
 

 

 

 

 

 

  ع..م.ك.ش شركة مشاريع الكويت القابضة

 وشركاتها التابعة
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 )غير مدققة( 2015 سبتمبر 30

  

     
 

 

 







 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( لالدخبيان 

  2015 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 إيضاحات 

 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في تسعة ال 

  سبتمبر 30

       

  2015 2014  2015 2014 

  

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف 

 دينار كويتي 

 ألف

 دينار كويتي 

       

       اإليرادات:
 227,855 233,888  77,181 76,091  إيرادات فوائد

 32,247 16,946  6,841 (1,401) 9 إيرادات استثمار)خسائر(  
 43,063 38,993  14,643 11,483  أتعاب وعموالت إيرادات 

 30,511 13,464  15,121 927  شركات زميلةنتائج  فيحصة 
 7,451 7,893  3,381 3,172 4 محاصة إعالمية ةشركنتائج  فيحصة 

 15,500 18,621  4,292 5,851  إيرادات خدمات شبكات األقمار الصناعية الرقمية
 38,452 48,030  14,021 17,602  إيرادات ضيافة وعقارات

 24,008 30,041  7,354 13,061  إيرادات تصنيع وتوزيع 
 15,217 16,957  5,478 8,423  أخرىإيرادات 

 3,995 26,881  1,374 12,630  ربح تحويل عمالت أجنبية
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 438,299 451,714  149,686 147,839  اإليرادات 
 

 

───────── ─────────  ───────── ───────── 

       المصروفات:
 130,705 134,148  43,766 44,463  فوائد اتفومصر

الصناعية  مصروفات خدمات شبكات األقمار

 2,587 3,667  الرقمية

 

11,479 9,531 
 21,749 26,591  7,343 9,637  مصروفات ضيافة وعقارات

 21,257 27,581  6,647 12,388  مصروفات تصنيع وتوزيع 
 116,803 119,798  39,593 38,293  إداريةمصروفات عمومية و

 16,022 17,603  5,167 5,888  استهالك وإطفاء
 

 

───────── ─────────  ───────── ───────── 

 316,067 337,200  105,103 114,336  المصروفات
 

 

───────── ─────────  ───────── ───────── 
 122,232 114,514  44,583 33,503  ربح التشغيل قبل المخصصات

 (45,431) (26,649)  (18,823) (7,998)  مخصص خسائر االئتمان
 (1,319) (1,919)  (614) (755)  مخصص انخفاض قيمة استثمارات

 

 

───────── ─────────  ───────── ───────── 
 75,482 85,946  25,146 24,750  الربح قبل الضرائب

 (12,415) (8,857)  (4,183) (2,062)  الضرائب
 

 

───────── ─────────  ───────── ───────── 

 63,067 77,089  20,963 22,688  بح الفترةر
 

 

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

       الخاص بـ:
 31,822 37,240  10,109 11,836  مساهمي الشركة األم  

 31,245 39,849  10,854 10,852  الحصص غير المسيطرة
 

 

───────── ─────────  ──────── ───────── 
 

 

22,688 20,963  77,089 63,067 
 

 

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

 فلس فلس  فلس فلس  

    :السهم ربحية
   

 22.63 22.33  7.36 6.12 10  الشركة األم الخاصة بمساهمي -األساسية  
 

 

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

 22.50 22.24  7.32 6.10 10 األمالشركة  الخاصة بمساهمي -المخففة  
 

 

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

 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق(الدخل الشامل المرحلي المكثف بيان 

  2015 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في تسعة ال 

  سبتمبر 30

 2015 2014 
 

2015 2014 

 
 ألف

  يدينار كويت

 ألف

  يدينار كويت

 ألف 

  يدينار كويت

 ألف

  يدينار كويت

      
 63,067 77,089  20,963 22,688 ربح الفترة

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

يتم إعادة تصنيفها إلى بيان  قدإيرادات شاملة أخرى 
      في فترات الحقة: المجمع الدخل

      وجودات مالية متاحة للبيع: م
 2,635 447  (6,878) 501 صافي إيرادات )خسائر( القيمة العادلة -
صافي المحول إلى بيان الدخل المرحلي المكثف  -

 (2,561) 468  (4,457) (897) المجمع
 52 (11)  63 2 التغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية

 (2,237) (26,036)  339 (15,086) أجنبيةتعديل تحويل عمالت 
الشاملة األخرى الناتجة  )الخسائر(/ يراداتاإلحصة في 
 3,230 (2,905)  1,170 638 زميلة وشركة محاصة من شركات

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
صافي )الخسائر(/ االيرادات الشاملة األخرى التي 

ى بيان الدخل المجمع في سوف يتم إعادة تصنيفها إل
 1,119 (28,037)  (9,763) (14,842) فترات الحقة

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 64,186 49,052  11,200 7,846 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

      

      الخاص بــ :

 32,372 18,449  1,773 3,386 ألممساهمي الشركة ا

 31,814 30,603  9,427 4,460 الحصص غير المسيطرة
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 7,846 11,200  49,052 64,186 
 

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

 
 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية 
  2015 سبتمبر 30فترة المنتهية في لل

  
 المنتهية في أشهرتسعة ال

 سبتمبر 30

  2015 2014 

 إيضاحات 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
 أنشطة العمليات

   

 75,482 85,946  الربح قبل الضرائب 
    التدفقات النقدية:  صافيتعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ب 

 (227,855) (233,888)  ائد إيرادات فو
 (32,247) (16,946) 9 إيرادات استثمار    

 (30,511) (13,464)  حصة في نتائج شركات زميلة
 (7,451) (7,893)  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية

 130,705 134,148  مصروفات فوائد 
 16,022 17,603  استهالك وإطفاء 

 45,431 26,649  ئتمان االمخصص خسائر 
 1,319 1,919  انخفاض قيمة استثماراتمخصص 

 3,762 8,213  خسارة تحويل عمالت أجنبية من قروض مستحقة وأوراق دفع متوسطة األجل
 (172) (197)  عكس مخصص برنامج خيار شراء أسهم للموظفين

  ──────── ──────── 
  2,090 (25,515) 

    ل:التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغي
 (1,131) (7,101)  ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

 223 (18,695)  أذونات وسندات خزانة  
 (464,922)  (198,347)    قروض وسلف

 (7,303) 5,888  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 96,518 (32,975)  موجودات مالية متاحة للبيع

 (22,898) (40,583)  موجودات أخرى
 (8,309) (2,098)  شراء عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
 78,652 165,090  المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 55,029 (56,965)  ودائع من عمالء
 40,219 (4,934)  مطلوبات أخرى

 5,021 5,494  توزيعات أرباح مستلمة
 256,906 240,757  مستلمة فوائد

 (145,605) (143,936)  فوائد مدفوعة
 (14,525) (14,290)  ضرائب مدفوعة

  ──────── ──────── 

 (157,640) (100,605)  أنشطة العمليات المستخدم في صافي النقد
  ──────── ──────── 

    أنشطة االستثمار
 (12,220) (14,304)  شراء عقارات استثمارية 

 (18,456) (12,872)  موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق
 6,645 6,923  توزيعات أرباح من شركات زميلة 

 11,863 (3,518)  )حيازة( المحصل من بيع استثمار في شركات زميلة، بالصافي

 -    12,605  من شركة محاصة اعالميةالمال  رأساسترداد 
  ──────── ──────── 

 (12,168) (11,166)  االستثمارأنشطة  المستخدم في النقدصافي 
  ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل
 2,607 128,097  متحصالت من قروض مستحقة، بالصافي 

 140,092 -     متحصالت من أوراق دفع متوسطة األجل
 (54,724) (28,836)  الشركة المشتراة أسهم  شراء

 1,481 22,400  م الشركة المشتراةمتحصالت من بيع أسه
 144,025 -      مستدامةوراق رأسمالية إصدار أمتحصالت من 

 (864) -      مستدامةسمالية تكلفة إصدار أوراق رأ
 -    (10,923)   مستدامةوراق مالية سداد فوائد أ

 (27,377) (36,149)  إلى مساهمي الشركة األم مدفوعةأرباح توزيعات 
 (14,623) (18,192)  إلى الحصص غير المسيطرة  مدفوعةأرباح ت توزيعا

 25,232 (30,135)  الحركة في الحصص غير المسيطرة
  ──────── ──────── 

 215,849 26,262  التمويلأنشطة الناتج من  صافي النقد
  ──────── ──────── 

 2,064 (17,395)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
  ──────── ──────── 

 48,105 (102,904)  والنقد المعادل في النقد)النقص( الزيادة  صافي
 1,370,793 1,512,628  يناير 1في والنقد المعادل نقد ال

  ──────── ──────── 
 1,418,898 1,409,724 3 سبتمبر  30في والنقد المعادل  نقدال
  ════════ ════════ 

 

 

 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 

 .المكثفة المجمعة مات المالية المرحليةمن هذه المعلو اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 

 

6 

 

 ع )غير مدقق(المجم لملكية المرحلي المكثفابيان التغيرات في حقوق 
  2015 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

  الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة 

 المشتراة
 احتياطي

 قانوني
  احتياطي
 اختياري

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة

احتياطي 
 تحويل 
عمالت 
 أجنبية 

احتياطي 
خيار برنامج 

شراء أسهم 
 للموظفين 

 احتياطي
 آخر

 أرباح 
 اإلجمالي  محتفظ بها 

أوراق  

رأسمالية 

 مستدامة 

 الحصص
غير 

 المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية

 

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 يدينار كويت

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

               

 1,274,477 615,324 144,025 515,128 262,971 317 1,545 (24,522) (1,563) 101,205 101,480 (76,773) 3,111 147,357  2015يناير  1كما في 
 77,089 39,849 -    37,240 37,240 -    -    -    -    -    -    -    -    -    ربح الفترة 

 (28,037) (9,246) -    (18,791) -    -    -    (17,200) (1,591) -    -    -    -    -    خسائر شاملة أخرى 

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

إجمالي )الخسائر( اإليرادات 

 49,052 30,603 -    18,449 37,240 -    -    (17,200) (1,591) -    -    -    -    -    الشاملة 
 2014توزيعات أرباح لسنة 

فلس لكل سهم  25بواقع 

 (36,051) -    -    (36,051) (36,051) -    -    -    -    -    -    -    -    -    (8)إيضاح 
 (28,836) -    -    (28,836) -    -    -    -    -    -    -    (28,836) -    -    شراء أسهم الشركة المشتراة

 22,400 -    -    22,400 1,685 -    -    -    -    -    -    20,715 -    -    بيع أسهم الشركة المشتراة
 (197) -    -    (197) (245) -    48 -    -    -    -    -    -    -    المدفوعات باألسهم للموظفين 

أرباح مدفوعة إلى توزيعات 

 (18,192) (18,192) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    الحصص غير المسيطرة
ية مدفوعات فوائد أوراق رأسمال

 -    (6,973) (6,973) -    -    -    -    -    -    -    -    -    مستدامة
 

(3,950) 
 

(10,923) 
التغيرات في حصص الملكية 

 (34,143) (33,024) -    (1,119) -    (1,119) -    -    -    -    -    -    -    -    في شركات تابعة 

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,217,587 590,761 144,025 482,801 258,627 (802) 1,593 (41,722) (3,154) 101,205 101,480 (84,894) 3,111 147,357 2015سبتمبر  30كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



 

 وشركاتها التابعة  ع.ك.ش.م. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 

 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( ع )غير مدقق(المجم الملكية المرحلي المكثفبيان التغيرات في حقوق 
  2015 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

c 

 
  الخاصة بمساهمي الشركة األم

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة 

 المشتراة
 احتياطي

 قانوني
  اطياحتي

 اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 

القيمة 
 العادلة

احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية 

برنامج احتياطي 
خيار شراء أسهم 

 للموظفين 
 احتياطي

 آخر
 أرباح 

 اإلجمالي  محتفظ بها 

أوراق  
رأسمالية 
 مستدامة 

 الحصص
غير 

 المسيطرة

 مجموع
حقوق 

 الملكية

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

               

 1,114,105 553,675 -    560,430 259,593 148 1,976 (22,279) (4,450) 96,575 96,850 (11,434) 3,111 140,340  2014يناير  1كما في 
 63,067 31,245 -    31,822 31,822 -    -    -    -    -    -    -    -    -    ربح الفترة 

إيرادات )خسائر( شاملة 
 1,119 569 -    550 -    -    -    (2,200) 2,750 -    -    -    -    -    أخرى

 

────── ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

إجمالي اإليرادات )الخسائر( 
 64,186 31,814 -    32,372 31,822 -    -    (2,200) 2,750 -    -    -    -    -    الشاملة 

 2013نة توزيعات أرباح لس
فلس لكل سهم  20بواقع 

 (27,532) -    -    (27,532) (27,532) -    -    -    -    -    -    -    -    -    (8)إيضاح 
إصدار أسهم منحة )إيضاح 

8) 7,017    -    -    -    -    -    -    -    - (7,017)    -    -    - - 
شراء أسهم الشركة 

 (54,724) -    -    (54,724) -    -    -    -    -    -    -    (54,724) -    -    المشتراة
 1,481 -    -    1,481 -    -    -    -    -    -    -    1,481 -    -    بيع أسهم الشركة المشتراة

المدفوعات باألسهم 
 (172) -    -    (172) -    -    (172) -    -    -    -    -    -    -    للموظفين 

أرباح مدفوعة إلى توزيعات 
 (14,623) (14,623) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    الحصص غير المسيطرة

متحصالت من اصدار اوراق 
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     مستدامةرأسمالية 

 
144,025    - 

 
144,025 

تكاليف اصدار اوراق 
 (864) (358) -    (506) (506) -    -    -    -    -    -    -    -    -     مستدامةرأسمالية 

التغيرات في حصص 
 33,488 31,233 -    2,255 -    2,255 -    -    -    -    -    -    -    -    الملكية في شركات تابعة 

 ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

 1,259,370 601,741 144,025 513,604 256,360 2,403 1,804 (24,479) (1,700) 96,575 96,850 (64,677) 3,111 147,357 2014سبتمبر  30كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ════════ 

 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2015سبتمبر  30كما في 
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  الشركة حول معلومات 1
 

وفقًا  وتأسيسها تم تسجيلها عامةهي شركة مساهمة  )"الشركة األم"(ش.م.ك.ع.  إن شركة مشاريع الكويت القابضة
مكتب عنوان بسوق الكويت لألوراق المالية. إن ، وهي مدرجة 1975 أغسطس 2بتاريخ في دولة الكويت المطبقة  للقوانين

   الكويت.دولة  13100الصفاة  23982. ب.هو صالشركة األم المسجل 
  

للشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ب تم التصريح
نوفمبر  2في الصادر وفقًا لقرار مجلس اإلدارة  2015 سبتمبر 30 المنتهية في أشهرتسعة ال فترة"المجموعة"( لـب

2015. 
 

 للشركة األم ما يلي:األنشطة الرئيسية تتضمن 
 

المحدودة الكويتية أو  غير ؤوليةالمستملك األسهم في الشركات الكويتية أو األجنبية والحصص في الشركات ذات  -1
 .ضها وإدارتها وكفالتها لدى الغيرااألجنبية والمشاركة في تأسيس هذه الشركات وإقر

إقراض األموال إلى الشركات التي تمتلك الشركة فيها األسهم وكفالتها لدى الغير حيث تمتلك الشركة األم القابضة  -2
  % أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. 20نسبة 

رسوم امتياز أو أي حقوق أخرى ذات  تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات تجارية صناعية أو  -3
 صلة وتأجيرها لشركات أخرى أو استغاللها داخل أو خارج دولة الكويت.

 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة عملياتها في إطار الحدود التي ينص عليها القانون. -4

حافظ استثمارية وعقارية تدار من استغالل الفوائض المالية المتاحة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في م -5
 قبل شركات متخصصة.

 

القابضة شركة الفتوح  وهاألم إن المساهم الرئيسي للشركة . 13تم بيان األنشطة الرئيسية للشركة األم في إيضاح 
 ش.م.ك. )مقفلة(.

 
 السياسات المحاسبية الهامة 2

  

 أساس العرض 
التقرير " 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المجمعة للمجموعة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 ". المالي المرحلي
 

 بياناتعداد المطلوبة ال واإلفصاحاتالمعلومات  كافةال تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إن 
عرض للضرورية التعديالت التي تعتبر  كافة نأ ةوترى اإلدار للتقارير المالية. للمعايير الدولية كاملة وفقًامجمعة  مالية

للفترة المرحلية ال تعبر  التشغيلإن نتائج  .دراجها في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإتم قد عادل ال
للحصول على معلومات إضافية، و .2015ديسمبر  31تهي في التي تننة ـبالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للس

ديسمبر  31ة بها للسنة المنتهية في ـواإليضاحات المتعلقالسنوية المجمعـة المدققة  ةـمكن الرجوع إلى البيانات الماليي
2014.  

 

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وقد تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دينار 
 غير ذلك.  يذكركويتي ما لم 

 

  المحاسبية واإلفصاحات ةالتغيرات في السياس
السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك إن 

 التعديل، باستثناء تطبيق 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة 
 : سري خالل الفترةالذي ي ليالتا

 

 برامج المزايا المحددة: مساهمات الموظفين   19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
من المنشأة مراعاة مساهمات الموظفين أو األطراف األخرى عند المحاسبة عن  19يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

الخدمة، فيجب على الشركات ربطها بفترات الخدمة بصفتها ميزة برامج المزايا المحددة. في حالة ارتباط المساهمات ب
بالسالب. توضح هذه التعديالت أنه إذا كان مبلغ المساهمات ال يرتبط بعدد سنوات الخدمة، يسمح للشركة بتسجيل هذه 

فترات  المساهمات كانخفاض في تكلفة الخدمة في الفترة يتم فيها تقديم الخدمة بدال من توزيع المساهمات على
صلة ليس له هذا التعديل إن .  2014يوليو  1الخدمة. يسري هذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

   بالمجموعة حيث أن شركات المجموعة ليس لديها برامج مزايا محددة يساهم فيها الموظفون أو األطراف األخرى.
 

للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد التي تسري  2013 -2011و 2012 -2010التحسينات السنوية للسنوات  إن دورتي
 ليس من المتوقع أن يكون لها تأثيرًا ماديًا على المجموعة. 2014يوليو  1اعتبارا من 

 

 لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى تم إصدارها ولكن لم تسر بعد. 
 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2015سبتمبر  30كما في 
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 لصندوق ولدى البنوك نقد في ا 3

  )مدققة(  

 

  سبتمبر 30

2015 
 ألف

 دينار كويتي 

 ديسمبر  31

2014 
 ألف

 دينار كويتي 

  سبتمبر 30

2014 
 ألف

 دينار كويتي 
    

 949,334 983,976 979,120 نقد وأرصدة لدى البنوك

 469,564 528,652 430,604 ودائع ذات فترات استحقاق أصلية حتى ثالثة أشهر
 ───────── ────────── ───────── 

 1,418,898 1,512,628 1,409,724 النقد والنقد المعادل 

 3,878 3,051 10,152 يضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
 ───────── ────────── ───────── 

 1,419,876 1,515,679 1,422,776 
 ═════════ ══════════ ═════════ 

 

  إعالمية في شركة محاصة استثمار 4
 

وهي شركة  "OSN"المعروفة باسم % في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة 60.50تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 

في دبي ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي. تقدم الشركة خدمات قنوات  تم تأسيسها تخضع للسيطرة المشتركة

 شفرة مدفوعة األجر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. األقمار الصناعية الم
 

باستخدام طريقة حقوق الملكية. فيما يلي  بانثر لإلعالم المحدودةمجموعة حصة المجموعة في يتم المحاسبة عن 

 بانثر لإلعالم المحدودة قبل االستبعادات ما بين الشركات:مجموعة معلومات مالية موجزة عن 

 

  سبتمبر 30
2015 

 ألف
 دينار كويتي 

 ديسمبر  31
2014 

 ألف
 دينار كويتي 

  سبتمبر 30
2014 

 ألف
 دينار كويتي 

 70,135 71,968 98,486 موجودات متداولة 

 418,654 424,567 438,467 موجودات غير متداولة 

 87,767 85,832 95,835 مطلوبات متداولة 

 39,609 37,887 73,573 مطلوبات غير متداولة 
 ────────── ────────── ────────── 

 361,413 372,816 367,545 حقوق الملكية  

 ══════════ ══════════ ══════════ 
 155,809 162,698 165,550 الدفترية الستثمار المجموعة ةقيمال
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2015سبتمبر  30كما في 
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 )تتمة(استثمار في شركة محاصة إعالمية  4
 

 

 ر المنتهية فيالثالثة أشه

  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية فيتسعة ال

 سبتمبر 30

 2015 2014  2015 2014 

 

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف

  دينار كويتي 

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف

 دينار كويتي 

 131,260 151,823  46,216 50,560 إيرادات 

 (118,928) (138,760)  (40,620) (45,311) مصروفات 
 ────────── ──────────  ────────── ───────── 

 12,332 13,063  5,596 5,249 ربح الفترة 
 ══════════ ══════════  ══════════ ═════════ 

 12,501 13,141  5,599 5,238 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ══════════ ══════════  ══════════ ═════════ 

 7,451 7,893  3,381 3,172 حصة المجموعة في ربح الفترة 
 ══════════ ══════════  ══════════ ═════════ 

حصة المجموعة في إجمالي 

 7,553 7,940  3,383 3,163 اإليرادات الشاملة للفترة
 ══════════ ══════════  ══════════ ═════════ 

 

   مستحقةقروض  5

 

  سبتمبر 30

2015 
  ألف

 دينار كويتي 

 )مدققة(

 مبر ديس 31

2014 
 ألف

 دينار كويتي 

  سبتمبر 30

2014 
 ألف

 دينار كويتي  

    من قبل الشركة األم: 

 40,000 40,000 40,000 قروض تستحق بعد اكثر من سنة واحدة
 ───────── ───────── ───────── 

    من قبل الشركات التابعة:  

 183,618 317,190 238,402 قروض تستحق خالل سنة واحدة

 328,101 272,114 489,644 روض تستحق بعد أكثر من سنة واحدةق
 ───────── ───────── ───────── 

 728,046 589,304 511,719 
 ───────── ───────── ───────── 

 (315,580) (398,210) (408,855) ناقصًا: قروض فيما بين شركات المجموعة
 ───────── ───────── ───────── 
 359,191 231,094 236,139 
 ═════════ ═════════ ───────── 

 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2015سبتمبر  30كما في 
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  سندات  6

 

  سبتمبر 30

2015 
 ألف

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 30

2014 
 ألف

 دينار كويتي
    

    مصدرة من قبل الشركة األم:

 48,500 48,500 48,500  2016اير ين 16% سنويًا وتستحق في 4.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
    

% سنويًا فوق معدل خصم بنك الكويت 2.00سندات بفائدة متغيرة بنسبة 

 16% سنويًا فوق شريحة المعدل الثابت( وتستحق في 1المركزي )كحد أقصى 

 31,500 31,500 31,500 2016يناير 
    

    مصدرة من قبل شركات تابعة:

 40,736 40,747 40,780   2022ديسمبر  27% سنويًا وتستحق في 5.65بة سندات بفائدة ثابتة بنس
    

% سنويًا فوق معدل خصم بنك الكويت 3.90سندات بفائدة متغيرة بنسبة 

 58,379 58,394 58,442  2022ديسمبر  27% سنويًا( وتستحق في 6.65المركزي )كحد أقصى 
    

 36,450 36,450 36,450  2018يونيو  24وتستحق في % سنويًا 5.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
    

% سنويًا فوق معدل خصم بنك الكويت 3.25سندات بفائدة متغيرة بنسبة 

 23,550 23,550 23,550  2018 يونيو 24المركزي وتستحق في 

 

─────── ─────── ─────── 
 239,222 239,141 239,115 

 (9,000) (9,000) (9,000) عةناقصًا: استبعادات بين شركات المجمو
 ─────── ────── ─────── 

 230,222 230,141 230,115 
 ═══════ ══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2015سبتمبر  30كما في 
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  أوراق دفع متوسطة األجل  7

 

  سبتمبر 30

2015 
 ألف

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 30

2014 
 ألف

 دينار كويتي
    

وسطة األجل باليورو مصدرة من قبل الشركة أوراق دفع مت

    األم من خالل شركات ذات أغراض خاصة:

 مليون دوالر أمريكي لفترة  500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون  2016أكتوبر  17سنوات وتستحق في  7

% وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي  8.875بمعدل 

 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية 

 

 

 

 
150,564 145,619 

 

 

 

 
143,156 

    

 10مليون دوالر أمريكي لفترة  500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون  2020يوليو  15سنوات وتستحق في 

% وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي 9.375بمعدل 

 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية  

 

 

 

 
149,879 145,127 

 

 

 

 
142,731 

    

 مليون دوالر أمريكي لفترة  500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

فائدة كوبون  وتحمل سعر 2019فبراير  5سنوات وتستحق في  5

% وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة 4.8بمعدل 

 في سوق لندن لألوراق المالية  

 

 

 

 
150,829 146,143 

 

 

 

 
143,758 

    

 مصدرة من قبل شركات تابعة من خالل شركات ذات

 أغراض خاصة: 

 

   

مليون  100دين مساند في شكل أوراق دين بمعدل متغير بمبلغ 

 2016أكتوبر  12سنوات وتستحق في  10أمريكي لفترة  دوالر

 190وتحمل سعر فائدة كوبون فوق معدل ليبور لثالثة أشهر زائدًا 

نقطة أساسية سنويًا وتستحق السداد على أساس ربع سنوي ، وهي 

   مدرجة في سوق سنغافورة لألوراق المالية

 

 

 

 

 
30,210 29,280 

 

 

 

 

 
28,805 

    

 مليون دوالر أمريكي لفترة  400ل ثابت بمبلغ أوراق دفع بمعد

وتحمل سعر فائدة  2020سبتمبر  29سنوات وتستحق في  10

% وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، 7.875كوبون بمعدل 

   وهي مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية

 

 

 

 
118,081 114,161 

 

 

 

 
112,232 

 ────────── ────────── ────────── 

 599,563 580,330 570,682 
 (17,600) (17,749) (18,292) ناقصًا: استبعادات بين شركات المجموعة

 ────────── ────────── ────────── 

 581,271 562,581 553,082 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2015سبتمبر  30كما في 
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وراق التوزيعات واألحقوق الملكية الخاصة بالمساهمين وأسهم الشركة المشتراة واالحتياطيات و 8

 الرأسمالية المستدامة 
 

 رأس المال  ( أ

 

  سبتمبر 30
2015 

 ألف
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 30
2014 

 ألف
 دينار كويتي

    

 200,000 200,000 200,000 فلس للسهم( 100رأس مال مصرح به )أسهم بقيمة 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 147,357 147,357 147,357 *فلس للسهم( 100رأس مال مصدر ومدفوع بالكامل )أسهم بقيمة 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

: 2014 سبتمبر 30سهم و 1,049,620,700: 2014ديسمبر  31سهم ) 1,049,620,700* يتكون من عدد 
: 2014ديسمبر  31سهم ) 423,952,003ما تم إصدار عدد سهم( مدفوع بالكامل نقًدا بين 1,049,620,700

 سهم( كأسهم منحة. 423,952,003: 2014 سبتمبر 30سهم و 423,952,003
 

 عالوة إصدار أسهم ( ب
 للتوزيع.إن عالوة إصدار األسهم غير متاحة 

 

 الشركة المشتراةأسهم ج( 

 
  سبتمبر 30

2015 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2014 
  سبتمبر 30

2014 
    

 100,749,189 115,815,689 126,163,064 عدد أسهم الشركة المشتراة 
 %6.84 %7.86 %8.56 المئوية من رأس المالنسبة ال

 72,539 81,071 74,436 (دينار كويتي)ألف القيمة السوقية 
 

 ( االحتياطيات د
 ة للتوزيع.غير متاح شركة المشتراةالإن االحتياطيات المحتفظ بها بما يعادل تكلفة أسهم 

 

 ( توزيعات أرباحهـ
للسنة  فلس للسهم 25أرباح نقدية بقيمة  توزيع السنوية للمساهمين ، اعتمدت الجمعية العمومية2015مارس  25في 

المقيدين في السجالت كما في تاريخ إلى مساهمي الشركة األم  فلس للسهم( 20: 2013) 2014ديسمبر 31المنتهية في 
 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ال شيءبنسبة  (أسهم منحةوأرباح في شكل أسهم ) وية،السن الجمعية العمومية

 . الرقابية موافقة الجهاتالحصول على تاريخ %( إلى مساهمي الشركة األم المقيدين في السجالت كما في 5: 2013)
 

  للمجموعة تابعة ةشرك من قبل المصدرةاألوراق الرأسمالية المستدامة ( و

 "(التابعة للمجموعة )"الشركةبنك برقان ش.م.ك.  ت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهيقام، 2014سبتمبر  30 في
ذات  ؤوليةمحدودة المسشركة )وهي للتمويل المحدودة  1برقان تير شركة من خالل مستدامة رأسمالية أوراق بإصدار 

 ألف دوالر أمريكي.  500,000مبلغ ( بتأسست مؤخرا في مركز دبي المالي العالميأغراض خاصة 
 

وتعتبر التابعة للمجموعة  الشركةلضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل األوراق الرأسمالية المستدامة  تخضع
: 32وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي كحقوق ملكية تصنيفها  ، وتمالتزامات مباشرة غير مشروطة ومساندة وغير مضمونة

 التابعةة الشركتسترد األوراق من قبل تاريخ استحقاق.  المستدامةالرأسمالية لألوراق ليس والتصنيف.  –لية األدوات الما
بشرط ائدة فالدفع الحق لتاريخ أي األول"( أو  المطالبة)"تاريخ  2019 سبتمبر 30بعد وبناًء على تقديرها للمجموعة 

 ة.  المختص الموافقة المسبقة للجهة الرقابية ىحصول علال
 

من تاريخ اإلصدار حتى تاريخ المطالبة األول اعتبارا فائدة على قيمتها االسمية  األوراق الرأسمالية المستدامةتحمل 
%. وسيعاد تحديد معدل الفائدة الحقا بعد فترات زمنية فاصلة مدتها خمس سنوات. 7.25بمعدل فائدة ثابت سنوي بنسبة 

 والحصص غير المسيطرة. من حقوق الملكيةقتطاع اكبأثر رجعي وتعامل  بشكل نصف سنوي الفائدة السدادوتستحق 
 

 ذلك كما هو منصوص عليه وال يعتبر الفائدةعدم توزيع في ان تختار حق ال ا،بناء على تقديره ،التابعة للمجموعةللشركة 
الرأسمالية  لألوراقسنوية لانصف خالل الفترة، قامت الشركة التابعة للمجموعة بسداد دفعتين من الفوائد  حالة تعثر.

 .دامةالمست
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  استثمار إيرادات )خسائر( 9

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في تسعة ال 

  سبتمبر 30

 

2015 
 ألف 
 كويتي دينار

 

2014 
 ألف

 دينار كويتي 

 

2015 
 ألف 
 كويتي دينار

 

2014 
 ألف

 دينار كويتي 
      

بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة )خسائر( أرباح 
 9,451 4,128  1,690 (597) من خالل األرباح أو الخسائر 

)خسائر(/ أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة 
 6,472 (1,685)  1,281 (755) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 8,306 7,973  3,424 (109) ع)خسائر( أرباح بيع موجودات مالية متاحة للبي
 5,021 5,494  446 60 إيرادات توزيعات أرباح 

 2,898 420  -    -    أرباح من بيع عقارات استثمارية   
 (144) 616  -    -    أرباح/ )خسائر( من بيع استثمار في شركات زميلة   

 243 -     -    -    أرباح من بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق  
 

────────── ──────────  ────────── ────────── 

1, 

(1,401) 6,841  16,946 32,247 
 

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

 

 ربحية السهم 10
 

 األساسية:

وعات فوائد مدفبعد الخاص بمساهمي الشركة األم ربح الفترة  قسمةعن طريق ربحية السهم األساسية يتم احتساب 

 الفترة، كما يلي:خالل القائمة لعدد األسهم  مرجحالالمتوسط على األوراق الرأسمالية المستدامة 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

 2015 2014  2015 2014 

 ربحية السهم األساسية:
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

      
 31,822 37,240  10,109 11,836 ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم

 مستدامةناقًصا: مدفوعات فوائد أوراق رأسمالية 
 (3,546) خاصة بمساهمي الشركة األم

- 
 

(6,973) 
- 

 

───────── ─────────  ───────── ───────── 

بمساهمي الشركة األم بعد  ربح الفترة الخاص
 مدفوعات فوائد أوراق رأسمالية مستدامة

 
8,290 10,109 

  
30,267 31,822 

 

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

 أسهم سهمأ  أسهم سهمأ 

      عدد األسهم القائمة: 
 1,473,572,703 1,473,572,703  1,473,572,703 1,473,572,703 المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة

 (67,628,957) (118,266,367)  (99,798,038) (119,945,571) المتوسط المرجح لعدد أسهم الشركة المشتراة  
 

──────────── ────────────  ──────────── ──────────── 

 1,405,943,746 1,355,306,336  1,373,774,665 1,353,627,132 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 

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

 فلس فلس  فلس فلس 

 22.63 22.33  7.36 6.12 ربحية السهم األساسية 

 

═══════════ ════════════  ═══════════ ════════════ 
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  )تتمة( ربحية السهم 10

 

 : المخففة

بعد مدفوعات فوائد  ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم قسمةمن خالل  المخففةلسهم ربحية ايتم احتساب 

تأثير النقص في الربح نتيجة لممارسة األسهم العادية المحتملة ما يعكس ، المعدل بالمستدامةاألوراق الرأسمالية 

المتوسط المرجح لعدد رة مضاف إليه العادية القائمة خالل الفت المتوسط المرجح لعدد األسهملشركات تابعة، على 

خيارات شراء  سهم للموظفين. يوجد لدى الشركة األماألتحويل كافة خيارات شراء  دالمحتمل إصدارها عن العادية األسهم

سهم للموظفين، والتي قد يكون لها تأثير مخفف على األقائمة تم إصدارها بموجب برنامج خيار شراء  أسهم للموظفين

 الربحية.

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية فيتسعة ال
 سبتمبر 30

 2015 2014  2015 2014 
      

 ربحية السهم المخففة:

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

  دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة 

مالية األم بعد مدفوعات فوائد أوراق رأس

 31,822 30,267  10,109 8,290 مستدامة
 

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

 أسهم سهمأ  أسهم سهمأ 
      

 1,405,943,746 1,355,306,336  1,373,774,665 1,353,627,132 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 8,271,894 5,555,120  8,219,849 5,241,434 تأثير خيارات األسهم قيد اإلصدار 

 

─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 
 1,358,868,566 1,381,994,514  1,360,861,456 1,414,215,640 

 

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

 فلس فلس  فلس فلس 

 22.50 22.24  7.32 6.10 ربحية السهم المخففة 

 

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

  : معلومات إضافية

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية فيتسعة ال
 سبتمبر 30

 2015 2014  2015 2014 
      

 فلس فلس  فلس فلس 

 قبل تأثير الشركة األم الخاصة بمساهمي -األساسية  
  7.36 8.74 مستدامةمدفوعات فوائد أوراق رأسمالية 

 

27.48 22.63 
 ═════════ ═════════  ════════ ═════════ 

قبل تأثير  الشركة األم الخاصة بمساهمي -المخففة  
 7.32 8.72 مستدامةمدفوعات فوائد أوراق رأسمالية 

 

27.37 22.50 
 

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

 
بغرض فقط المعايير الدولية للتقارير المالية وتم عرضها عتبر ضمن متطلبات ال تالمبينة أعاله إن المعلومات اإلضافية 

 تقديم المعلومات لمستخدمي المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 
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 تغطية صافي استثمار في عمليات أجنبية 11
  

، وبنك مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةأجنبية )أي استثمارات في في عمليات  هااستثماراتبتخصيص المجموعة قامت 
أوراق دفع متوسطة األجل و للمعرفة(بولسار .، ومركز ب.، وشركة تقاعد للتوفير والتقاعد ش.م.بالخليج المتحد ش.م.

لتغطية باليورو األجل أوراق الدفع متوسطة . يتم استخدام كتغطية لصافي استثمارات في عمليات أجنبية باليورو
كي من هذه االستثمارات. يتم تحويل األرباح أو يراألم العمالت األجنبية بالدوالر تحويل مخاطرلانكشاف المجموعة 
من أجل المرحلي المكثف المجمع  الدخل الشاملإلى بيان  لالقتراض العمالت األجنبية تحويل إعادة الخسائر الناتجة عن

في العمليات األجنبية. لم يكن هنالك أي حاالت عدم صافي االستثمارات  تحويلن عر ناتجة تسوية أي أرباح أو خسائ
 .2015 سبتمبر 30الفترة المنتهية في  خاللكفاءة 

 
  عالقة معامالت مع أطراف ذات  12

 

ضاء مجلس والشركات الزميلة وأع ينالرئيسي ينتمثل هذه المعامالت تلك التي تمت مع أطراف ذات عالقة أي المساهم
يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرًا التي شركات الاإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و

األرصدة والمعامالت مع إن ملموسًا. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط تلك المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 
 أطراف ذات عالقة تتكون مما يلي:

 

 
 مساهمال
 رئيسيال

 الشركات 

 الزميلة
وشركات 

 أخرى  المحاصة

 المجموع
  سبتمبر 30

2015 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2014 
  سبتمبر 30

2014 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 بيان المركز المالي المرحلي 
       المجمع: المكثف 

 401,558 514,694 443,250 257,772 185,478 - *قروض وسلف 
 2,273 4,386 4,974 2,046 1,208 1,720 موجودات أخرى

المستحق إلى البنوك 
 والمؤسسات المالية األخرى*

 

- 31,632 7 31,639 27,383 38,801 
 26,244 50,951 71,721 17,527 19,677 34,517 من عمالء * ودائع

 5,853 5,949 6,138 - 6,138 - أوراق دفع متوسطة األجل
 10,044 365 1,161 179 283 699 مطلوبات أخرى

       
       التزامات ومطلوبات محتملة:

 12,299 12,986 26,836 2,672 24,139 25 ضمانات 
 
 أشهر المنتهية فيتسعة ال    

 سبتمبر 30
 

 المساهم
 الرئيسي

 الشركات 
وشركات  يلةالزم

 2014 2015 أخرى  المحاصة
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

      :المعامالت
 11,526 12,370 4,321 5,518 2,531 إيرادات فوائد 

 1,577 8,586 8,586 -    -    ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع 
 559 550 550 -    -    ت توزيعات أرباح إيرادا

 842 3,152 2,255 884 13 إيرادات أتعاب وعموالت
 -    5,667 -    5,667 -    اخرى إيرادات

 524 761 65 134 562 مصروفات فوائد 
 

 مصرفية. تابعة شركة بعملياتلدى أطراف ذات عالقة  االرصدةتتعلق * 
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  ة )تتمة( عالقمعامالت مع أطراف ذات  12

 

 خالل الفترة الحالية، تم إجراء عمليات إعادة التنظيم التالية بالمجموعة:
 

 ،ببيع حصة ملكية  شمال أفريقيا القابضة ش.م.ك. )مقفلة(وهي شركة  قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة

ينار كويتي إلى شركة ألف د 6,685مبلغ  لقاء( بي فيهستافيبني )وشركة % في شركة أسوفيد بي في 100بنسبة 

 وهي أيضا شركات اوفر الند العقارية ذ.م.م.وشركة  بنك الخليج المتحد ش.م.ب.و ع.العقارات المتحدة ش.م.ك.

 .تم استبعاد هذه المعاملة فيما بين شركات المجموعة على مستوى المجموعةتابعة للمجموعة. 

 

 في 100د العقارية ذ.م.م. ببيع حصة ملكية بنسبة قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة أوفرالن %

الشركة األم لقاء إلى  الكويتية المتحدة لالستشارات ش.م.ك. )مقفلة( وهي أيضًا شركة تابعة للمجموعة،شركة ال

تم استبعاد هذه المعاملة فيما بين شركات المجموعة على مستوى  ألف دينار كويتي. 24,830مقابل بمبلغ 

 المجموعة.

 

  معلومات القطاعات   13
 

المقدمة لرئيس الداخلية استنادًا إلى التقارير  رئيسية أعمال قطاعات ستةإلى المجموعة  تم تنظيمغراض اإلدارة، أل

 صانعي القرارات التشغيلية، كما يلي:
 

دمات األنشطة المصرفية التجارية: تمثل األنشطة المصرفية التجارية التي تقوم بها المجموعة وتتضمن الخ

المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات الخزانة. تعمل هذه المنشآت تحت إشراف البنوك 

 المركزية في الدول التي تعمل بها. 
 

االستثمارات المصرفية التي تقوم خدمات  واألصول وخدمات االستثمارات المصرفية: تمثل أنشطة إدارة  األصولإدارة 

وتمويل الشركات )خدمات االستشارات وخدمات األسواق المالية( واالستشارات  الموجوداتوعة وتتضمن إدارة بها المجم

 . واستثمارات المجموعة في قطاعات مثل التعليم والصحة االستثمارية والبحوث
 

 المتعلقة األخرى. والخدمات التي تقدمها المجموعة التأمين: يمثل هذا القطاع أنشطة التأمين
 

األقمار الصناعية الرقمية شبكات سائل اإلعالم: يمثل هذا القطاع استثمار المجموعة في منشآت تقدم خدمات و

 واإلنترنت والخدمات األخرى ذات الصلة. 
 

تمثل األنشطة التي تقوم بها المجموعة في تنمية المشاريع الصناعية واألغذية والمرافق والخدمات : القطاع الصناعي

 خرى ذات الصلة.والقطاعات األ

 

 أنشطة الضيافة والعقارات:  تمثل األنشطة التي تقوم بها المجموعة في قطاع الضيافة والعقارات. 
 

 . االستشارية أخرى: تمثل األنشطة األخرى التي تقوم بها المجموعة وتتضمن االستشارات والخدمات اإلدارية
 

 لمعتمد من قبل إدارة المجموعة. إن أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل مدرجة بالسعر ا
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 )تتمة( معلومات القطاعات   13
 

 يبين الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح قبل الضرائب فيما يتعلق بقطاعات التشغيل لدى المجموعة:
 

  سبتمبر 30المنتهية في  أشهرتسعة ال 

 2015  2014 

 

 

 إيرادات  
 القطاع

 نتائج
 القطاع  

 
 

 إيرادات
 لقطاعا

 نتائج
 القطاع

 

  ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 
 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 65,061 305,222  89,426 319,466 االنشطة المصرفية التجارية 

 (8,799) 47,024  (24,609) 36,982 إدارة األصول وخدمات االستثمارات المصرفية

 4,142 4,142  5,163 5,163 تأمين 

 7,451 7,451  7,893 7,893 وسائل اإلعالم

 6,665 33,148  5,653 37,385 القطاع الصناعي

 5,274 43,390  5,051 49,212 ضيافة وعقارات

 1,857 17,960  403 19,269 أخرى 

 (6,169) (20,038)  (3,034) (23,656) االستبعادات بين القطاعات 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 75,482 438,299  85,946 451,714 إيرادات ونتائج القطاعات
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 قطاعات التشغيل لدى المجموعة:ومطلوبات يعرض الجدول التالي موجودات 

 

  سبتمبر 30
2015 

 ألف 
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 30
2014 

 ألف 
 ار كويتيدين

    الموجودات:

 7,916,736 8,164,952 8,227,969 األنشطة المصرفية التجارية 

 677,073 741,436 805,224 إدارة االصول وخدمات االستثمارات المصرفية

 72,018 73,719 74,633 تأمين 

 155,809 162,698 165,550 وسائل اإلعالم 

 214,584 223,887 261,573 القطاع الصناعي

 674,998 674,951 710,922 ضيافة وعقارات

 50,017 59,986 116,630 أخرى 

 (661,808) (773,478) (856,493) االستبعادات بين القطاعات 
 ───────── ───────── ───────── 

 9,099,427 9,328,151 9,506,008 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات:

 6,929,157 7,101,817 7,201,384 النشطة المصرفية التجاريةا

 889,808 1,021,658 1,025,951 إدارة االصول وخدمات االستثمارات المصرفية

 72,645 68,482 124,204 القطاع الصناعي

 345,509 344,103 393,121 ضيافة وعقارات

 33,827 34,214 103,905 أخرى 

 (430,889) (516,600) (560,144)  االستبعادات بين القطاعات
 ───────── ───────── ───────── 

 7,840,057 8,053,674 8,288,421 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

يمثل بند االستبعادات بين القطاعات استبعاد األرصدة والمعامالت التي تتم بين القطاعات المختلفة داخل المجموعة 

 . العادي للمجموعةناتجة من النشاط وال
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 التزامات  14
 

 : يوجد لدى المجموعة االلتزامات التالية

 

  سبتمبر 30

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 30

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

    التزامات تتعلق باالئتمان:

 419,631 398,290 274,653 خطابات اعتماد

 810,706 809,186 867,830 ضمانات 
 ───────── ────────── ───────── 

 1,142,483 1,207,476 1,230,337 

 360,424 735,206 453,611 خطوط ائتمان غير مسحوبة

 117,973 113,175 73,316 التزامات تتعلق باستثمارات
 ───────── ────────── ───────── 

 1,669,410 2,055,857 1,708,734 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المشتقات 15
 

. إن القيمة االسمية للمشتقات المالية ريرايبين الجدول التالي القيمة االسمية للمشتقات القائمة كما في تاريخ التق

 . المرتبط بالمشتقات األساسيتستند إلى األصل أو المعدل أو المؤشر 
 

 

  سبتمبر 30

2015 
  ألف

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 30

2014 
 ألف 

 دينار كويتي

 المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:

    )متضمنة البنود التي ال تفي بشروط التغطية(

 626,159 869,813 1,203,304 عمالت أجنبية آجلة مبادلةعقود 

 190,912 230,291 272,675 مبادالت أسعار الفائدة

 199,928 140,670 175,210 خيارات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

    مشتقات محتفظ بها للتغطية:

    تغطية القيمة العادلة: 

 157,875 446,870 424,528 عقود مبادلة العمالت األجنبية اآلجلة

 100,818 102,480 105,735 مبادالت أسعار الفائدة

 200,368 40,711 -    أسعار العمالت مبادالت 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    تغطية التدفقات النقدية:

 28,805 29,280 60,420 مبادالت أسعار الفائدة
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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            القيمة العادلة لألدوات المالية 16
 

 لمالية والمطلوبات المالية.تتكون األدوات المالية من الموجودات ا
 

 الموجودات الماليةدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية، باستثناء بعض لألإن القيمة العادلة 

ألف دينار  639,935 عادلةواألوراق متوسطة االجل وقيمتها ال المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة ناقًصا انخفاض القيمة.

السائلة أو ذات فترة استحقاق ذات الطبيعة النقدية والمطلوبات المالية المالية بالنسبة للموجودات  .(7ح كويتي ) إيضا

ينطبق هذا االفتراض أيًضا على العادلة.  اقيمته تعادل تقريبا)أقل من ثالثة أشهر( فإن القيمة الدفترية  األجل قصيرة

 تاريخ استحقاق محدد واألدوات المالية ذات المعدالت المتغيرة. التي ليس لهاالودائع تحت الطلب وحسابات االدخار 
 

إن القيمة العادلة لألوراق المالية المسعرة تؤخذ من أسعار السوق المعلنة في سوق نشطة، إذا كانت متوفرة. بالنسبة 

أن تتضمن تلك األساليب  لألوراق المالية غير المسعرة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة. يمكن

أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير  ذات شروط تجارية بحتة استخدام معامالت حديثة

 تقييم أخرى. نماذجأو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو 
 

ى أسعار الشراء المعلنة لها. تستند القيمة يتم تحديد القيمة العادلة للصناديق المدرجة في أسواق نشطة بالرجوع إل

العادلة للصناديق غير المدرجة إلى صافي قيمة الموجودات التي يتم تحديدها من قبل مدير الصندوق باستخدام أسعار 

خرى مثل السعر المدفوع األمقبولة الساليب غير ذلك من األأو  -ا كانت متوفرةإذ- لسوق المعلنة للموجودات األساسيةا

 السوقية لشركة مماثلة. يثًا من قبل مستثمر آخر أو القيمةحد
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 حسب أسلوب التقييم: واإلفصاح عنها تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 
  

 وبات مماثلة.)غير معدلة( في سوق نشطة لموجودات ومطلمعلنة : أسعار 1المستوى 
 

، إما بصورة مباشرة ملحوظةعلى القيمة العادلة جوهري التأثير ذات الجميع مدخالتها  تكون: أساليب أخرى 2المستوى 

  .أو غير مباشرة
 

على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى  ذات تأثير جوهري: األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 

 في السوق. ةالمعروضالبيانات 
 

 مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  وفقا ليوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2015 سبتمبر 30

 مجموع

 القيمة العادلة

 

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 تيدينار كوي

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
     

بالقيمة العادلة  مدرجة موجودات مالية

     :الخسائر وأمن خالل األرباح 

 33,233 17,177 -    16,056 أسهم 

 24,550 -    5,401 19,149 أوراق دين مالية

 5,522 1,954 559 3,009 صناديق مدارة
     
     

     للبيع:  موجودات مالية متاحة 

 87,342 14,999 23,530 48,813 أسهم 

 160,552 49,260 -    111,292 أوراق دين مالية 

 114,959 56,784 58,175 -    صناديق مدارة 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 16
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2014ديسمبر  31

 مجموع

 القيمة العادلة

 

 ألف 

 ار كويتيدين

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

     :من خالل األرباح أو الخسائر

 33,845 -    -    33,845 أسهم مسعرة

 13,277 5,270 -    8,007 ماليةأوراق دين 

 19,628 -    678 18,950 ارةصناديق مد
     

     موجودات مالية متاحة للبيع:  

 109,910 19,361 23,108 67,441 أسهم 

 149,076 15,796 -    133,280 أوراق دين مالية 

 85,120 42,085 43,035 -    صناديق مدارة 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2014 سبتمبر 30

 مجموع

 ةالقيمة العادل

 

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

     :من خالل األرباح أو الخسائر

 54,759 14 21,513 33,232 أسهم 

 2,945 -    -    2,945 أوراق دين مالية

 14,103 10,448 785 2,870 يق مدارةصناد
     
     

     موجودات مالية متاحة للبيع:  

 77,351 29,995 18,788 28,568 أسهم 

 137,142 21,930 -    115,212 أوراق دين مالية 

 98,905 49,071 49,834 -    صناديق مدارة 
 

بيان أو ن تأثر بيان المركز المالي المجمع إت القيمة العادلة. بين مستويا جوهرية أي تحويالت لم تكن هناكخالل الفترة، 

لتحديد القيمة اذا كان التغير في متغيرات المخاطر  المستخدمة  ،ملكية المجمع يعتبر غير ماديالحقوق التغيرات في 

  %.5 بنسبة  مسعرةالالمالية غير ألوراق ل العادلة


