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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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لمجمع (غیر مدقق)بیان الدخل المرحلي المكثف ا
2019مارس31للفترة المنتھیة في 

إیضاحات
الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس31
20192018

ألف
دینار كویتي 

ألف
دینار كویتي 

العملیات المستمرة:
اإلیرادات:

99,072109,858إیرادات فوائد
94,6241,584إیرادات استثمار

12,52011,730اب وعموالت أتعإیرادات 
11,8737,824حصة في نتائج شركات زمیلة

3,2413,621إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة
26,33322,568إیرادات ضیافة وعقارات
7,2836,101إیرادات خدمات تعلیمیة

5,2805,921إیرادات تصنیع وتوزیع 
6,4097,798إیرادات أخرى

1,6263,932ربح تحویل عمالت أجنبیة
──────────────

178,261180,937اإلیرادات 
──────────────

المصروفات:
72,53768,105مصروف فوائد

2,4673,002الصناعیة الرقمیةمصروف خدمات شبكات األقمار
18,67115,498مصروفات ضیافة وعقارات

3,4093,626ت خدمات تعلیمیةمصروفا
4,9945,681مصروفات تصنیع وتوزیع 
45,85445,450مصروفات عمومیة وإداریة

5,6846,071استھالك وإطفاء
──────────────

153,616147,433المصروفات
──────────────

24,64533,504ربح التشغیل من العملیات المستمرة قبل المخصصات
(861)(930)4مخصص خسائر االئتمان

-(839)مخصص انخفاض قیمة موجودات أخرى مالیة وغیر مالیة 
──────────────

22,87632,643الربح قبل الضرائب من العملیات المستمرة 
(4,086)(3,299)الضرائب

──────────────
19,57728,557ربح الفترة من العملیات المستمرة

──────────────
موقوفة: عملیة

(9,984)-17موقوفة عملیةخسائر من 
──────────────

19,57718,573ربح الفترة 
══════════════

الخاص بـ:
6,5025,636مساھمي الشركة األم 

13,07512,937الحصص غیر المسیطرة
──────────────

19,57718,573
══════════════

فلفل
ربحیة السھم:

2.161.53             10الشركة األمالخاصة بمساھمي- األساسیة 
══════════════

2.161.53   10الشركة األمالخاصة بمساھمي-المخففة 
══════════════

تمرة ربحیة السھم للعملیات المس
2.168.61             10الشركة األمالخاصة بمساھمي- األساسیة 

══════════════
2.168.61   10الشركة األمالخاصة بمساھمي-المخففة  

══════════════



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019مارس31للفترة المنتھیة في 

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس31

20192018
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

19,57718,573ربح الفترة
──────────────إیرادات شاملة أخرى:

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:
العادلة ألدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل صافي التغیر في القیمة 

(6,785)841اإلیرادات (الخسائر) الشاملة األخرى
5,6441,565شاملة أخرى من شركات زمیلة إیراداتحصة في 

──────────────
6,485(5,220)

──────────────
في فترات الحقة:المرحلي المكثف المجمعالدخلبنود یتم او قد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان

:أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
940(2,064)صافي التحویل إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع

(1,264)1,663صافي التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة
(111)1ائر االئتمان المتوقعةفي مخصص خساتالتغیر

1,720(1,689)التغیر في القیمة العادلة لتحوط تدفقات نقدیة
(4,947)(5,246)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

──────────────

(7,335)(3,662)
──────────────

(8,882)(850)للفترة خسائر شاملة أخرى
──────────────

18,7279,691ادات الشاملة للفترةإجمالي اإلیر
══════════════

الخاص بــ :
4,6481,049مساھمي الشركة األم

14,0798,642الحصص غیر المسیطرة
──────────────

18,7279,691
══════════════



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
2019مارس31المنتھیة في للفترة

المنتھیة فيأشھرالثالثة
مارس31

20192018

إیضاحات
ألف 

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
التشغیلأنشطة 

22,87632,643الربح قبل الضرائب من العملیات المستمرة 
(9,984)-17خسائر من عملیة موقوفة 

──────────────
22,87622,659

التدفقات النقدیة: صافيتعدیالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ب
(109,858)(99,072)إیرادات فوائد 

(1,584)(4,624)9إیرادات استثمار
(7,824)(11,873)حصة في نتائج شركات زمیلة

72,53768,105مصروفات فوائد 
5,6846,071استھالك وإطفاء 
4930861ئتمان  االمخصص خسائر 

-839مخصص انخفاض قیمة استثمارات لموجودات مالیة وغیر مالیة أخرى 
9,984-17حصة في نتائج من عملیة موقوفة 

(1,755)2,445وأوراق دفع متوسطة األجلإیرادات تحویل عمالت أجنبیة لقروض مستحقة 
4428ھم للموظفینمخصص برنامج خیار شراء أس

──────────────
(10,214)(13,313)

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:
7(12,566)ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

21,24040,066أذونات وسندات خزانة وأوراق دین أخرى
46,648154,221قروض وسلف  

(2,514)15,614یة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مال
62,633(15,394)موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

11,611(46,571)موجودات أخرى
223-عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة

(306,198)(451,438)ت مالیة أخرىالمستحق إلى بنوك ومؤسسا
(97,951)227,717ودائع من عمالء
(1,996)5,352مطلوبات أخرى

1,7091,116توزیعات أرباح مستلمة
106,83595,307فوائد مستلمة
(74,615)(81,739)فوائد مدفوعة

(3,190)(4,701)ضرائب مدفوعة
──────────────

(134,593)(197,508)المستخدم في أنشطة التشغیلصافي النقد
──────────────

أنشطة االستثمار
اكتتاب إضافي لحصص في موجودات محتفظ بھا لغرض البیع/ استثمار في شركة 

(11,138)(2,882)محاصة إعالمیة
91(305)صافي الحركة في عقارات استثماریة 

7,630-ي شركات زمیلةصافي الحركة في استثمار ف
──────────────

(3,417)(3,187)أنشطة االستثمارالمستخدم في صافي النقد
──────────────

أنشطة التمویل
44,693(4,582)بالصافي-(سداد) متحصالت من قروض مستحقة 

-(63,707)بالصافي-سداد أوراق دفع متوسطة األجل 
-(59)ء أسھم الشركة المشتراةشرا

-323متحصالت من بیع أسھم الشركة المشتراة
(97)(46)توزیعات أرباح مدفوعة الى مساھمي الشركة األم 

(5,433)(5,510)فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدامة 
(374)-توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة

1611,963لحركة في الحصص غیر المسیطرة ا
──────────────

40,752(73,420)أنشطة التمویل) الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 
──────────────

(4,674)(7,614)صافي فروق تحویل عمالت أجنبیة
──────────────

(101,932)(281,729)صافي النقص في النقد والنقد المعادل
2,114,6891,559,316ینایر1النقد والنقد المعادل في 

──────────────
31,832,9601,457,384مارس 31النقد والنقد المعادل في 

──────────────



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1المرفقة من إن اإلیضاحات
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019مارس31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
إجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة 

احتیاطي برنامج
خیار شراء أسھم 

للموظفین 
احتیاطي

آخر
أرباح 
مالي اإلجمرحلة

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
كویتيدینار 

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

107,925277,063146,440587,1321,010,635(14,172)1,535(97,046)(6,271)106,821106,546(86,111)2019154,7253,111ینایر 1كما في 
13,07519,577-6,5026,502---------ربح الفترة 

(850)1,004-(1,854)---(3,376)1,522-----(خسائر) شاملة أخرى /إیرادات
──────────────────────────────────────────────────────────

14,07918,727-6,5024,648--(3,376)1,522-----إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة 
(59)--(59)-------(59)--ة المشتراة شراء أسھم الشرك

323--323(226)------549--بیع أسھم الشركة المشتراة 
المحول إلى األرباح المرحلة من عدم 

االعتراف باستثمارات في أسھم مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 

----(1,139)---1,139-----الشاملة األخرى
44--44--44-------المدفوعات باألسھم للموظفین 

توزیعات أرباح إلى الحصص غیر 
(11,429)(11,429)------------المسیطرة

(5,510)(2,037)-(3,473)(3,473)---------سداد فوائد االوراق الرأسمالیة المستدامة 
8,8013,679-(5,122)-(5,122)--------ت في ملكیة شركات تابعةالتغیرا

──────────────────────────────────────────────────────────
109,589273,424146,440596,5461,016,410(19,294)1,579(100,422)(3,610)106,821106,546(85,621)2019154,7253,111مارس 31كما في 

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



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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(تتمة)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019مارس31للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
إجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة 

احتیاطي 
خیار برنامج 

شراء أسھم 
للموظفین 

احتیاطي
آخر

أرباح 
اإلجمالي مرحلة

أوراق 
رأسمالیة 
مستدامة 

الحصص
غیر المسیطرة

مجموع
حقوق الملكیة

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

2018ینایر 1كما في 
238,211439,275146,440626,3671,212,082(1,621)1,597(78,172)106,821106,546737(85,312)147,3573,111(معاد إدراجھ)

تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار 
في 9الدولي للتقاریر المالیة 

(192,322)(71,651)-(120,671)(129,877)---9,206-----2018ینایر 1
تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار 

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

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2018ینایر 1الرصید كما في 
109,291319,561146,440554,7621,020,763(1,621)1,597(78,172)106,821106,5469,943(85,312)147,3573,111(معاد إدراجھ)

12,93718,573-5,6365,636---------ربح الفترة 
(8,882)(4,295)-(4,587)---(5,968)1,381-----إیرادات (خسائر) شاملة أخرى 

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

8,6429,691-5,6361,049--(5,968)1,381-----الشاملة 
المحول إلى األرباح المرحلة من 

استثمارات في عدم االعتراف ب
أسھم مدرجة بالقیمة العادلة من 

----449---(449)-----خرىخالل اإلیرادات الشاملة األ
28--28--28-------المدفوعات باألسھم للموظفین 
توزیعات أرباح مدفوعة إلى 

(5,773)(5,773)------------الحصص غیر المسیطرة
سداد فوائد االوراق الرأسمالیة 

(5,433)(1,953)-(3,480)(3,480)---------المستدامة 
2,0572,108-51-51--------التغیرات في ملكیة شركات تابعة

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
111,896317,209146,440557,7351,021,384(1,570)1,625(84,140)106,821106,54610,875(85,312)2018147,3573,111مارس 31كما في 

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



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

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
2019مارس 31ي كما ف
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الشركةحولمعلومات1
اً وفقوتأسیسھاتم تسجیلھاعامة("الشركة األم") ھي شركة مساھمة ش.م.ك.ع. إن شركة مشاریع الكویت القابضة

الكویت. إن عنوان مكتب الشركة في بورصة، وھي مدرجة 1975أغسطس2للقوانین المطبقة في دولة الكویت بتاریخ 
دولة الكویت.13100الصفاة 23982األم المسجل ھو ص.ب. 

بـ إلیھا معًا تم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار 
.2019مایو14 فيالصادر وفقاً لقرار مجلس اإلدارة 2019مارس31المنتھیة في أشھرالثالثةفترةالمجموعة") ل“

للشركة األم ما یلي:األنشطة الرئیسیة تتضمن 
ویتیة أو المحدودة الكغیرالمسؤولیةتملك األسھم في الشركات الكویتیة أو األجنبیة والحصص في الشركات ذات -1

.ضھا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغیراألجنبیة والمشاركة في تأسیس ھذه الشركات وإقرا
إقراض األموال إلى الشركات التي تمتلك الشركة فیھا األسھم وكفالتھا لدى الغیر حیث تمتلك الشركة األم القابضة -2

% أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. 20نسبة 
سوم امتیاز أو أي حقوق أخرى الصناعیة من براءات اختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو رتملك حقوق الملكیة -3

صلة وتأجیرھا لشركات أخرى أو استغاللھا داخل أو خارج دولة الكویت.ذات 
تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة عملیاتھا في إطار الحدود التي ینص علیھا القانون.-4
مالیة المتاحة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ استثماریة وعقاریة تدار من استغالل الفوائض ال-5

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

السیاسات المحاسبیة الھامة2

أساس العرض 2.1
ةریر المالیاالتق"34وفقًا لمعیار المحاسبة الدوليلیة المكثفة المجمعة للمجموعةتم إعداد المعلومات المالیة المرح

."ةالمرحلی
إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في

باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقاریر ،2018دیسمبر 31السنویة للسنة المنتھیة فيالمجمعة یة الالبیانات المإعداد 
"). لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر 16عقود التأجیر ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة 16المالیة 

أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم یسر بعد.

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

.2018دیسمبر 31المنتھیة في للمجموعة للسنة 
التعدیالت التي تتكون من االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة ترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة
بالضرورة عن ال تعبر 2019مارس31أشھر المنتھیة في الثالثةنتائج فترة فإنللعرض العادل. إضافة إلى ذلك، 

. 2019دیسمبر 31النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في 
القیم إلى أقرب ألف دینار كافةمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي وقد تم تقریب تم عرض الی

كویتي ما لم یذكر غیر ذلك. 

،لعملیة دمج أعمالممارسة توزیع سعر الشراء وعة المجمأجرت، 2018دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 
دراج بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وبیان التغیرات في حقوق الملكیة وبالتالي، قامت المجموعة بإعادة إ

والغرض من إعادة اإلدراج طبقا للمعیار الدولي للتقاریر . 2018مارس 31المنتھیة في للفترةالمرحلي المكثف المجمع
ألف دینار كویتي 354لمجموعة بمبلغ ھو المحاسبة عن الزیادة في قیمة "الموجودات غیر الملموسة" لدى ا3المالیة 

ألف دینار كویتي. لم یكن إلعادة اإلدراج أي تأثیر على بیان الدخل المرحلي 354و"الحصص غیر المسیطرة" بمبلغ 
. 2018مارس 31وبیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع للفترة المنتھیة في المكثف المجمع

بعض مبالغ الفترة السابقة بغرض االلتزام بالعرض للفترة الحالیة. ولقد تم إعادة إضافة إلى ذلك، أعید تصنیف
التصنیف لكي یتم عرض بعض بنود بیاني المركز المالي والتدفقات النقدیة المرحلیین المكثفین المجمعین 

لوبات وحقوق واإلفصاحات ذات الصلة بصورة أكثر مالئمة. لیس إلعادة التصنیف تأثیر على الموجودات والمط
الملكیة وربح الفترة المسجل سابقًا كما أنھ لیس لھا أي تأثیر مادي على بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف 

المجمع. ولیست إعادة التصنیف جوھریة للبیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

تفسیرات وتعدیالت مطبقة من قبل المجموعةمعاییر جدیدة و2.2

عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر عقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عقود التأجیر -15، ولجنة التفسیرات الدائمة ن عقد تأجیرتحدید ما إذا كان الترتیب یتضم4الدولیة للتقاریر المالیة 
. یحدد التأجیرتقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد-27، ولجنة التفسیرات الدائمة الحوافز-التشغیلي

ر، ویتطلب من مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجی16ھذا المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المستأجر المحاسبة عن كافة عقود التأجیر باستخدام نموذج المیزانیة الفردي.

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة 16إن طریقة محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
قود التأجیر إما كعقود تأجیر تشغیلي أو ، حیث یستمر المؤجر في تصنیف ع17الحالیة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

. وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر 17تمویلي بواسطة مبادئ مماثلة لتلك الواردة في معیار المحاسبة الدولي 
تأثیر على عقود التأجیر التي تكون فیھا المجموعة كمؤجر.16المالیة 

بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي في تاریخ 16یر المالیة قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقار
وبموجب ھذه الطریقة، تم تطبیق المعیار بأثر رجعي مع مراعاة التأثیر التراكمي . 2019ینایر 1التطبیق المبدئي في 

لمبرر العملي لالنتقال . واختارت المجموعة االستفادة من اللتطبیق المبدئي للمعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي
وتفسیر 17معیار المحاسبة الدولي تطبق بما یسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي سبق تحدیدھا فقط كعقود تأجیر 

في تاریخ التطبیق المبدئي. كما اختارت المجموعة االستفادة من 4لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
شھرًا أو أقل وال تتضمن خیار 12لعقود التأجیر التي تمتد مدة التأجیر بموجبھا في تاریخ البدء لمدة إعفاءات االعتراف 

الشراء ("عقود التأجیر قصیرة األجل") وعقود التأجیر التي تنخفض فیھا قیمة األصل األساسي ("موجودات منخفضة 
القیمة").

16یة طبیعة وتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المال)أ
، قامت المجموعة (كمستأجر) بتصنیف كل عقد من عقود تأجیرھا في 16قبل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تاریخ البدء كعقود تأجیر تمویلي أو تشغیلي. تم تصنیف العقد كعقد تأجیر تمویلي في حالة تحویل كافة المخاطر والمزایا 
ر إلى المجموعة وإال یتم تصنیفھ كعقد تأجیر تشغیلي. ویتم رسملة عقود التأجیر الھامة المرتبطة بملكیة البند المستأج

التمویلي في بدایة عقد التأجیر وفقًا للقیمة العادلة للعقار المستأجر في تاریخ البدء أو القیمة الحالیة للحد األدنى من 
وتخفیض التزام عقد (المسجلة كتكالیف تمویل)الفائدة مدفوعات التأجیر، أیھما أقل. ویتم توزیع مدفوعات التأجیر بین 

التأجیر. في حالة عقد التأجیر التشغیلي، لم یتم رسملة العقار المستأجر وتم تسجیل مدفوعات التأجیر كمصروفات إیجار 
في بیان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجیر. وتم تسجیل أي إیجار مدفوع مقدمًا أو إیجار 

على التوالي. "الدائنین التجاریین واألرصدة الدائنة األخرى" و"األخرىالمتداولةالموجودات"تحق ضمن مس

، قامت المجموعة بتطبیق طریقة فردیة للقیاس واالعتراف بالنسبة 16بموجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ء عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة لكافة العقود التي تكون فیھا المجموعة كمستأجر باستثنا

القیمة. وقامت المجموعة بتسجیل مطلوبات عقود التأجیر لسداد مدفوعات التأجیر وموجودات حق االستخدام بما یمثل 
یقة طربواسطة16الحق في استخدام الموجودات ذات الصلة. قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ینایر 1في تاریخ التطبیق المبدئي في وبالتالي، لم تتم إعادة إدراج معلومات المقارنةالتطبیق المعدل بأثر رجعي. 
2019.

عقود التأجیر التي تم المحاسبة عنھا سابقاً كعقود تأجیر تشغیلي
جیر بالنسبة لتلك العقود المصنفة قامت المجموعة باالعتراف بالموجودات المرتبطة بحق االستخدام ومطلوبات عقود التأ

سابقًا كعقود تأجیر تشغیلي باستثناء العقود قصیرة األجل وعقود تأجیر الموجودات منخفضة القیمة. تم االعتراف 
بالموجودات المرتبطة بحق االستخدام استنادا إلى القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار مطبقا بالفعل بشكل دائم، بخالف 

وتم االعتراف بمطلوبات عقود التأجیر استنادا إلى القیمة دل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق المبدئي.استخدام مع
الحالیة لمدفوعات التأجیر المتبقیة مخصومة مقابل معدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق المبدئي. 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)دة وتفسیرات وتعدیالت مطبقة من قبل المجموعةمعاییر جدی2.2

(تتمة)عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(تتمة)16طبیعة وتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة )أ

قامت المجموعة أیضاً بتطبیق المبررات العملیة المتاحة والتي قامت بموجبھا بما یلي:
عدل خصم واحد لمحفظة عقود التأجیر ذات الخصائص المتماثلة بصورة معقولة.استخدام م·
االعتماد على تقییم لما إذا كانت عقود التأجیر ذات شروط مجحفة وذلك مباشرًة قبل تاریخ التطبیق المبدئي.·
شھرًا في 12تطبیق إعفاءات عقود التأجیر قصیرة األجل على عقود التأجیر ذات مدة عقد تأجیر تنتھي خالل ·

تاریخ التطبیق المبدئي. 
استبعاد التكالیف المبدئیة المباشرة من قیاس حق استخدام األصل في تاریخ التطبیق المبدئي.·
استخدام اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد التأجیر في حالة عقود التأجیر التي تتضمن خیارات مد أجل أو إنھاء ·

عقد التأجیر.

(الزیادة / (النقص)):2019ینایر 1كما في 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة فیما یلي أثر تطبیق

ألف 
دینار كویتي

الموجودات
23,516)وممتلكات ومنشآت ومعداتحق االستخدام (مدرجة ضمن موجودات أخرىموجودات 

──────
23,516إجمالي الموجودات

──────
المطلوبات

23,516(مدرجة ضمن مطلوبات أخرى) مطلوبات تأجیر 
══════

ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة)ب
والتي تم تطبیقھا 16فیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اعتبارا من تاریخ التطبیق المبدئي:

موجودات حق االستخدام 
بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد التأجیر (أي تاریخ أن یصبح األصل األساسي متاحًا تعترف المجموعة

لالستخدام). وتقاس موجودات حق االستخدام وفقًا للتكلفة ناقصًا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة والمعدلة 
الموجودات المرتبطة بحق االستخدام قیمة مطلوبات بما یعكس أیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود التأجیر. تتضمن تكلفة 

عقود التأجیر المسجلة والتكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجیر المسددة في أو قبل تاریخ البدء 
تأجر ناقصاً أي حوافز عقود تأجیر مستلمة. وما لم تتیقن المجموعة بصورة معقولة من حصولھا على ملكیة األصل المس

في نھایة مدة عقد التأجیر، یتم استھالك الموجودات المرتبطة بحق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت 
على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة عقد التأجیر أیھما أقصر. وتخضع قیمة الموجودات المرتبطة بحق 

االستخدام النخفاض القیمة. 

جیرمطلوبات عقود التأ
تعترف المجموعة في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم قیاسھا وفقًا للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد 
التأجیر التي سیتم سدادھا على مدى فترة عقد التأجیر. وتتضمن مدفوعات عقد التأجیر المدفوعات الثابتة (بما في ذلك 

أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجیر المتغیرة التي تعتمد على أحد المدفوعات الثابتة في طبیعتھا) ناقصا 
المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة التخریدیة. كما تشتمل مدفوعات 

ستھ من قبل المجموعة، عقد التأجیر على سعر ممارسة خیار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنھ سیتم ممار
ومدفوعات الغرامات إلنھاء عقد التأجیر في حالة إذا كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعة لخیار إنھاء العقد. 
وفي حالة مدفوعات التأجیر المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصروفات في الفترة التي 

لظروف التي تستدعي سداد المدفوعات. یقع فیھا الحدث أو ا
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت مطبقة من قبل المجموعة2.2

(تتمة)عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدةب) 

(تتمة)تأجیرمطلوبات عقود ال
في تاریخ بدایة عقد التزایدي عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 

التأجیر في حالة إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجیر غیر قابل للتحدید بشكل فوري. وبعد تاریخ بدایة العقد، 
بینما یتم تخفیضھا مقابل مدفوعات عقد التأجیر تكلفة التمویلد التأجیر لكي تعكس تراكم یتم زیادة مبلغ مطلوبات عق

المسددة. إضافة إلى ذلك، یعاد قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد التأجیر في حالة أن یطرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد 
تغیر في التقییم الذي یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان سیتم التأجیر أو تغیر في مدفوعات عقد التأجیر الثابتة في طبیعتھا أو

شراء األصل ذي الصلة.

عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصیرة األجل بالنسبة لعقود تأجیر الممتلكات والمعدات قصیرة األجل الخاصة 

شھرًا أو أقل من تاریخ بدایة التأجیر والتي ال تتضمن خیار الشراء). كما 12د التي تقدر مدتھا بفترة بھا (أي تلك العقو
أنھا تطبق إعفاء االعتراف لعقود الموجودات منخفضة القیمة بالنسبة لعقود تأجیر المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة 

قود قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة القیمة. ویتم تسجیل مدفوعات عقد التأجیر في حالة الع
كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجیر. 

األحكام الجوھریة التي تم اتخاذھا في تحدید مدة التأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدید
ة إلى أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد التأجیر إذا كان غیر قابلة لإللغاء باإلضافكمدة تعتبر المجموعة مدة عقد التأجیر 

من المؤكد بصورة معقولة أنھ سیتم ممارستھ أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان من غیر المؤكد 
بصورة معقولة ممارستھ. 

تستعین المجموعة باألحكام في لدى المجموعة، بموجب بعض عقود التأجیر، خیار تأجیر الموجودات لفترات إضافیة. و
تقییم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیار التجدید. أي أنھا تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق 
حافزًا اقتصادیًا لممارسة خیار التجدید. وبعد تاریخ بدایة التأجیر، تعید المجموعة تقییم مدة عقد التأجیر إذا كان ھناك 

تغیر جوھري في الظروف یقع ضمن نطاق سیطرة المجموعة ویؤثر على قدرتھا على ممارسة (أو عدم حدث أو
ممارسة) خیار التجدید (مثل التغیر في استراتیجیة األعمال). 

1من إن التعدیالت األخرى على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تسري للفترة السنویة المحاسبیة التي تبدأ اعتبارا 
لم یكن لھا أي تأثیر مادي على السیاسات المحاسبیة او المركز او األداء المالي للمجموعة.2019ینایر 

) المبالغ المسجلة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع واألرباح أو الخسائرج
كویتي وزیادة في مصروفات ألف دینار934قامت المجموعة بتسجیل انخفاض في قیمة مصروفات التأجیر بمبلغ 

.2019مارس 31ألف دینار كویتي للفترة المنتھیة في 1,144االستھالك بمبلغ 

نقد في الصندوق ولدى البنوك 3
(مدققة)

مارس31
2019

ألف
دینار كویتي

دیسمبر 31
2018

ألف
دینار كویتي

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

920,3821,053,464839,049البنوكنقد وأرصدة لدى 
913,1681,061,772618,335ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى ثالثة أشھر

-(547)(590)خسائر ائتمان متوقعة
───────────────────────────

1,832,9602,114,6891,457,384النقد والنقد المعادل 
16,6454,0799,788أصلیة تزید عن ثالثة أشھریضاف: ودائع ذات فترات استحقاق 

───────────────────────────

1,849,6052,118,7681,467,172
═══════════════════════════
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مخصصات خسائر ائتمان4

فیما یلي تحلیل التغیرات في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالقروض والسلف: 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
27,94758,181118,952205,080ینایر1الرصید في 

7,838726(7,477)365الفترةالمحمل خالل 
(513)(327)(133)(53)تحویل عمالت أجنبیة

────────────────────────────────────

201928,25950,571126,463205,293مارس 31في 
════════════════════════════════════

الف 204النقدیةلتسھیالت االئتمانیة غیر الخاصة بابلغ مصروف مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة، 
ر كویتي.دینا

جمالي القیمة الدفتریة للقروض والسلف: إفیما یلي تحلیل 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

251,4614,793,042     660,382      3,881,199  قروض وسلف
28,25950,571126,463205,293مان المتوقعةمخصصات خسائر االئت

────────────────────────────────────

20193,852,940609,811124,9984,587,749مارس 31كما في 
════════════════════════════════════

مستحقةقروض 5

مارس31
2019

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف

دینار كویتي

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

: الشركات التابعةمن قبل 
612,946752,016578,455قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة

629,513509,871462,068قروض ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة
───────────────────────────

1,242,4591,261,8871,040,523
───────────────────────────

(492,690)(566,676)(551,830)ناقصاً: قروض فیما بین شركات المجموعة
───────────────────────────

690,629695,211547,833
═══════════════════════════
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سندات 6

مارس31
2019

ألف 
دینار كویتي

ققة)(مد
دیسمبر 31

2018
ألف

دینار كویتي

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

مصدرة من قبل الشركة األم:
202435,63435,62035,582دیسمبر 28% سنویاً وتستحق في 5.25سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 2.25سندات بفائدة متغیرة بنسبة 
202463,35063,32563,255دیسمبر 28ك الكویت المركزي وتستحق في قبل بن

-202313,90213,898نوفمبر 8% سنویاً وتستحق في 5.50سند بفائدة ثابتة بنسبة 
خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 2.25سندات بفائدة متغیرة بنسبة 

نوفمبر8في وتستحق %) 6.5قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 
202385,39685,367-

مصدرة من قبل شركات تابعة:
خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 3.25سندات بفائدة متغیرة بنسبة 

23,550--2018یونیو 24قبل بنك الكویت المركزي واستحقت في 
36,450--2018نیو یو24% سنویاً واستحقت في 5.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

-202199,62199,624دیسمبر 30% سنویاً وتستحق في 4.125سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
35,220--*2022ر دیسمب27% سنویاً وتستحق في 5.65سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

معلن من خصم الال% سنویاً فوق معدل 3.90سندات بفائدة متغیرة بنسبة 
دیسمبر27وتستحق في %) 6.65قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 

2022*--37,209
-202332,15032,150أبریل 19% سنویاً وتستحق في 5.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

-202314,90014,900یولیو 26% سنویاً وتستحق في 6سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 2.75سندات بفائدة متغیرة بنسبة 

یولیو26وتستحق في %) 7قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 
202325,10025,100-

202629,85029,84129,814مارس 9% سنویاً وتستحق في 6سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 3.95سندات بفائدة متغیرة بنسبة 

% سنویاً) وتستحق في 7قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 
202669,32069,29969,236مارس 9

خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 2.50سندات بفائدة متغیرة بنسبة 
-202327,85027,850أبریل 19قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في 

────────────────────────
497,073496,974330,316

-(24,000)(24,000)ناقصاً: استبعادات بین شركات المجموعة
────────────────────────

473,073472,974330,316
════════════════════════

والقابلة لالستدعاء بناء على اختیار البنك 2012اندة الصادرة في عام خالل الفترة السابقة، تم سداد قیمة السندات المس* 
سنوات من تاریخ اإلصدار.5بعد 
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أوراق دفع متوسطة األجل 7

مارس31
2019

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

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

(تقدر في ملیون دوالر أمریكي233أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
سنوات وتحمل 5لفترة ملیون دوالر أمریكي)500األساس بمبلغ 

% سنوًیا وتستحق السداد على أساس 4.8سعر فائدة كوبون بمعدل 
وھي . 2019فبرایر 5في قت وتم دفعھاواستحنصف سنوي، 

70,60269,723-مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة. 
10ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون 2020یولیو 15سنوات وتستحق في 
% سنوًیا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، 9.375بمعدل 

151,728151,213149,254مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة. وھي
7ملیون دوالر أمریكي لفترة500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون 2023مارس 15سنوات وتستحق في 
% وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة 5بمعدل 

152,100151,650149,875.في سوق لندن لألوراق المالیة
10لفترة أمریكيملیون دوالر500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون 2027فبرایر 23سنوات وتستحق في 
% سنویا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، 4.5بمعدل 

148,487147,956145,953وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة. 
ن قبل شركات تابعة من خالل شركات ذات أغراض مصدرة م
خاصة: 

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

، وھي مدرجة في السوق األیرلندي لألوراق %3.125بمعدل
151,374150,852148,864المالیة  

───────────────────────────
603,689672,273663,669

(7,362)(7,293)(912)ناقصاً: استبعادات ما بین شركات المجموعة
───────────────────────────

602,777664,980656,307
══════════════════════════

شتراة واالحتیاطیات والتوزیعات حقوق الملكیة الخاصة بالمساھمین وأسھم الشركة الم8

رأس المال )أ

مارس31
2019

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2018

ألف
دینار كویتي

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

154,725154,725147,357* فلس للسھم)100ال مصدر ومدفوع بالكامل (أسھم بقیمة رأس م
═══════════════════════════

: 2018مارس31سھم و1,049,620,700: 2018دیسمبر31سھم (1,049,620,700* یتكون من عدد 
: 2018دیسمبر 31سھم (497,630,638سھم) مدفوع بالكامل نقدًا بینما تم إصدار عدد1,049,620,700

سھم) كأسھم منحة.423,952,003: 2018مارس31سھم و497,630,638

عالوة إصدار أسھم)ب
للتوزیع.إن عالوة إصدار األسھم غیر متاحة 
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(تتمة)حقوق الملكیة الخاصة بالمساھمین وأسھم الشركة المشتراة واالحتیاطیات والتوزیعات8

راةالشركة المشتأسھم ج) 

مارس31
2019

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
مارس31

2018

145,602,483146,921,701131,027,237عدد أسھم الشركة المشتراة 
%8.89%9.50%9.41النسبة المئویة من رأس المال

32,03330,56037,343القیمة السوقیة (ألف دینار كویتي)

للتوزیع.ةت بما یعادل تكلفة أسھم الشركة المشتراة المحتفظ بھا غیر متاحایإن االحتیاط

) توزیعات أرباحد
للسنة فلس للسھم12أرباح نقدیة بقیمة توزیعالسنویة للمساھمین، اعتمدت الجمعیة العمومیة2019أبریل10في 

ال بنسبةمنحة وتوزیعات أسھم فلس للسھم)10: 2017دیسمبر31للسنة المنتھیة في (2018دیسمبر 31المنتھیة في 
كما في تاریخ المقیدین في السجالت إلى مساھمي الشركة األم ) %5: 2017دیسمبر 31(للسنة المنتھیة في شيء

التسجیل.

استثمارإیرادات9
الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس31
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف

دینار كویتي

356512باح بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أر
أرباح غیر محققة من موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

359730الخسائر
ربح (خسارة) بیع أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

(942)2,200األخرى
1,7091,116إیرادات توزیعات أرباح 

(8)-خسارة بیع عقارات استثماریة
176-ربح بیع استثمار في شركات زمیلة 

────────────────
4,6241,584

════════════════
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السھمربحیة (خسارة) 10

األساسیة:
بعد الخاص بمساھمي الشركة األم الفترة (خسارة) ربح قسمةالسھم األساسیة عن طریقربحیة (خسارة) یتم احتساب 

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

مارس31
20192018

ربحیة السھم األساسیة:
ألف

دینار كویتي
ألف 

كویتيدینار 

6,50215,620ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة 
(9,984)-خسارة الفترة الخاصة بمساھمي الشركة االم من العملیات الموقوفة 

────────────────────────
6,5025,636ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة االم 

د أوراق رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي الشركة ناقًصا: مدفوعات فوائ
(3,480)(3,473)األم

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

3,0292,156رأسمالیة مستدامة
══════════════════════

أسھمأسھم
عدد األسھم القائمة: 

1,547,251,3381,547,251,338ل المصدر والمدفوع بالكاملرأس الما
(137,578,599)(146,390,771)المتوسط المرجح لعدد أسھم الشركة المشتراة  

────────────────────────
1,400,860,5671,409,672,739المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

══════════════════════
فلسفلس

2.161.53بحیة السھم األساسیةر
══════════════════════

2.168.61ربحیة السھم األساسیة من العملیات المستمرة 
══════════════════════

(7.08)-خسارة السھم األساسیة من العملیة الموقوفة 
══════════════════════
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السھم (تتمة)(خسارة) ربحیة 10

: المخففة
بعد الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم(خسارة) ربح قسمةالسھم المخففة من خالل (خسارة) یتم احتساب ربحیة 

تأثیر النقص في الربح نتیجة لممارسة األسھم العادیة ما یعكس بة، المعدلالمستدامةمدفوعات فوائد األوراق الرأسمالیة 
إلیھ المتوسط المرجح العدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة مضافالمحتملة لشركات تابعة، على المتوسط المرجح

سھم للموظفین. یوجد لدى الشركة األم خیارات األتحویل كافة خیارات شراء دلعدد األسھم العادیة المحتمل إصدارھا عن
قد یكون لھا تأثیر مخفف سھم للموظفین، والتياألشراء أسھم للموظفین قائمة تم إصدارھا بموجب برنامج خیار شراء 

على الربحیة.

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

20192018

ربحیة السھم المخففة:
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

6,50215,620ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة 
(9,984)-من العملیات الموقوفة خسارة الفترة الخاصة بمساھمي الشركة االم

────────────────────
6,5025,636ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة االم 

ناقًصا: مدفوعات فوائد أوراق رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي الشركة 
(3,480)(3,473)األم

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

3,0292,156مستدامة
════════════════════

أسھمأسھم
1,400,860,5671,409,672,739المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

────────────────────
فلسفلس

2.161.53ربحیة السھم المخففة
════════════════════

2.168.61المخففة من العملیات المستمرة ربحیة السھم 
════════════════════

(7.08)-خسارة السھم المخففة من العملیة الموقوفة 
════════════════════

السھم المخففة حیث إن النتیجة (خسارة)لم یتم أخذ تأثیر خیار شراء أسھم عند اإلصدار في الحسبان عند احتساب ربحیة
خففة. غیر م

صافي االستثمار في عملیات أجنبیةتحوط 11

شركةقامت المجموعة بتخصیص استثماراتھا في عملیات أجنبیة (مثل االستثمار في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة، و
ش.م.ب.، وشركة تقاعد للتوفیر والتقاعد ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة) وأوراق دفع ة القابضةالخلیج المتحد

وسطة األجل بالیورو كتحوط لصافي االستثمارات في عملیات أجنبیة. تم استخدام أوراق دفع متوسطة األجل بالیورو مت
خالل للتحوط من تعرض المجموعة لمخاطر تحویل العمالت األجنبیة بالدوالر االمریكي والمرتبطة بھذه االستثمارات. 

القتراض إلى بیان االناتجة من إعادة تحویل ف دینار كویتيأل941بمبلغ تم تحویل األرباح أو الخسائر ، الفترة
المجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر من تحویل صافي االستثمارات في المرحلي المكثف اإلیرادات الشاملة األخرى 

فترة خالل العملیات أجنبیة. لم یتم تسجیل أي حاالت لعدم الفاعلیة من تحوط صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة 
.2019مارس 31المنتھیة في 

قام بنك برقان بالتوقیع على عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة بین اللیرة التركیة والدوالر األمریكي حیث یتم التجدید 
على أساس شھري. وتم تصنیف ھذه العقود كتحوط لصافي استثمار البنك في شركتھ التابعة التركیة. أدت ھذه المعاملة 

دائنة بالصافي مدرجة بالدوالر األمریكي. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التحویل للعقود المشار الى مراكز 
من تحویل صافي ناتجةلمقاصة أي أرباح أو خسائربیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمعتم تحویلھا إلى إلیھا ی

یل عدم فاعلیة عملیات التحوط لصافي االستثمارات في عملیات االستثمارات في الشركة التابعة التركیة. لم یتم تسج
. الفترةاجنبیة ضمن االرباح او الخسائر خالل 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة 12

والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس ینالرئیسیینأي المساھم؛مع أطراف ذات عالقةتتمتلك التي تمثل ھذه المعامالت
یسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیرًا التي شركات الدارة العلیا للمجموعة واإلدارة وموظفي اإل

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

مساھمال
رئیسيال

الشركات 
أخرى لزمیلةا

اإلجمالي
مارس31

2019

(مدققة)
دیسمبر31

2018
مارس31

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
بیان المركز المالي المرحلي 

المكثف المجمع: 
15,742343,463359,205367,414444,338-قروض وسلف *
2,1833,7262556,1643,64044,900موجودات أخرى

المستحق إلى البنوك 
12,28318,79531,07835,52853,087-والمؤسسات المالیة األخرى*

89,25813,49612,748115,50293,17593,659ودائع من عمالء *
3,0423,0332,998-3,042-أوراق دفع متوسطة األجل

48216052,82153,46362,635112,117مطلوبات أخرى
1,5099062,4152,4152,415-أوراق رأسمالیة مستدامة 

التزامات ومطلوبات محتملة:
4,7132,4157,1286,9944,326-خطاب اعتماد

2531,01449,18280,22179,97874,504ضمانات 

الشركات 
الزمیلة

أشھر المنتھیة فيالثالثة
مارس31

المساھم
20192018أخرى الرئیسي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

:المعامالت
1,5162672,0883,8714,387إیرادات فوائد 
22374338734943وعموالتإیرادات أتعاب

1,3101871171,614821مصروف فوائد 

.تابعة بالقطاع المصرفيشركةبعملیاتلدى أطراف ذات عالقة االرصدةتتعلق * 

القطاعات معلومات 13

ركة حصتھا في شللتخارجوافق مجلس إدارة الشركة االم على البدء في تطویر خطة فعالة ، 2018أغسطس 8في 
أعادتعلیھ، وألغراض اإلدارة، واالعالم.وسائل قطاع –"OSN"مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة المعروفة باسم 

)، كما تنظیم 17(إیضاح 5كعملیة موقوفة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة وسائل اإلعالمقطاع تنظیم المجموعة 
القرارات إلى مسئول اتخاذالمقدمة الداخلیة استنادًا إلى التقاریر یةرئیسأعمالقطاعاتستة إلى القطاعات األخرى 
التشغیلیة، كما یلي:

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

المركزیة في الدول التي تعمل بھا. 

االستثمارات المصرفیة خدمات والموجوداتأنشطة إدارة فيمثلتوخدمات االستثمارات المصرفیة: تالموجوداتإدارة 
ات األسواق المالیة) وتمویل الشركات (خدمات االستشارات وخدمالموجوداتالتي تقوم بھا المجموعة وتتضمن إدارة 

. وإدارة الثرواتواالستشارات االستثماریة والبحوث

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

ویة والصناعات البتروكیماالمشاریع الصناعیة تطویرمثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في ی: القطاع الصناعي
والقطاعات األخرى ذات الصلة.والمعدات الطبیة والمرافق والخدمات والصناعات الغذائیة 

مثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في قطاع الضیافة والعقارات. یأنشطة الضیافة والعقارات: 
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معلومات القطاعات (تتمة) 13

والتعلیمیة وتتضمن االستشارات والخدمات اإلداریةمثل األنشطة األخرى التي تقوم بھا المجموعة یأخرى: 
. االستشاریةو

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

فیما یتعلق بقطاعات التشغیل من العملیات المستمرةیبین الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح قبل الضرائب
مجموعة:لدى ال

المنتھیة في أشھرالثالثة
مارس31

20192018
نتائج القطاعإیرادات القطاعنتائج القطاع إیرادات القطاع

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

118,85533,797128,97838,521األنشطة المصرفیة التجاریة 
ة الموجودات وخدمات االستثمارات إدار

(10,125)11,431(16,382)12,256المصرفیة
1,7221,7221,5351,535تأمین 

15,2277,25313,0384,764القطاع الصناعي
28,60530427,8594,941ضیافة وعقارات

(1,424)12,20917711,975أخرى 
(5,569)(13,879)(3,995)(10,613)االستبعادات بین القطاعات 

────────────────────────────
178,26122,876180,93732,643إیرادات ونتائج القطاعات

════════════════════════════

قطاعات التشغیل لدى المجموعة:ومطلوبات یعرض الجدول التالي موجودات 

مارس31
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

(معاد إدراجھ)
مارس31

2018
ألف 

دینار كویتي
الموجودات:

8,444,6658,708,7748,233,449األنشطة المصرفیة التجاریة 
785,513795,279757,104إدارة الموجودات وخدمات االستثمارات المصرفیة

71,03173,17471,687تأمین 
178,327--اإلعالم وسائل 

302,172278,966272,568القطاع الصناعي
969,331970,290882,020ضیافة وعقارات

292,090291,009270,562أخرى 
(854,157)(934,485)(966,930)االستبعادات بین القطاعات 

-190,867187,304موجودات محتفظ بھا لغرض البیع 
──────────────────────────

10,088,73910,370,3119,811,560إجمالي الموجودات 
══════════════════════════
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معلومات القطاعات (تتمة) 13

مارس 31
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

(معاد إدراجھ)
مارس 31

2018
ألف 

دینار كویتي
المطلوبات:

7,487,5167,754,3447,430,798االنشطة المصرفیة التجاریة
1,261,5001,294,0111,097,512إدارة الموجودات وخدمات االستثمارات المصرفیة

130,756138,145113,522القطاع الصناعي
673,545675,398576,493ضیافة وعقارات

198,555205,692199,842أخرى 
(627,991)(707,914)(679,543)االستبعادات بین القطاعات 

───────────────────────────
9,072,3299,359,6768,790,176إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════

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

التزامات 14

یوجد لدى المجموعة االلتزامات التالیة: 

مارس31
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2018

ألف 
دینار كویتي

التزامات تتعلق باالئتمان:
328,557332,348362,258خطابات اعتماد

953,505974,0171,021,345وقبوالتضمانات 
────────────────────────────

1,282,0621,306,3651,383,603
668,816656,263738,495خطوط ائتمان غیر مسحوبة

77,95188,173119,645التزامات تتعلق باالستثمار
────────────────────────────

2,028,8292,050,8012,241,743
════════════════════════════

المشتقات15

. إن القیمة المرحلیة المكثفة المجمعةالمالیةالمعلوماتیبین الجدول التالي القیمة االسمیة للمشتقات القائمة كما في تاریخ 
. المرتبط بالمشتقاتاألساسياألصل أو المعدل أو المؤشر االسمیة للمشتقات تستند إلى

مارس31
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

مارس31
2018

ألف 
دینار كویتي

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

1,042,959938,5131,129,255نبیة آجلةعقود مبادلة عمالت أج
216,134269,553345,958مبادالت أسعار الفائدة

203,731220,446675,227خیارات
═══════════════════════════
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(تتمة)المشتقات15

مارس 31
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

مارس 31
2018

ألف 
دینار كویتي

مشتقات محتفظ بھا للتحوط:
تحوط القیمة العادلة: 

180,078293,282229,770عقود مبادلة العمالت األجنبیة اآلجلة
106,155104,913-مبادالت أسعار الفائدة

═══════════════════════════
تحوط التدفقات النقدیة:

314,860299,963298,837ائدةمبادالت أسعار الف
═══════════════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة16

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

التي الدفع متوسطة األجلأوراق، باستثناءدفتریةعن قیمتھا المادیةدوات المالیة ال تختلف بصورة لألإن القیمة العادلة 
بالنسبة للموجودات .دینار كویتي)ألف 655,883: 2018دیسمبر 31(ألف دینار كویتي612,019عادلةقیمتھا التبلغ 

فمن أشھر) ثالثة(أقل من األجلالسائلة أو ذات فترة استحقاق قصیرةذات الطبیعة النقدیة والمطلوبات المالیة المالیة 
ینطبق ھذا االفتراض أیًضا على الودائع تحت الطلب وحسابات العادلة. اقیمتھتعادل تقریبادفتریةالقیمة النالمفترض أ

تاریخ استحقاق محدد واألدوات المالیة ذات المعدالت المتغیرة.التي لیس لھااالدخار

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

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

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

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

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

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

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

على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى ذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 
في السوق.المعروضةالبیانات 
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة16

(تتمة)الجدول الھرمي للقیمة العادلة
مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة: وفقا لالمدرجة بالقیمة العادلة یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2019مارس31
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

ة بالقیمة العادلة موجودات مالیة مدرج
:من خالل األرباح أو الخسائر

7,21213,976-6,764أوراق مالیة 
3,447--3,447أوراق دین مالیة

66,77269,435136,207-صنادیق مدارة
96,53696,536--موجودات متنازل عنھا

────────────────────────────────
10,21166,772173,183250,166

────────────────────────────────
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 

38,36737,31431,742107,423أسھم 
143,3746,09614,083163,553أوراق دین مالیة 

────────────────────────────────
181,74143,41045,825270,976

────────────────────────────────

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2018دیسمبر 31
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
:من خالل األرباح أو الخسائر

7,72318,569-10,846أوراق مالیة 
2,832--2,832مالیةأوراق دین 

60,56277,770138,332-صنادیق مدارة
105,332105,332--موجودات متنازل عنھا

────────────────────────────────
13,67860,562190,825265,065

────────────────────────────────
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 

32,70934,79053,874121,373أسھم 
118,2916,0208,000132,311أوراق دین مالیة 

────────────────────────────────
151,00040,81061,874253,684

────────────────────────────────
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة16

(تتمة)الجدول الھرمي للقیمة العادلة

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2018مارس31
لف أ

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

مالیة مدرجة بالقیمة العادلة موجودات
:من خالل األرباح أو الخسائر

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

48,35759,301107,658-ةصنادیق مدار
76,00076,000--موجودات متنازل عنھا

────────────────────────────────────
10,51648,357151,939210,812

────────────────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
شاملة األخرى: من خالل اإلیرادات ال

28,04423,51681,218132,778أسھم 
17,355124,743-107,388أوراق دین مالیة 

────────────────────────────────────
135,43223,51698,573257,521

────────────────────────────────────

المرحلي المكثف إن تأثر بیان المركز المالي بین مستویات القیمة العادلة. مادیةأي تحویالتلم تكن ھناكخالل الفترة، 
تغیر في متغیرات طرأذا إ،ماديالمجمع یعتبر غیر المرحلي المكثف المجمع أو بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

%.5بنسبةمسعرة الألوراق المالیة غیر للتحدید القیمة العادلةالمستخدمة المخاطر

عملیات موقوفة17

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

نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.األقمار الصناعیة المشفرة مدفوعة األجر في م

، وافق مجلس إدارة الشركة 2018أغسطس 8قامت المجموعة بالمحاسبة عن شركة بانثر بطریقة حقوق الملكیة. في 
من االستثمار في شركة بانثر بالكامل. وقد قامت المجموعة بتعیین خبیر للتخارجاالم على البدء في تطویر خطة فعالة 

تم تصنیف االستثمار في شركة المحاصة اإلعالمیة تحت بند ولي لھذا الغرض. ونتیجة لذلك، استثمار مصرفي د
"الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا 5لغرض البیع" وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة امحتفظ بھموجودات"

) في بیان المركز المالي المرحلي المكثف "5("المعیار الدولي للتقاریر المالیة لغرض البیع والعملیات الموقوفة" 
. 2019مارس31المجمع للفترة المنتھیة في 

یعرض ، 5للمعیار الدولي للتقاریر المالیة یمثل نشاط شركة بانثر قطاع االعالم التشغیلي للمجموعة بالكامل. ووفقا 
الجدول التالي نتائج شركة بانثر للفترة: 

مارس 31
2018

ألف
كویتيدینار 

41,623اإلیرادات 
(58,147)المصروفات 

───────
(16,524)من العملیات الموقوفة الفترةخسارة 

═══════
(16,591)من العملیات الموقوفة للفترةاجمالي الخسائر الشاملة 

═══════
(9,984)من العملیات الموقوفة الفترةحصة المجموعة في خسارة 

═══════
(10,024)من العملیات الموقوفة للفترةحصة المجموعة في اجمالي الخسائر الشاملة 

═══════
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(تتمة)عملیات موقوفة17

امحتفظ بھموجوداتواعالمیةیلخص الجدول التالي القیمة الدفتریة لحصة المجموعة في االستثمار في شركة محاصة
: لغرض البیع

مارس 31
2019*

ألف 
دینار كویتي 

دیسمبر 31
2018*

ألف 
دینار كویتي

مارس 31
2018

ألف 
دینار كویتي

91,02890,69893,268موجودات متداولة 
428,923427,372423,552موجودات غیر متداولة 

(128,562)(133,884)(134,369)مطلوبات متداولة 
(67,285)(58,276)(58,487)مطلوبات غیر متداولة 

────────────────────────
327,095325,910320,973حقوق الملكیة  

════════════════════════
178,327--القیمة الدفتریة للمجموعة كاستثمار في شركة محاصة إعالمیة 

════════════════════════
-190,867187,304لغرض البیعاھمحتفظ بموجوداتالقیمة الدفتریة للمجموعة ك

════════════════════════

عملیات محتفظ بھا لغرض البیع وجودات مو، قبل التصنیف الى 2018أغسطس 8النشاط حتى ھذا البند* یمثل
.رأس المالفيومساھمةالعمالت األجنبیةتحویلنتیجة ھي والحركة الالحقة في القیمة الدفتریة موقوفة


