحویل الحق 

عدد معین من االدوات المالیة بسعر محدد سواء في تاریخ محدد في المستقبل أو خالل فترة معینة. 

خالل مبادالت منظمة وفي السوق الموازي. إن الخیارات التي قامت المجموعة تقوم المجموعة بشراء وبیع الخیارات من
بشرائھا تتیح للمجموعة فرصة شراء (خیارات الشراء) أو بیع (خیارات البیع) األصل األساسي مقابل قیمة متفق علیھا 

ھا فقط بمقدار التي تم شراؤئتمان على الخیارات سواء في أو بعد انتھاء سریان الخیار. تتعرض المجموعة لمخاطر اال
التي تمثل قیمتھا العادلة. دفتریةقیمتھا ال

تتیح الخیارات المكتتبة من قبل المجموعة للمشتري فرصة شراء أو بیع األصل األساسي من وإلى المجموعة مقابل قیمة 
متفق علیھا في أو قبل انتھاء سریان الخیار. 

مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة
تقات المحتفظ بھا للمتاجرة المراكز المشتقة للمجموعة المحتفظ بھا مع توقعات في تحقیق أرباح من حركات تتضمن المش

لصالح المجموعة في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وقد تم أیضًا إدراج المشتقات التي ال تفي بمتطلبات التغطیة 
ضمن مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة.

القیمة العادلةتحوط
القیمة العادلة للحمایة ضد التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تحوطتستخدم المجموعة 

للتحوطبسبب الحركات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تستخدم المجموعة عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة 
ة.مخاطر العمالت األجنبیة المحددمن بشكل محدد 

التدفقات النقدیة تحوط 
تتعرض المجموعة لتغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة للفوائد على الموجودات والمطلوبات لغیر أغراض المتاجرة 

التدفقات النقدیة لمخاطر أسعار الفائدة كتحوطالتي تحمل فائدة بمعدل متغیر. تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة 
تغطیة التدفقات النقدیة والتوقیت المتوقع لتأثیرھا لتحوط الفترات المتوقعة 2018دیسمبر 31لجدول كما في ھذه. یوضح ا

على بیان الدخل المجمع وھي كما یلي:

2018

خالل سنة واحدة
ألف

دینار كویتي

سنوات5إلى 1من 
ألف

دینار  كویتي
2,0522,447صافي التدفقات النقدیة الصادرة (المطلوبات)

════════════════════
-17أخرىإیرادات شاملة 

════════════════════

2017

خالل سنة واحدة
ألف

دینار كویتي

سنوات5إلى 1من 
ألف

دینار كویتي
411599صافي التدفقات النقدیة الصادرة (المطلوبات)

════════════════════
-332إیرادات شاملة أخرى 

════════════════════
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یبین الجدول التالي تواریخ االنتھاء التعاقدیة حسب استحقاق مراكز المشتقات للمجموعة:

المشتقات
3حتى 
أشھر

3-12
شھراً 

أكثر من 
المجموعسنة واحدة

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
تيدینار كوی

2018
10,6161,218,2032,9761,231,795مشتقات تحویل العمالت األجنبیة 

106,155147,600421,916675,671مبادالت أسعار الفائدة
220,446-220,446-خیارات

────────────────────────────────────

116,7711,586,249424,8922,127,912
════════════════════════════════════

2017
251,3181,312,88710,7801,574,985مشتقات تحویل العمالت األجنبیة 

84,996584,458669,454-مبادالت أسعار الفائدة
339,068-339,068-خیارات 

────────────────────────────────────
251,3181,736,951595,2382,583,507

════════════════════════════════════

معلومات القطاعات -28

قطاع االعالم. -مجموعة بانثر لالعالم وافق مجلس إدارة الشركة االم على تطویر خطة عمل لبیع استثمارھا في شركة 
ة مخصومة وفقا للمعیار الدولي اإلدارة، قامت المجموعة بإعادة تنظیم قطاعھا اإلعالمي كعملیوألغراضوبناءا علیھ، 

استنادًا إلى التقاریر عمال رئیسیة قطاعات أ6) كما تم تنظیم البنود األخرى الى 31(إیضاح رقم 5للتقاریر المالیة 
، كما یلي: الداخلیة المقدمة لرئیس صانعي القرارات التشغیلیة

التي تقوم بھا المجموعة وتتضمن الخدمات المصرفیة األنشطة المصرفیة التجاریة: تمثل األنشطة المصرفیة التجاریة
لألفراد والشركات والخدمات المصرفیة الخاصة ومنتجات الخزینة. وتخضع المنشآت القائمة بھذه األنشطة إلشراف 

البنوك المركزیة في الدول التي تعمل بھا. 

الستثمارات المصرفیة التي تقوم بھا المجموعة إدارة الموجودات واالستثمارات المصرفیة: تمثل أنشطة إدارة األصول وا
وتتضمن إدارة الموجودات وتمویل الشركات (خدمات االستشارات وخدمات األسواق الرأسمالیة) واالستشارات 

وإدارة الثروة.االستثماریة والبحوث 

.خرىالمتعلقة األوالخدماتتأمین: یمثل ھذا القطاع استثمار المجموعة في أنشطة التأمین 

القطاع الصناعي: یمثل أنشطة المجموعة في تطویر المشروعات الصناعیة والصناعات الغذائیة والمرافق والخدمات
وغیرھا من القطاعات ذات الصلة. والمعدات الطبیة

: یمثل أنشطة المجموعة في قطاع الضیافة والعقارات. والعقاراتقطاع الضیافة

.االستشاراتخدمات والتعلیم وتقوم بھا المجموعة وتتضمن االستشارات التي خرى: تمثل األنشطة األأخرى

إن أسعار التحویل بین قطاعات التشغیل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة المجموعة.
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د وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع استنادًا إلى األرباح أو الخسائر وتقاس بما یتفق مع األرباح أو الخسائر تراقب اإلدارة نتائج قطاعاتھا بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموار
في البیانات المالیة المجمعة:

األنشطة 
المصرفیة 

التجاریة 

إدارة الموجودات 
تثمارات االسو

تأمیـن *المصرفیة
القطاع

الصناعي
قطاع الضیافة 

أخرىوالعقارات
االستبعادات 

بین القطاعات
موجودات محتفظ 

المجمـوعبھا لغرض البیع
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
2018دیسمبر 31كما في 

ت والمطلوبات:الموجودا
187,30410,370,311(992,649)8,708,774795,27973,174278,9661,028,454291,009موجودات القطاعات

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────══════════

9,359,676-(707,914)138,145675,398205,692-7,754,3441,294,011مطلوبات القطاعات
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────══════════

2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

774,368-(43,105)561,37744,3286,05533,022121,05351,638إیرادات القطاعات
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

83,792(22,968)(12,226)6,0553,7141,3341,595(56,010)162,298ربح (خسارة) السنة 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────══════════

معلومات القطاعات األخرى:
329,482---6,84317,51073,174212,92319,032استثمار في شركات زمیلة 

184,608--34,165---135,18815,255)10الشھرة (إیضاح 
143,885--2,0254,064--133,3864,410)10موجودات أخرى غیر ملموسة (إیضاح 

445,206--33,82220-440,0111,350إیرادات فوائد 
297,830--76420,0082,035-226,72948,294مصروفات فوائد 

7,838------7,231607مخصص خسائر ائتمان  
18,413---(2,861)3562,2036,05512,660حصة في نتائج شركات زمیلة 

(استرداد) مخصص انخفاض قیمة موجودات 
9,330---1,505--8,393(568)مالیة وغیر مالیة أخرى 

20,555--3478081,105-16,1172,178استھالك وإطفاء 

الطبیعي بین القطاعات المختلفة للمجموعة.عمالتتمثل االستبعادات بین القطاعات في األرصدة والمعامالت الناشئة ضمن سیاق األ

) 8ركة زمیلة للمجموعة (االیضاح ي شوھالخلیج للتامینشركةفيالحصة* تمثل 
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األنشطة 
المصرفیة 

التجاریة 

إدارة 
الموجودات 

واالستثمارات
تأمیـن *المصرفیة

وسائل 
االعالم 

القطاع
الصناعي

قطاع الضیافة 
أخرىوالعقارات 

االستبعادات 
بین القطاعات

معاد ادراجھ 
المجمـوع

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

2017دیسمبر 31كما في 
الموجودات والمطلوبات:

10,345,139(1,034,784)8,851,944860,14173,369177,863267,168865,106284,332موجودات القطاعات
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────══════════

9,133,057(753,541)115,596560,827204,790--7,851,8581,153,527مطلوبات القطاعات
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────══════════

2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 
685,789(42,478)36,87396,04821,777-495,32273,5124,735إیرادات القطاعات

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

62,498(7,579)486(6,746)6,541(30,179)4,735(11,017)106,257ربح (خسارة) السنة 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────══════════

معلومات القطاعات األخرى:
375,305--201,81452,926-7,86539,33173,369استثمار في شركات زمیلة 

185,487-34,165----134,85616,466)10الشھرة (إیضاح 
144,030-2,3204,718----136,992)10موجودات أخرى غیر ملموسة (إیضاح 

386,469-243212--384,8891,134إیرادات فوائد 
248,121--59315,888--193,37238,268مصروفات فوائد 

22,467------(705)23,172مخصص (استرداد) خسائر ائتمان  
12,756--(6,715)13,127-2851,3244,735حصة في نتائج شركات زمیلة 

مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة وغیر 
1,115------976139مالیة أخرى 

22,125-353817417--18,6181,920استھالك وإطفاء 

الطبیعي بین القطاعات المختلفة في المجموعة.عمالبین القطاعات استبعاد األرصدة والمعامالت الناشئة ضمن سیاق األاالستبعادات تمثل 

) 8ي شركة زمیلة للمجموعة (اإلیضاح وھالخلیج للتامینشركة * تمثل الفوائد في 
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یة المعلومات الجغراف

اإلیرادات 2018
موجودات

غیر متداولة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

378,4912,793,928الكویت 
18,128110,461باقي دول مجلس التعاون الخلیجي 

183,3401,244,814باقي دول الشرق األوسط وآسیا وشمال أفریقیا
190,483519,644أوروبا

3,92613,582ریكا الشمالیةأم
────────────────────

774,3684,682,429
════════════════════

2017
اإلیرادات 

معاد ادراجھ
موجودات

غیر متداولة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

346,1993,105,697الكویت 
10,644326,592جي باقي دول مجلس التعاون الخلی

163,4061,244,574باقي دول الشرق األوسط وآسیا وشمال أفریقیا
157,161511,222أوروبا

8,37915,390أمریكا الشمالیة
────────────────────

685,7895,203,475
════════════════════

.29.3راجع اإلیضاح ،لبیان تفاصیل الموجودات غیر المتداولة

أعاله إلى المنطقة التي یتم تقدیم الخدمات فیھا. اإلیراداتیستند التقسیم الجغرافي حول معلومات 

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر -29

مقدمة29.1
ة المستمرة وفقاً تمثل المخاطر جزءًا رئیسیًا من أنشطة المجموعة لكن ھذه المخاطر تدار بطریقة التحدید والقیاس والمراقب

. إن ھذه الطریقة في إدارة المخاطر ذات أھمیة كبیرة الستمرار المجموعة في تحقیق خرىلحدود المخاطر والضوابط األ
األرباح.

إن كل شركة تابعة للمجموعة مسئولة عن إدارة مخاطرھا ولدیھا لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة خاصة بھا، بما في ذلك 
مثل لجنة االئتمان/ االستثمار (في حالة الشركات التابعة خرىجنة التنفیذیة باإلضافة إلى لجان اإلدارة األلجنة التدقیق والل

الرئیسیة) ولجنة الموجودات والمطلوبات، أو ما یعادلھا، ذات مسؤولیات عامة مماثلة للجان المجموعة.

التغیرات في البیئة والتكنولوجیا والصناعة. ویتم مثل عمالإن عملیة مراقبة المخاطر المستقلة ال تتضمن مخاطر األ
من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي للمجموعة. یتحمل مجلس اإلدارة المسئولیة الكاملة عن عمالمراقبة مخاطر األ

األسلوب العام إلدارة المخاطر واعتماد استراتیجیات وأسس إدارة المخاطر.

بصورة رئیسیة استنادًا إلى الحدود التي تضعھا المجموعة والتي تعكس استراتیجیة یتم مراقبة المخاطر والسیطرة علیھا 
وبیئة السوق للمجموعة وكذلك مستوى المخاطر المقبول بالنسبة للمجموعة، مع مزید من التركیز على قطاعات عمالاأل

ة الشاملة لتحمل المخاطر فیما یتعلق جغرافیة وصناعیة مختارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقیاس القدر
بالتعرض الكلي لجمیع أنواع المخاطر واألنشطة.

تخضع عملیات بعض الشركات التابعة للمجموعة أیضًا لمتطلبات رقابیة في الدول التي تعمل فیھا. إن ھذه القوانین ال 
التقییدیة (على سبیل المثال كفایة رأس تتطلب الموافقة على األنشطة ومراقبتھا فقط، ولكن تفرض أیضًا بعض األحكام

المال والمخصص العام على القروض والسلف) لغرض الحد من مخاطر العجز والتعثر من جانب الشركات المصرفیة 
تم إجراء التعدیالت الالزمة على مخصصات خسائر االئتمان على لتلبیة المطلوبات غیر المتوقعة التي یمكن أن تنشأ.

62,273والتي نتج عنھا صافي تأثیر موجب بمبلغ بحیث تتوافق مع المعاییر لدولیة للتقاریر المالیة مستوى المجموعة 
مساھمي الشركة االم. الخاصة بالف دینار كویتي) على حقوق الملكیة 117,081: 2017الف دینار كویتي (
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مقدمة (تتمة)29.1
إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة خرىدارة الشاملة للمخاطر، تستخدم المجموعة المشتقات واألدوات األوكجزء من اإل

من التغیرات في معامالت أسعار الفوائد والعمالت األجنبیة.

ب من یتم تقییم قائمة المخاطر قبل الدخول في معامالت التغطیة، والتي تمثل المعامالت المصرح بھا على المستوى المناس
المسئولین داخل المجموعة. 

تصنف المجموعة المخاطر التي تواجھھا في سیاق أنشطتھا الرقابیة والسیطرة علیھا الي فئات معینة من المخاطر. وعلى 
ذلك، تناط مسؤولیات محددة بمختلف المسؤولین لغرض تحدید وقیاس ومراقبة ھذه األنواع المحددة من المخاطر ورفع 

یلي:ن ھذه األنواع من المخاطر ھي كما تقاریر عنھا. إ

أ.  المخاطر الناتجة عن األدوات المالیة: 
مخاطر االئتمان التي تشمل مخاطر تعثر السداد من قبل العمالء واألطراف المقابلة..1
مخاطر السیولة..2
. مسھمخاطر السوق التي تشمل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار األ.3
مخاطر المدفوعات مقدماً .4

خرىب. المخاطر األ
المخاطر التشغیلیة التي تتضمن المخاطر الناتجة عن فشل العملیات..1

ینتج عن المعامالت المشتقة مخاطر ائتمان وكذلك مخاطر سوق بدرجات متفاوتة.
بما یؤثر على قیمة العقد. سھمر األنتج مخاطر السوق عند تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعات

وألغراض إدارة المخاطر ومراقبة ھذه األنشطة، قامت المجموعة بوضع إجراءات وحدود مناسبة تم اعتمادھا من قبل 
مجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان29.2
لغ بالكامل عند مخاطر عدم قدرة طرف مقابل على سداد المبافياالئتمان والتي تتمثل تتعرض المجموعة لمخاطر

استحقاقھا. تحدد المجموعة مستویات لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا من خالل وضع قیود على معدالت المخاطر 
. عمالالمقبولة فیما یتعلق بأحد المقترضین أو مجموعة من المقترضین وكذلك بالنسبة للقطاعات الجغرافیة وقطاعات األ

مرة وتخضع للمراجعة الدوریة. إن حدود مخاطر االئتمان على مستوى المنتج أو ویتم مراقبة ھذه المخاطر بصورة مست
اإلدارة.أو الدولة یتم إقرارھا من قبل مجلس عمالقطاع األ

التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التحلیل المستمر لقدرة المقترضین والمقترضین المحتملین على الوفاء بالتزامات ُیدار 
لرأسمالي وتعدیل قیود اإلقراض وفقًا لما ھو مالئم. إن التعرض لمخاطر االئتمان ُیدار جزئیًا من خالل الفوائد والسداد ا

الحصول على ضمانات تكافلیة وشخصیة. 

أدوات مالیة مشتقة
ھي تقتصر مخاطر االئتمان الناتجة عن األدوات المالیة المشتقة، في أي وقت، على تلك التي لھا قیمة عادلة موجبة، كما

وفي حالة مشتقات االئتمان، فإن المجموعة أیضًا تتعرض لمخاطر تعثر الشركة المجمع.مدرجة في بیان المركز المالي 
المعنیة بالمشتقات أو تعمل على الوقایة منھا.

مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان
عة سداد دفعات نیابة عن عمالئھا، ویتم تقدم المجموعة ضمانات لعمالئھا، والتي من الممكن أن تتطلب من المجمو

تحصیل ھذه المدفوعات من العمالء وفقًا لبنود خطاب االعتماد. تتعرض المجموعة لمخاطر مماثلة لمخاطر القروض 
ویتم التخفیف منھا باتباع نفس إجراءات وسیاسات الرقابة المطبقة. 

)2018ینایر 1اعتبارا من تقییم خسائر االئتمان المتوقعة (السیاسة المطبقة 29.2.1

ومعالجة التعثرتعریف التعثر 
(منخفض القیمة االئتمانیة) عند احتساب خسائر 3تعتبر المجموعة األصل المالي متعثرًا وبالتالي إدراجھ ضمن المرحلة 

االئتمان المتوقعة في الحاالت التالیة:
مانیة إلى المجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة التخاذ من غیر المحتمل أن یقوم العمیل بالوفاء بالتزاماتھ االئت·

)؛ االحتفاظ بضماناإلجراءات القانونیة مثل إنفاذ الضمان (في الحاالت 
تزام ائتماني جوھري إلى المجموعة؛ او یوماً عن أي ال90أن یسجل العمیل تأخر في السداد لمدة أكثر من ·
ئتمانیاً استنادا إلى تقییم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلیة.أن تعتبر التزامات العمیل منخفضة القیمة ا·
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
) (تتمة)2018ینایر 1تقییم خسائر االئتمان المتوقعة (السیاسة المطبقة اعتبارا من 29.2.1

تمة)تعریف التعثر ومعالجة التعثر (ت
وأي تسھیل منخفض القیمة ائتمانیًا أو غیر منتظم قد تم إعادة ھیكلتھ خالل السنة یعتبر أیضا كحالة من حاالت التعثر. كما 

استندرد وبورزوفتیش التصنیفالتتربط المجموعة التعثر باالنكشافات المصنفة خارجیًا بتصنیف "د" طبقا لوكا
ز. والتصنیف "ج" طبقا لوكالة التصنیف مودی

تأخذ المجموعة في اعتبارھا عدة مؤشرات متنوعة التي قد تشیر إلى استبعاد احتمالیة السداد كجزء من التقییم النوعي 
الذي تقوم بإجرائھ حول التعثر من جانب العمالء. ومن بین ھذه المؤشرات:

مخالفة االتفاقیات·
وظفین عمومیینأن یكون لدى العمیل التزامات متأخرة السداد لدى دائنین أو م·
وفاة العمیل·
أن یطلب العمیل تمویل عاجل من المجموعة·

ینتفي وجود أي عندما 3وفقا لسیاسة المجموعة، تتعافى األداة المالیة من حالة التعثر وبالتالي تنتقل الى خارج المرحلة 
فور 1او المرحلة 2المرحلة شھر متتالیة على األقل. إن اتخاذ قرار بتصنیف األصل ضمن12من معاییر التعثر لمدة 

تعافیھ من التعثر یعتمد على التصنیف االئتماني الحدیث في وقت التعافي، وما إذا وجدت أي مؤشرات على وجود ازدیاد 
ملحوظ في مخاطر االئتمان مقارنة بفترة االعتراف المبدئي. 

االزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان
الموجودات المعرضة لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكي یتم تحدید ما إذا كان إحدى تراقب المجموعة باستمرار كافة 

متوقعة على الئتماناالشھرًا أو خسائر 12متوقعة على مدى الئتمان االاألدوات أو محفظة لألدوات معرضة لخسائر 
إن المبدئي. االعترافتمان منذ أي ازدیاد ملحوظ في مخاطر االئبتقدیر ما إذا وجد المجموعة تقوم مدى عمر األداة، 

من الحدود النسبیة والمطلقة. المعاییر الكمیة المستخدمة لتحدید االزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان تتمثل في مجموعة 
في مخاطر االئتمان ملحوظیومًا تعتبر مرتبطة بازدیاد 30إن كافة الموجودات المالیة التي تسجل تأخر في السداد لمدة 

حتى وإن لم تشر المعاییر األخرى إلى ازدیاد ملحوظ في مخاطر 2المبدئي ویتم تحویلھا إلى المرحلة االعتراف منذ 
االئتمان. 

ولیس التعثر: ملحوظ لمخاطر االئتمان ة أدناه ھي مؤشرات على االزدیاد الأن االحداث الموضحأیضاً ترى المجموعة

.لمقترض أخذا في االعتبار الزیادة النسبیة في احتماالت التعثرتدھور جوھري في تصنیف مخاطر االئتمان ل·
و عند التوقیع على اتفاقیة معلقة أو إذا استقطاعات من أصل المبلغ أالحسابات المھیكلة التي تتضمن وجود ·

كان الحساب المھیكل یتضمن مخصص محدد. 
یال من العمالء او وفاة العمیل.المؤشرات النوعیة في حالة محفظة خدمات االفراد مثل عملیات االحت·

ة ذات  ة ترى المجموعة أن األداة المالی ات المالی اریخ البیان ي ت اني الخارجي ضمن "درجة االستثمار" ف التصنیف االئتم
المجمعة فیتم تصنیفھا كمنخفض المخاطر االئتمانیة. 

التصنیف الداخلي وتقدیر احتمالیة التعثر في السداد
الخاصة بالمجموعة، تستعین المجموعة بتصنیفات وإجراءات وآلیات أخرى تضع في اعتبارھا كافة عند إدارة المحفظة

وتستعین المجموعة بأدوات تصنیف قیاسیة متعارف علیھا لتقییم التصنیفات/الدرجات جوانب المخاطر المحددة. 
القدرة على تحلیل األعمال ووضع تصنیفات وھذه األداة تتیح لھا التي یتم استخدامھا في عملیة تقدیر احتمالیة التعثر. 

. كما یدعم التحلیل استخدام العوامل المالیة والعوامل الذاتیة غیر على مستوى الملتزم وعلى مستوى التسھیلللمخاطر
المالیة على حد سواء. كما تستعین المجموعة بالتصنیفات الخارجیة الصادرة عن وكاالت التصنیف المعروفة للمحافظ 

ة خارجیاً. المصنف

ذه  یل ھ تم تحص ا. وی ن عمالءھ ة ع دفوعات نیاب ة بم وم المجموع ب ان تق د تتطل مانات ق ا ض ة لعمالئھ یح المجموع تت
ة  المدفوعات من العمالء بناءا على شروط خطاب االعتماد. ومن خالل ھذه الضمانات، تتعرض المجموعة لمخاطر مماثل

نفس السیاسات والعملیات الرقابیة. بتلك المرتبطة بالقروض ویتم تفادیھا بتطبیق 
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
) (تتمة)2018ینایر 1تقییم خسائر االئتمان المتوقعة (السیاسة المطبقة اعتبارا من 29.2.1

التصنیف الداخلي وتقدیر احتمالیة التعثر في السداد (تتمة)
دى المجموعةتقوم الم ة ل لوكیة مطبق ات درجات س تند . جموعة بتقییم احتمالیة التعثر لمحفظة األفراد من خالل بطاق وتس

اني ل تسھیل ائتم ر لك ة التعث ة واحتمالی یم الدرج یح تقی ي تت ة انحدار لوجیستي والت ل . بطاقات الدرجات إلى آلی تند ھیك یس
وم دل المخاطرشروط السداد المرتبطة باحتمالیة التعثر إلى مفھ ع . مع اء توزی ى أساس البق ع عل ر التوزی . استدالليویعتب

تم استدالليالتوزیع على أساس االحتماالت للمتغیر العشوائي الموزع بشكل معادلة وتستخدم  ث ی دل المخاطر حی ع مع م
.تقییم احتمالیة التعثر من بطاقة الدرجات السلوكیة

إدراج المعلومات المستقبلیة 
عة في اعتبارھا المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي من المتوقع أن تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر تأخذ المجمو

االئتمان المتوقعة لكي یتم إدراج المعلومات المستقبلیة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وھي تعكس بصورة 
ة باالقتصاد الكلي. ومراعاة ھذه العوامل تزید من رئیسیة التوقعات المعقولة والمؤیدة للظروف المستقبلیة المرتبط

درجة األحكام التي یتم اتخاذھا في تحدید خسائر االئتمان المتوقعة. تستعین المجموعة بنماذج إحصائیة إلدراج 
ثالثة سیناریوھات (سیناریو تأخذ المجموعة في اعتبارھا عوامل االقتصاد الكلي في تصنیفات التعثر السابقة. كما 

سي، سیناریو متزاید، سیناریو منخفض) لتوقعات بیانات االقتصاد الكلي بشكل منفصل لكل من القطاعات أسا
الجغرافیة ویتم تطبیق التقییمات المناسبة المرجحة باالحتماالت على ھذه السیناریوھات للوصول إلى نتیجة مرجحة 

لمنھجیات واالفتراضات بما في ذلك أي لمنتظمة ة تقوم اإلدارة بمراجعباالحتماالت حول خسائر االئتمان المتوقعة. 
توقعات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. 

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة 
خسائر االئتمان المتوقعة ھي التقدیرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقیمة الحالیة لكافة أوجھ العجز 

لفعلي لألداة المالیة. یمثل العجز النقدي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة إلى المجموعة النقدي مخصومة بمعدل الفائدة ا
عقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا. تشتمل العناصر الرئیسیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة البموجب

ھذه العوامل باستخدام قیاس اطر عند التعثر. تقوم المجموعة بالتعثر واالنكشاف للمخالتعثر والخسائر في حالة احتمالیة 
خذا في االعتبار التصنیفات االئتمانیة الداخلیة والخارجیة لھذه الموجودات وطبیعة أنماذج المخاطر االئتمانیة المناسبة 

وقیمة الضمانات والسیناریوھات المستقبلیة لالقتصاد الكلي وعوامل أخرى.

المالیة بما في ذلك بطاقات االئتمان لألداةالتي یتم خاللھا تحدید خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدیة إن الفترة القصوى 
استحقاق كافة والتسھیالت الدوارة األخرى ما لم یكن للمجموعة حق قانوني في استدعائھا في وقت مبكر باستثناء 

حیث تأخذ المجموعة في اعتبارھا ،2المدرجة ضمن المستوى التسھیالت االئتمانیة (بخالف تسھیالت العمالء/ المقسطة)
.سنوات4مدة بالحد األدنى لمدة االستحقاق 

المخاطر عند التعثر
تأخذ المجموعة في اعتبارھا عند التعثر المبلغ الذي سوف یستحق على الملتزم للمجموعة عند التعثر. المخاطر تمثل 

وبالتالي، المخاطر عند التعثر إضافة الى التسھیالت االئتمانیة المسحوبة. مختلف المخاطر التي قد تؤدي الى زیادة
. یتم تقدیر المخاطر عند التعثر اخذا في االعتبار الشروط سیتضمن االنكشاف البنود داخل وخارج المیزانیة العمومیة

المدفوعات مقدما وجدول اإلطفاء والمنحنیات المرجعیة واالستحقاق وخیاراتالتعاقدیة مثل معدالت الكوبونات والتكرار 
كما تتضمن المخاطر عند التعثر بالنسبة للقروض لألفراد افتراضات المدفوعات وعوامل تحول االئتمان... الى غیر ذلك. 

مقدما حیث یتم تطبیق عوامل التحول االئتماني لتقدیر االنخفاضات المستقبلیة. 

معدل الخسارة عند التعثر
عند التعثر قیمة الخسارة المحتملة في حالة حدوث التعثر. تقوم المجموعة بتقدیر عوامل قیاس معدل یمثل معدل الخسارة 

معدالت االسترداد التاریخیة للمطالبات من األطراف المقابلة المتعثرة. تأخذ نماذج الخسائر الخسارة عند التعثر استناداً إلى 
طاع االعمال الذي یعمل بھ الطرف المقابل وتكالیف استرداد أي عند التعثر ھیكل المطالبة والضمانات واالولویة وق

ضمان یمثل جزءا أساسیا من األصل المالي. 

الموجودات المشتراة او و3و 2و 1، یتم تقدیر معدل الخسارة عند التعثر للمراحل 9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. یتم تقدیر 9من فئات الموجودات ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة لكل فئةالمستحدثة منخفضة القیمة االئتمانیة 

من خالل االختبارات المؤیدة مقابل االستردادات -متى أمكن ذلك-مدخالت احتساب معدالت الخسارة عند التعثر وتعدیلھا 
الحدیثة. ویتم تكرار ھذه العملیات لكل سیناریو اقتصادي حتى أمكن ذلك. 
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وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)أھداف-29

مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان:29.2.2

یوضح الجدول التالي الحد األقصى لمجمل التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالیة قبل احتساب تأثیر أي 
ر االئتمان:، أي تخفیف مخاطأخرىضمانات وتعزیزات ائتمانیة 

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

2,016,3251,432,886النقد لدى البنوك 
726,459646,675واوراق دین مالیة أخرى أذونات وسندات خزانة 

4,635,3275,240,825قروض وسلف
108,1644,396موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

318,230-موجودات مالیة متاحة للبیع
-132,311موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرى  

77,597-موجودات مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق
(باستثناء المدفوعات مقدما موجودات أخرى متضمنًة القیمة الموجبة للمشتقات

265,038254,379والموجودات بانتظار البیع وأخرى)
──────────────────

7,883,6247,974,988االجمالي 
──────────────────

1,962,6282,125,625باالئتمان ةالتزامات متعلق
──────────────────

9,846,25210,100,613المجموع
══════════════════

كما ھي مدرجة في بیان المركز المالي المجمع.دفتریةللمخاطر المبینة أعاله یستند إلى صافي القیمة الإن التعرض

عند تسجیل األدوات المالیة بالقیمة العادلة، تمثل المبالغ المبینة أعاله التعرض لمخاطر االئتمان الحالیة ولكن لیس الحد 
.قیمفي المستقبل كنتیجة للتغیرات في الاألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج 

خرىالضمان والتعزیزات االئتمانیة األ29.2.3
إن حجم ونوع وقیمة الضمان یستند إلى التعلیمات المحددة في إطار إدارة المخاطر. تتضمن أنواع الضمانات الرئیسیة 

ة. یتم إعادة تقییم وحفظ الضمانات بشكل مستقل المسعرة والضمانات النقدیة والكفاالت البنكیسھمالمقبولة العقارات واأل
.عمالعن وحدات األ

وتراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافیة وفقًا لالتفاقیات المبرمة وتراقب القیمة السوقیة 
للضمانات التي یتم الحصول علیھا على أساس دوري.

تركزات مخاطر االئتمان29.2.4
متشابھة من حیث الموقع الجغرافي الذي یعملون خصائصت مخاطر االئتمان عندما یكون لعدد من العمالء تنشأ تركزا

الذي یرتبطون بھ، مما قد یجعل قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تتأثر بشكل مماثل عمالفیھ أو قطاع األ
بالتغیرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو غیرھا.

تدار ھذه مجموعة ألي طرف مقابل واحد. الن أن تنشأ مخاطر االئتمان أیضًا بسبب التركز الملحوظ لموجوداتیمك
دیسمبر 31من مجمل القروض كما في % 22نسبة قروض قائمة تشكل 10المخاطر من خالل تنوع المحفظة. إن أكبر 

2018)2017 :23.(%
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مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
تركزات مخاطر االئتمان (تتمة)29.2.4

یمكن تحلیل الموجودات المالیة وااللتزامات لدى المجموعة قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بھا أو تعزیزات ائتمانیة 
حسب القطاعات الجغرافیة كما یلي:

الموجودات
2018

التزامات 
متعلقة باالئتمان

2018
تالموجودا

2017

التزامات 
متعلقة باالئتمان

2017

المنطـقة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

7,063,1651,883,4167,077,7202,033,964الشرق األوسط وشمال أفریقیا
68,215421160,565454أمریكا الشمالیة

396,60028,669479,72735,025أوروبا
119,3841,691205,64413,968آسیا

236,26048,43151,33242,214أخرى
────────────────────────────────────

7,883,6241,962,6287,974,9882,125,625المجموع
════════════════════════════════════

اللتزامات المتعلقة باالئتمان قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بھا أو یمكن تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة وا
كما یلي:عمالتعزیزات ائتمانیة حسب قطاعات األ

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

1,544,3991,078,334مطالبات سیادیة
1,561,1541,669,987بنوك

332,924300,300استثمار
967,440959,680تجاریة

1,155,1581,392,285عقارات
1,227,6171,397,298شخصیة
809,148959,337تصنیع
876,135981,307إنشائیة
1,372,2771,362,085أخرى

──────────────────
9,846,25210,100,613

══════════════════

مخاطر السیولة 29.3
طر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. وللحد من ھذه المخاطر، تتمثل مخاطر السیولة في مخا

حرصت اإلدارة على تنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار ومراقبة السیولة على أساس 
یومي.

وعة على أساس فترات االستحقاق التعاقدیة غیر یبین الجدول التالي تحلیل قائمة استحقاق المطلوبات المالیة للمجم
المخصومة المتبقیة. یتم التعامل مع السداد الخاضع لإلخطار كما لو أن اإلخطار یجب إرسالھ فورًا.

3إلى 1
أشھر

12إلى 3
شھراً 

أكثر من  
المجموعسنة واحدة

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

نار كویتيدی
المطلوبات المالیة

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة 
1,210,880774,681205,9852,191,546األخرى

3,965,495965,846142,6385,073,979ودائع من عمالء
72,673207,854669,494950,021قروض دائنة

6,26430,138601,317637,719سندات
87,11919,027695,726801,872متوسطة األجلأوراق دفع 

158,640140,349280,914579,903مطلوبات أخرى *
────────────────────────────────────

5,501,0712,137,8952,596,07410,235,040
════════════════════════════════
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3إلى 1

أشھر
12إلى 3

شھراً 
أكثر من  
المجموعسنة واحدة

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
المطلوبات المالیة

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة 
1,244,902620,708433,7682,299,378األخرى

4,345,874804,474108,9155,259,263ودائع من عمالء
126,31975,644312,094514,057قروض دائنة

2,58481,941360,661445,186سندات
36,564828,041864,605-أوراق دفع متوسطة األجل

264,69496,739143,603505,036مطلوبات أخرى *
────────────────────────────────────

5,984,3731,716,0702,187,0829,887,525
════════════════════════════════════

القیمة العادلة السالبة للمطلوبات المالیة المشتقة.خرى* تتضمن المطلوبات األ

لتزامات على المجموعة.یبین الجدول التالي تواریخ االنتھاء التعاقدیة حسب استحقاق المطلوبات المحتملة واال

1-3
أشھر

3-12
شھراً 

أكثر من 
المجموعسنة واحدة

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

642,955809,914509,7591,962,628التزامات متعلقة باالئتمان
1416,86381,16988,173التزامات متعلقة باالستثمار

────────────────────────────────────
643,096816,777590,9282,050,801

════════════════════════════════════

2017
933,347686,981505,2972,125,625التزامات متعلقة باالئتمان

29,49934,82681,093145,418التزامات متعلقة باالستثمار
────────────────────────────────────

962,846721,807586,3902,271,043
════════════════════════════════════

یلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحدید قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات 
دادھا أو تسویتھا. إن قائمة استحقاق الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من على أساس التاریخ المتوقع الستر

تستند إلى المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى خالل األرباح او الخسائر والموجودات المالیة 
ت الفعلیة عن االستحقاقات المبینة أدناه، إذ من تقدیرات اإلدارة لتسییل تلك الموجودات المالیة. وقد تختلف االستحقاقا

المحتمل أن یكون للمقترضین الحق في سداد االلتزامات مقدماً مشتملة أو بدون غرامات.
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مخاطر السیولة (تتمة)29.3

شھراً 12-3أشھر3إلى 1
أكثر من 

المجموعسنة واحدة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيدینار كویتيألف 2018

الموجودات
2,114,6893,9771022,118,768النقد في الصندوق ولدى البنوك 

واوراق دین مالیة أذونات وسندات خزانة 
137,651164,427424,381726,459أخرى 

1,268,3381,247,6702,119,3194,635,327قروض وسلف 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

6,299173,96584,801265,065خالل األرباح أو الخسائر 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

55,6336,422191,629253,684خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
75,986147,812244,143467,941موجودات أخرى 

97,709-97,709-محتفظ بھا للمتاجرةعقارات 
329,482329,482--استثمار في شركات زمیلة 

625,409625,409--عقارات استثماریة
334,670334,670--ممتلكات ومنشآت ومعدات

328,493328,493--موجودات غیر ملموسة
187,304-187,304-ظ بھا لغرض البیع موجودات محتف

────────────────────────────────────────────────

3,658,5962,029,2864,682,42910,370,311إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════

وحقوق الملكیةالمطلوبات
سسات المالیة المستحق إلى البنوك والمؤ

1,095,087730,948232,9702,059,005األخرى
3,822,778930,066134,7594,887,603ودائع من العمالء

قروض مستحقة، وسندات، وأوراق دفع 
131,276175,8891,526,0001,833,165متوسطة األجل

158,640140,349280,914579,903مطلوبات أخرى 
1,010,6351,010,635--حقوق ملكیة 

────────────────────────────────────────────────

5,207,7811,977,2523,185,27810,370,311مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
════════════════════════════════════
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ة (تتمة)مخاطر السیول29.3

شھراً 12-3أشھر3إلى 1
أكثر من 

سنة واحدة
)معاد ادراجھ(

المجموع
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي2017

الموجودات
1,559,7706,8622,9331,569,565النقد في الصندوق ولدى البنوك 

مالیة واوراق دین أذونات وسندات خزانة 
166,283151,361329,031646,675أخرى 

1,066,3471,778,7202,395,7585,240,825قروض وسلف 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

6,8432,60925,90335,355خالل األرباح أو الخسائر 
32,73315,487465,883514,103موجودات مالیة متاحة للبیع 

1,67675,92177,597-لیة محتفظ بھا لالستحقاق موجودات ما
109,451151,958185,791447,200موجودات أخرى

91,564-91,564-عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
375,305375,305--استثمار في شركات زمیلة 

177,863177,863--استثمار في شركة محاصة إعالمیة
522,946522,946--عقارات استثماریة

316,624316,624--ممتلكات ومنشآت ومعدات
329,517329,517--موجودات غیر ملموسة

────────────────────────────────────────────────

2,941,4272,200,2375,203,47510,345,139إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════

وحقوق الملكیةالمطلوبات
المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة 

998,045569,771446,2552,014,071األخرى
4,227,027797,490104,6835,129,200ودائع من العمالء

قروض مستحقة، وسندات، وأوراق دفع 
72,405194,3381,218,0071,484,750جلمتوسطة األ

264,69496,739143,603505,036مطلوبات أخرى 
1,212,0821,212,082--حقوق ملكیة 

────────────────────────────────────────────────

5,562,1711,658,3383,124,63010,345,139مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
════════════════════════════════════

مخاطر السوق 29.4
إن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب قیمة األصل نتیجة للتغیرات في متغیرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت 

جھة المصدرة لھ أو سواء تنتج ھذه التغیرات عن عوامل محددة تتعلق باالستثمار الفردي أو السھماألجنبیة وأسعار األ
عوامل تؤثر على كافة الموجودات المالیة المتداولة في السوق.

تدار مخاطر السوق على أساس توزیع الموجودات بصورة محددة مسبقًا على فئات متعددة للموجودات وتنویع 
اتھ، وتقدیر اإلدارة المستمر لظروف السوق واتجاھوالتقییمعمالالموجودات من حیث التوزیع الجغرافي وتركزات األ

للتغیرات طویلة وقصیرة األجل في القیمة العادلة.

مخاطر أسعار الفائدة29.4.1
تنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن تؤثر التغییرات في أسعار الفائدة على القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات 

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الداخلیة على مستوى المنشأة. . تدیر كل شركة تابعة للمجموعة مخاطر الالمالیة
التأثیرات الناتجة من تقلب المستویات السائدة ألسعار الفائدة في السوق على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة نتیجة لعدم 

. تدیر یرھا في فترة معینةق أو یعاد تسعتوافق أو وجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات وااللتزامات التي تستح
.خالل استراتیجیات إدارة المخاطرالمجموعة ھذه المخاطر بمطابقة إعادة التسعیر للموجودات والمطلوبات من

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل معدالت فائدة (أذونات وسندات 
والودائع من العمالء والقروض المستحقة أخرىمالیة اتإلى بنوك ومؤسسالخزانة والقروض والسلف والمستحق 
والسندات وأوراق الدفع متوسطة األجل).



. وشركاتھا التابعةشركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع
  

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
2018دیسمبر 31كما في

  

92

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر السوق (تتمة)29.4
(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة29.4.1

رات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة بعد تأثیر یوضح الجدول التالي مدى حساسیة األرباح قبل الضرائب للتغی
ثابتة.خرىمحاسبة التغطیة، مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األ

نقطة 25استنادًا إلى الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المحتفظ بھا في نھایة السنة ستؤثر زیادة مقدرة بمعدل 
ثابتة، على ربح المجموعة قبل الضرائب كما یلي:خرىبكافة المتغیرات األأساسیة في سعر الفائدة، مع االحتفاظ

نقطة أساسیة25الزیادة بمعدل 
الزیادة (النقص) في الربح قبل الضرائب

20182017العملة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

(2,274)549دینار كویتي
(792)(403)دوالر أمریكي

(106)(101)یورو
(2)5جنیھ إسترلیني

على ربح المجموعة قبل الضرائب. معاكسإن النقص في النقاط األساسیة سوف یكون لھ تأثیر 

مخاطر العمالت األجنبیة29.4.2
بیة. تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجن

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة الناتجة عن المعامالت التي تتم بعمالت غیر الدینار الكویتي. ویمكن 
للمجموعة تخفیض مخاطر تعرضھا لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة من خالل استخدامھا ألدوات مالیة مشتقة. 

مالت األجنبیة في مستوى معقـول من خالل التعامل بعمالت وتحرص المجموعة على إبقاء صافي التعرض لمخاطر الع
ال تتقلب بشكل كبیر مقابل الدینار الكویتي. تستخدم المجموعة أیضًا معامالت التغطیة إلدارة المخاطر الكامنة بالعمالت 

).25رقم یضاح (إخرىاأل

تغیر في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات یقدم الجدول التالي تحلیًال للتأثیر على األرباح قبل الضرائب (بسبب ال
% في قیمة سعر صرف العمالت مقابل الدینار الكویتي مقارنًة 5بنسبة لزیادة مقدرة النقدیة) وحقوق الملكیة نتیجة 

ول ثابتة. توضح القیمة السالبة في الجدخرىبالمستویات المعمول بھا في نھایة السنة مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األ
صافي االنخفاض المحتمل في األرباح أو حقوق الملكیة بینما توضح القیمة الموجبة صافي الزیادة المحتملة. 

%5التغیر في سعر صرف العملة بنسبة +
قبل الضرائبالتأثیر على األرباحالتأثیر على حقوق الملكیة العملة

2018201720182017
ألف

دینار كویتي
ألف

كویتيدینار
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

(32,582)(28,099)2,4374,867دوالر أمریكي
(887)(653)1,238751یورو

(13)109--جنیھ إسترلیني

إلى تأثیر مساوي ولكنھ مقابل. قد یؤدي أي ضعف معادل في كل من العمالت المذكورة أعاله مقابل الدینار الكویتي

سھممخاطر اسعار األ29.4.3
سھم. ینتج التعرض لمخاطر أسعار األأسھممن التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات في سھمتنتج مخاطر أسعار األ

غیر المسعرة من محفظة استثمار المجموعة. تدیر المجموعة تلك المخاطر من خالل تنویع االستثمارات من حیث 
ز أنشطة قطاعات األعمال. التوزیع الجغرافي وترك

تقوم المجموعة بإجراء تحلیل الحساسیة بصورة دوریة بغرض تحدید التأثیر المحتمل ألي تغیرات جوھریة في القیمة 
العادلة ألدوات حقوق الملكیة. استنادًا إلى نتائج التحلیل الذي تم إجراؤه، ال یوجد تأثیر مادي على أرباح المجموعة 

% في أسواق األوراق المالیة الرئیسیة. 5قلب بنسبة وحقوق الملكیة للت
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر السوق (تتمة)29.4
(تتمة) سھممخاطر اسعار األ29.4.3

رجة إن الموجودات المالیة للمجموعة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المالیة المد
المختلفة ھي كما یلي:االعمال بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى في قطاعات 

موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح او الخسائر 

موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 
اإلیرادات الشاملة األخرى 

ینار كویتي دألفدینار كویتي ألف2018

68618,098مطالبات سیادیة
56,66526,680بنوك

74,86917,742استثمار 
1,186-تجارة 

22,804-عقارات 
11,914-تصنیع 
24,68122,949أخرى 

──────────────────

156,901121,373
══════════════════

موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح او الخسائر 
موجودات مالیة 

متاحة للبیع 
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألف2017

40348,760مطالبات سیادیة
46925,563بنوك

87473,450استثمار 
586-تجارة 

24,70716,651عقارات 
10,612-تصنیع 
4,50620,251أخرى 

──────────────────
30,959195,873

══════════════════
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر السوق (تتمة)29.4

(تتمة)سھممخاطر اسعار األ29.4.3
قطاعات الجغرافیة الللمجموعة في المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ودات المالیة إن الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموج

المختلفة ھي كما یلي:

الشرق األوسط 
أوروباوشمال أفریقیا

أمریكا
اإلجمالياإلجماليآسیاالشمالیة

201820182018201820182017
ألف

دینار كویتي
ألف
ر كویتيدینا

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

11,3182,4674,7335118,56929,724أسھم
138,3321,235-12,95555,61169,766صنادیق مدارة

───────────────────────────────────────────────────────
24,27358,07874,49951156,90130,959

═══════════════════════════════════════════════════════
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

اإلیرادات الشاملة األخرى 
-32,709---32,709مسعرةأسھم
-88,664-64,16621,3373,161غیر مسعرةأسھم

──────────────────────────────────────────────────────
96,87521,3373,161-121,373-

══════════════════════════════════════════════════════
موجودات مالیة متاحة للبیع 

42,175-----مسعرةأسھم
82,375-----غیر مسعرةأسھم

71,323-----صنادیق مدارة
──────────────────────────────────────────────────────

-----195,873
══════════════════════════════════════════════════════
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(تتمة)أھداف وسیاسات إدارة المخاطر -29

مخاطر المدفوعات مقدماً 29.5
إن مخاطر المدفوعات مقدمًا ھي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالیة بسبب قیام عمالئھا واألطراف المقابلة بالسداد 
أو طلب السداد قبل التاریخ المتوقع مثل قروض الرھونات ذات األسعار الثابتة عند انخفاض أسعار الفائدة. إن موجودات 

خرىالموجودات. كما أن ظروف السوق األمجموعمجموعة التي تحمل فائدة ثابتة لیست ذات قیمة جوھریة مقارنة بال
التي تؤدي إلى السداد مقدمًا لیست مؤثرة بصورة جوھریة في األسواق التي تعمل فیھا المجموعة. ولذلك، تعتبر 

د لیس جوھریاً بعد احتساب تأثیر غرامات المدفوعات مقدماً.المجموعة أن تأثیر السداد مقدماً على صافي إیرادات الفوائ

مخاطر التشغیل29.6
إن مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل العملیات التشغیلیة واألفراد والنظام الذي یدعم العملیات 

اإلدارة ویتم تطبیقھا لتحدید وتقییم التشغیلیة. یوجد لدى المجموعة مجموعة من السیاسات واإلجراءات التي أقرھا مجلس 
المرتبطة باألنشطة المصرفیة والمالیة التي تقوم بھا خرىومراقبة مخاطر التشغیل إلى جانب أنواع المخاطر األ

المجموعة. ویتم إدارة مخاطر التشغیل من قبل إدارة المخاطر. وتعمل إدارة المخاطر على ضمان االلتزام بالسیاسات 
دید وتقییم واإلشراف ومراقبة مخاطر التشغیل كجزء من إدارة المخاطر الشاملة. واإلجراءات لتح

القیمة العادلة لألدوات المالیة وغیر المالیة -30

بقیمة وراق الدفع متوسطة األجل أباستثناء دفتریةإن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بصورة مادیة عن قیمتھا ال
). بالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة السائلة او ذات 14رقم دینار كویتي (إیضاح ألف655,883عادلة تبلغ

قیمتھا العادلة تقریباً. ویسري ھذا الدفتریة شھور) فمن المفترض ان تعادل القیمة 3فترة استحقاق قصیرة االجل (اقل من 
ر بدون استحقاق محدد واالدوات المالیة ذات المعدالت االفتراض أیضا على الودائع تحت الطلب وحسابات االدخا

المتغیرة. 

یتم تصنیف القیمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالیة المشار الیھا سابقا وفقا للسیاسة الخاصة بقیاس القیمة العادلة 
ء والبیع والتغیر في بصورة رئیسیة في عملیات الشرا3. تتمثل الحركة في المستوى 2.6الموضحة في اإلیضاح رقم 

القیمة العادلة؛ التي ال تعتبر جوھریة بالنسبة للبیانات المالیة المجمعة للمجموعة. 

من سندات شركات غیر مسعرة صادرة من بنوك ومؤسسات مالیة. 3تتألف أوراق الدین المالیة المدرجة ضمن المستوى 
التدفقات النقدیة المخصومة من خالل ھوامش ائتمانیة (تتراوح من ویتم تقدیر القیمة العادلة لھذه السندات باستخدام طرق 

وغیرھا من األوراق المالیة ضمن ھذه الفئات تتضمن في األساس استثمارات استراتیجیة في سھم%). إن األ3% إلى 1
م أسالیب تقییم وصنادیق مدارة غیر متداولة في سوق نشطة. یتم تقدیر القیمة العادلة لھذه االستثمارات باستخداأسھم

مناسبة للظروف. تتضمن أسالیب التقییم نماذج التدفقات النقدیة المخصومة، ومعلومات السوق الملحوظة للشركات 
المقارنة، ومعلومات عن معامالت حدیثة، وصافي قیم الموجودات. وتتكون المدخالت الجوھریة غیر الملحوظة 

ل الخصم ومعدل النمو النھائي، واالیرادات وتقدیرات األرباح المستخدمة في أسالیب التقییم في االساس من معد
ومضاعفات السوق مثل السعر إلى القیمة الدفتریة والسعر إلى الربحیة. وفي ضوء الطبیعة المتغیرة لھذه االستثمارات 

فلیس من العملي االفصاح عن نطاق المدخالت الجوھریة غیر الملحوظة. 

لھا ال تختلف بصورة مادیة عن الدفتریة بالتكلفة المطفأة، كما أن القیمة خرىبات المالیة األیتم إدراج الموجودات والمطلو
قیمتھا العادلة حیث أن أغلب ھذه الموجودات والمطلوبات المالیة ذات فترات استحقاق قصیرة األجل او یتم اعادة تسعیرھا 

یمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتبقیة بالتكلفة فورا بناء على حركة السوق في اسعار الفائدة. ویتم تقدیر الق
المطفأة باستخدام أسالیب تقییم تتضمن افتراضات معینة مثل ھوامش االئتمان التي تعتبر مالئمة للظروف. 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة وغیر المالیة (تتمة)-30

یمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:یعرض الجدول التالي الجدول الھرمي لقیاس الق

: 2018دیسمبر 31الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة كما في 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي2018

موجودات تقاس بالقیمة العادلة
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

الخسائر:األرباح او 
7,72318,569-10,846أسھم

2,832--2,832أوراق دین مالیة
60,56277,770138,332-صنادیق مدارة

105,332105,332--موجودات متنازل عنھا 

العادلة من خالل مدرجة بالقیمةموجودات مالیة 
األخرى: اإلیرادات الشاملة 

32,70934,79053,874121,373أسھم
118,3016,0208,000132,311أوراق دین مالیة 

72,807-72,807-)27(إیضاح مشتقات

مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة 
(30,946)-(30,946)-)27(إیضاح مشتقات 

: 2017دیسمبر 31الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة كما في 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي2017

موجودات تقاس بالقیمة العادلة
ن خالل موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة م

الخسائر:األرباح او 
29,724--29,724أسھم

4,396--4,396أوراق دین مالیة
3888471,235-صنادیق مدارة

للبیع: موجودات مالیة متاحة 
42,1754,91333,87980,967*أسھم

47,384318,230-270,846أوراق دین مالیة 
11,08860,23571,323-مدارة صنادیق 

38,881-38,881-)27(إیضاح مشتقات

مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة 
(21,754)-(21,754)-)27(إیضاح مشتقات 

لم یكن ھناك أي تحویالت مادیة بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة العادلة خالل السنة. 

لمركز المالي المجمع او بیان حقوق ملكیة المساھمین المجمع یعتبر غیر مادي في حالة تغیر متغیرات إن تأثر بیان ا
%. 5المستخدمة لتحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة غیر المسعرة بنسبةذات الصلةالمخاطر

الف دینار كویتي مدرجة بالتكلفة 43,583* تتضمن الموجودات المالیة المتاحة للبیع موجودات مالیة غیر مسعرة بمبلغ 
ناقصا انخفاض القیمة. 
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العملیات الموقوفة-31

وھي "OSN% في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة ("بانثر") المعروفة ب"60.50تمتلك المجموعة حصة ملكیة بنسبة 
لمي. تقدم الشركة خدمات قنوات شركة تخضع للسیطرة المشتركة تم تأسیسھا في دبي ومسجلة في مركز دبي المالي العا

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

، 2018أغسطس 8قامت المجموعة بالمحاسبة عن حصة ملكیتھا في شركة بانثر باستخدام طریقة حقوق الملكیة. في 
لبیع حصة ملكیتھا بالكامل في شركة بانثر. وقد قامت وافق مجلس إدارة الشركة األم على بدء تنفیذ خطة سریعة 

المجموعة بتعیین خبیر مصرفي في االستثمار الدولي لھذا الغرض. ونتیجة لذلك، تم تصنیف االستثمار في شركة محاصة 
، 2018دیسمبر 31في بیان المركز المالي المجمع للسنة المنتھیة في " محتفظ بھ لغرض البیعإعالمیة تحت بند "أصل 

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات الموقوفة. -5وذلك وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، 5للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ووفقا . مجموعة في قطاع اإلعالم التشغیليتمثل كافة أنشطة الOSNإن أعمال شركة 
انتفت الحاجة الى ظھور قطاع االعالم ضمن االیضاح كعملیة موقوفة، وبالتالي، OSNیتم تصنیف االستثمار في شركة 

. یعرض الجدول التالي نتائج شركة بانثر للسنة:2018لسنة الخاص بقطاعات االعمال

2018*2017
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

92,535178,490اإلیرادات 
(231,578)(130,549)المصروفات 

──────────────
(53,088)(38,014)خسارة السنة من العملیات الموقوفة 

══════════════
(53,024)(38,084)اجمالي الخسائر الشاملة للسنة من العملیات الموقوفة 

══════════════
(30,179)(22,968)حصة المجموعة من خسارة السنة من العملیات الموقوفة 

══════════════
(30,136)(23,010)حصة المجموعة من اجمالي الخسائر الشاملة للسنة من العملیات الموقوفة 

══════════════

یلخص الجدول التالي القیمة الدفتریة لحصة المجموعة في االستثمار في شركة محاصة واالصل المحتفظ بھ لغرض البیع:

2018*
2017

)ھمعاد ادراج(
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

90,69881,750موجودات متداولة 
427,372428,292موجودات غیر متداولة 

(119,906)(133,884)مطلوبات متداولة 
(70,310)(58,276)مطلوبات غیر متداولة 

────────────────
325,910319,826حقوق الملكیة 

════════════════
177,863-القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة في شركة محاصة إعالمیة 

════════════════
-187,304القیمة الدفتریة ألصل محتفظ بھ لغرض البیع للمجموعة 

════════════════

لعملیات الموقوفة.، قبل التصنیف كموجودات محتفظ بھا لغرض البیع وا2018أغسطس 8* تمثل النشاط حتى 
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عمالإن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجیدة لدعم األ
التي تقوم بھا وتحقیق أعلى قیمة یحصل علیھا المساھمون. تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء تعدیالت علیھ 

ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. للمحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة إجراء تعدیل في
المشتراة.الشركة أسھمجدیدة أو شراء / بیع أسھمعلى مدفوعات توزیعات األرباح إلى المساھمین أو إصدار 

2018دیسمـبر 31اإلجراءات خـالل السنتین المنتھیتین فـي لـم یتـم إجـراء أي تغییرات فـي األھـداف أو السیاسـات أو
.2017دیسمبر 31و

تراقب المجموعة رأس المال على مستوى الشركة األم وكل شركة من الشركات التابعة.

استنادًا إلى االعتبارات المختلفة ألصحاب المصالح (المساھمون ووكاالت التصنیف وأسواق الدین)، یتم مراقبة رأس 
المال على مستوى الشركة األم من حیث (أ) معدل الرفع المالي و (ب) صافي الدین إلى قیمة المحفظة.

كإجمالي الدین على مستوى الشركة األم مقسومًا على حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي ل الرفع الماليیتم تعریف معد
مرونة المالیة لتفعیل قرارات االستثمار في الوقت المناسب. الشركة األم. إن القدرة على الرفع المالي توفر للشركة األم ال

ضعف على المدى المتوسط. تدرج الشركة األم 2.5وتتوقع الشركة األم أال یزید معدل الرفع المالي عن المعدل المحدد بـ 
ن. القروض المستحقة والسندات وأوراق الدفع متوسطة األجل والفوائد المستحقة علیھا ضمن إجمالي الدی

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

42,053-قروض مستحقة
198,21098,800سندات

521,421518,076أوراق دفع متوسطة األجل
13,89212,453الفوائد المستحقة علیھا

────────────────

733,523671,382إجمالي الدین

الشركة أسھمة بمساھمي الشركة األم (باستثناء حقوق الملكیة الخاص
347,335517,039المشتراة المحتفظ بھا من قبل الشركات التابعة للمجموعة)

────────────────

2.111.30معدل الرفع المالي
════════════════

ھا وتغطیة أعمالبمستوى رأسمال كاف لدعم إن كل شركة تابعة للمجموعة مسؤولة عن إدارة رأس المال لدیھا واالحتفاظ
تعرضھا للمخاطر المالیة. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التابعة التي تتبع للرقابة القانونیة یتم الرقابة علیھا من خالل كفایة 

ام بكفایة رأس في نطاقات االختصاص التي تعمل فیھا. تتم مراقبة مدى االلتزخرىرأس المال و/أو المتطلبات القانونیة األ
من قبل كل شركة من الشركات التابعة التي تخضع للرقابة القانونیة على أساس خرىالمال و/أو المتطلبات القانونیة األ

دوري.


