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المقدمة:
ت�شعى �شركة م�شاريع الكويت (القاب�شة) اإىل الإلتزام بتطبيق اأف�شل املعايري واملمار�شات املتبعة يف جمال �شالمة ونزاهة الأعمال اخلا�شة بحوكمة ال�شركات، وذلك مبا يتوافق 

مع نظام حوكمة ال�شركات امل�شاهمة املدرجة يف ال�شوق الرئي�شية. وقد و�شعت مبادئ حوكمة ال�شركات يف ال�شركة لدعمها يف حتقيق النمو امل�شتدام وحماية م�شالح م�شاهميها. 

وحتدد �شركة م�شاريع الكويت �شوابط احلوكمة لديها من خالل دليل احلوكمة اخلا�س بها املعتمد من جمل�س اإدارة ال�شركة تنفيذاً للكتاب اخلام�س ع�شر من الالئحة التنفيذية 

املعّدلة ال�شادرة من هيئة اأ�شواق املال، وتعترب حوكمة ال�شركات جزءاً ل يتجزاأ من ثقافة �شركة م�شاريع الكويت (القاب�شة).

وتعقد �شركة امل�شاريع منتدى ال�شفافية ال�شنوي وذلك عقب اجتماع جمعيتها العمومية حيث تقدم خالله ا�شتعرا�شاً لنتائجها للعام املن�شرم وتوجهاتها للعام اجلديد والإجابة 

على اأ�شئلة امل�شاهمني واملحللني املاليني وال�شحافة والإعالم. ويتم بث فعاليات هذا املنتدى مبا�شرة عرب املوقع الإلكرتوين لل�شركة على �شبكة الإنرتنت. هذا وكانت �شركة 

امل�شاريع ال�شركة الأوىل يف الكويت املدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية التي تعقد مثل هذا اللقاء ال�شنوي للم�شتثمرين.

إطار الحوكمة في الشركة:

تقرير الحوكمة لعام 2017

الجمعية العامة 
للمساهمين

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 
والمكافأت

إدارة
المخاطر

إدارة
التدقيق الداخلي

لجنة
التدقيق

لجنة
المخاطر

أمين السر

مستشار
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
)التنفيذي(

وحدة شؤون
المستثمرين

اإلدارة
التنفيذية
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نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة، وذلك على النحو اآلتي:
يتاألف جمل�س اإدارة �شركة م�شاريع الكويت (القاب�شة) من خم�شة اأع�شاء، وي�شم اجلانب الأكرب من جمل�س الإدارة اأع�شاء غري تنفيذيني وع�شو م�شتقل وع�شو تنفيذي. يقوم 

جمل�س الإدارة برت�شيح رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة ونائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة من خالل الت�شويت ال�شّري. ويقوم جمل�س الإدارة مبراجعة ت�شكيل جمل�س اإدارة ال�شركة 

وفقا لقانون هيئة اأ�شواق املال وقانون ال�شركات. 

ال�شم

ت�شنيف الع�شو

(تنفيذي/ غري تنفيذي/ 

م�شتقل)، اأمني �شر

املوؤهل العلمي واخلربة العملية
تاريخ النتخاب/ تعيني 

اأمني ال�شر

ال�شيخ حمد �شباح 

الأحمد ال�شباح

ي�شغل ال�شيخ حمد ال�شباح عدة منا�شب يف عدة �شركات حملية ودولية اأهمها ما يلي:رئي�س جمل�س الإدارة

· رئي�س جمل�س اإدارة �شركة ال�شعودية ملنتجات الألبان واملواد الغذائية (�شدافكو)  	

- اململكة العربية ال�شعودية

· رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اخلليج م�شر للفنادق وال�شياحة - م�شر	

· رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة م�شاريع اخلري - الكويت	

الأمريكية،  املتحدة  والوليات  ولبنان  الكويت  من  درا�شته  ال�شباح  ال�شيخ حمد  اأنهى 

وبداأ بتخ�شي�س جهده ووقته لتطوير وتعزيز مكانة �شركة م�شاريع الكويت لت�شبح من 

اأكرب املجاميع يف املنطقة حيث اأن لديها ا�شتثمارات يف عدة جمالت اأهمها: البنوك، 

الإعالم، التاأمني، العقارات، ال�شناعة والتعليم. كما قام ال�شيخ حمد باإن�شاء موؤ�ش�شة 

خريية ت�شاهم فيها �شركات املجموعة والتي ترعى امل�شاريع يف الكويت التي تركز على 

تلبية الحتياجات الطبية والجتماعية اخلا�شة لالأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة.

2017/4/5

ال�شيد في�شل حمد 

العيار

نائب رئي�س جمل�س 

الإدارة (التنفيذي)

ي�شغل ال�شيد في�شل العيار حالياً عدة منا�شب يف �شركات حملية ودولية اأهمها ما يلي: 

·  نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة م�شاريع الكويت (القاب�شة) - الكويت	

· رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة بانرث الإعالمية )OSN( - دبي، الإمارات العربية 	

املتحدة

· نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة اخلليج للتاأمني - الكويت	

· نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك اخلليج املتحد - البحرين	

· ع�شو جمل�س اإدارة تنفيذي ل�شركة اخلليج املتحد القاب�شة - البحرين	

· نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي - الأردن	

· نائب رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة م�شاريع اخلري - الكويت	

· ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية ملنتجات الألبان واملواد الغذائية (�شدافكو) 	

- اململكة العربية ال�شعودية

· ع�شو جمل�س اإدارة �شركة اخلليج م�شر للفنادق وال�شياحة - م�شر	

· ع�شو جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية يف الكويت - الكويت	

· الرئي�س الفخري للجمعية الكويتية لختالفات التعلم - الكويت	

بداأ ال�شيد في�شل حمد العيار حياته املهنية كطيار يف القوات اجلوية الكويتية قبل 

الدخول يف جمال القت�شاد والأعمال، وقد حاز على عدة جوائز تقديراً لدوره يف 

قطاع ال�شتثمار وجناحاته يف ال�شوق املايل العاملي.

2017/4/5

ال�شيد عبداهلل يعقوب 

ب�شارة

�شغل ال�شيد عبدااهلل ب�شارة عدة منا�شب يف حياته املهنية ال�شيا�شية والدبلوما�شية م�شتقل

وهي:

· 1960 التحق باخلارجية الكويتية	
· 1964-1971 - مدير مكتب وزير اخلارجية	
· 1971-1981 - �شفري دولة الكويت لدى الأمم املتحدة	
· 1979 - رئي�س جمل�س الأمن	
· 1981-1993 - اأمني عام جمل�س التعاون اخلليجي	
· ع�شو املجل�س ال�شت�شاري G.C.C منذ عام 1998	

· الدبلوما�شية 	 يف  وحما�شر  منتظم  عامود  وكاتب  البحوث  ملراكز  م�شت�شار 

وال�شرتاتيجية

· رئي�س املركز الدبلوما�شي للدرا�شات ال�شرتاتيجية	

· من�شق جمعية ال�شداقة الربيطانية الكويتية	

تخّرج ال�شيد عبداهلل ب�شارة من كلية الآداب يف جامعة القاهرة عام 1959 والتحق 

بجامعة اأك�شفورد بني عامي 1961 و1962 وتلقى درا�شات يف العلوم الدبلوما�شية 

والعالقات اخلارجية يف الوليات املتحدة وح�شل بعدها على درجة املاج�شتري يف 

العلوم ال�شيا�شية عام 1973.

2017/4/5
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ال�شيخ عبداهلل نا�شر 

�شباح الأحمد ال�شباح

ي�شغل ال�شيخ عبداهلل ال�شباح حاليا عدة منا�شب يف الكويت وهي:غري تنفيذي

· رئي�س جمل�س اإدارة �شركة كامكو لال�شتثمار - الكويت	

· نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الدعية للعقارات املتحدة - الكويت	

الع�شكرية امللكية يف اململكة املتحدة  ال�شيخ عبداهلل ال�شباح من الأكادميية  تخّرج 

وقد اأنهى درا�شة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من معهد نيويورك التكنولوجي يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.

2017/4/5

ال�شيخة فتوح نا�شر 

�شباح الأحمد ال�شباح

ت�شغل ال�شيخة فتوح نا�شر �شباح الأحمد ال�شباح من�شب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة غري تنفيذي

الفتوح القاب�شة وذلك منذ عام 2017.

الدولية من جامعة وب�شرت  العالقات  البكالوريو�س يف  ال�شيخة فتوح �شهادة  حتمل 

من  الأدنى  الأو�شط وال�شرق  ال�شرق  درا�شات  يف  املاج�شتري  و�شهادة  جنيف   –
جامعة SOAS – لندن.  

2017/4/5

ال�شيد خالد عبد اجلبار 

ال�شراد

وال�شوؤون اأمني �شر املجل�س الب�شرية  للموارد  التنفيذي  الرئي�س  من�شب  ال�شراد  خالد  ال�شيد  ي�شغل 

ال�شركات يف الكويت  اإدارة يف عدد من  اأنه ع�شو جمل�س  الإدارية للمجموعة كما 

والتي اأهمها ما يلي:

· رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اإيكارو�س املتحدة للخدمات البحرية - الكويت	

· ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الكويتية ل�شناعة وجتارة الثاث (كوفوما) - الكويت	

· ع�شو جمل�س اإدارة اجلمعية الكويتية لختالفات التعلم (كالد)	

وقد نال ال�شيد ال�شّراد �شهادة البكالوريو�س فـي الإدارة من جامعة �شانت اإدواردز 

فـي اأو�شنت بولية تك�شا�س، كما يحمل �شهادة معتمدة فـي اإدارة �شوؤون املوظفـني من 

املعهد امللكي  لالإدارة العامة - لندن 

2017/4/5

مت اجتماع اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة وجلانه املنبثقة منه لعام 2017 وفقا ملتطلبات قانون احلوكمة ال�شادر عن هيئة اأ�شواق املال كما هو مو�شح يف البيان التايل:

اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منه ل�ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة( خالل عام 2017

ا�شم الع�شو
اجتماعات جمل�س 

الإدارة

 اجتماعات جلنة

التدقيق
جلنة اإدارة املخاطر

 جلنة الرت�شيحات

واملكافاآت

---6/6ال�شيخ حمد �شباح الأحمد ال�شباح - (رئي�س املجل�س)

5/52/2-6/6ال�شيد في�شل حمد العيار - التنفيذي (نائب الرئي�س)

6/66/65/52/2ال�شيد عبداهلل يعقوب ب�شارة - (م�شتقل)

6/66/65/52/2ال�شيخ عبداهلل نا�شر �شباح الأحمد ال�شباح - (غري تنفيذي)

--6/46/4ال�شيخة فتوح نا�شر �شباح الأحمد ال�شباح - (غري تنفيذي)*

--6/26/2ال�شيخ �شباح نا�شر �شباح الأحمد ال�شباح - (غري تنفيذي)**

*ع�شو جمل�س اإدارة جديد منتخب يف اجتماع اجلمعية العمومية يف تاريخ 2017/4/5

** انتهت ع�شويته يف جمل�س اإدارة ال�شركة يف تاريخ 2017/4/5 عند انتهاء مدة دورة املجل�س (ثالث �شنوات)

يتوىل اإدارة ال�شركة جمل�س اإدارة منتخب ويحدد النظام الأ�شا�شي لل�شركة طريقة تكوينه وعدد اأع�شائه ومدة الع�شوية فيه، وميتلك الأع�شاء اخلربات املنا�شبة لتاأدية مهامهم 

ب�شورة فعالة ملا فيه م�شلحة ال�شركة، ويكر�شون الوقت والهتمام الكافيني ملهمتهم كاأع�شاء يف جمل�س الإدارة وذلك وفقا ملهامهم املحددة يف النظام الأ�شا�شي وميثاق عمل 

املجل�س املعتمد.

يلتزم جمل�س اإدارة ال�شركة بو�شع اإطار عام للحوكمة واآلية لتنفيذه باأعلى م�شتويات النزاهة وال�شفافية وبقواعد الأخالق وال�شلوك املهني مبا يخدم م�شلحة امل�شاهمني و�شمان 

حقوق اأ�شحاب امل�شالح.

تقرير الحوكمة لعام 2017

4



قامت ال�شركة بتحديد املهام وال�شالحيات اخلا�شة مبجل�س الإدارة واأع�شاء الإدارة التنفيذية من خالل اعتماد ميثاق جمل�س الإدارة ولئحة ال�شلطات وال�شالحيات. وفيما 

يلي نبذة عن تفوي�س ال�شالحيات:

تفوي�س املجل�س للجان التابعة له )جلان جمل�س الإدارة(: قام جمل�س الإدارة من خالل قرارات حمددة اتخذها يف جل�شاته باإن�شاء جلان مكونة من اأع�شاء املجل�س وفو�شها   ●
ببع�س ال�شالحيات وتت�شمن اللوائح اخلا�شة بكل منها الأدوار وال�شالحيات املفو�شة.  

يقوم جمل�س الإدارة �شنويا مبراجعة واعتماد ال�شروط املرجعية لكل جلنة ويف حال توقف اأي جلنة تابعة للمجل�س عن العمل، فاإن ال�شالحيات وال�شلطة املفو�شة بها تعود   

تلقائيا اإىل املجل�س.

تفوي�س املجل�س اإىل رئي�س جمل�س الإدارة: يفو�س جمل�س الإدارة الرئي�س ب�شالحيات و�شلطات املجل�س. رئي�س املجل�س هو املتحدث واملمثل ملجل�س الإدارة، اأما يف غيابه   ●
فيقوم نائب الرئي�س (التنفيذي) بالتحدث با�شم ال�شركة.

تفوي�س رئي�س جمل�س الإدارة اإىل نائب رئي�س املجل�س: قام رئي�س املجل�س بتفوي�س نائب رئي�س املجل�س ببع�س ال�شالحيات وامل�شوؤوليات اخلا�شة مبجل�س الإدارة ومنها على   ●
�شبيل املثال ل احل�شر الرقابة والإ�شراف على الإدارة التنفيذية للتاأكد اأنها تعمل وفق اللوائح وال�شيا�شات املعتمدة وو�شع معايري اأداء وفق حتقيق اهداف وا�شرتاتيجيات 

ال�شركة.

تفوي�س املجل�س اإىل الإدارة التنفيذية: يقوم جمل�س الإدارة بتفوي�س الإدارة التنفيذية بجميع الأدوار وامل�شوؤوليات املن�شو�س عليها يف اأدوار وم�شوؤوليات الإدارة التنفيذية.   ●
يتمتع املجل�س بحق تفوي�س اأي مهام اإ�شافية اأو ا�شرتداد اأي �شالحيات مت تفوي�س الإدارة التنفيذية بها بالفعل.

من اأبرز اإجنازات جمل�س اإدارة �ضركة م�ضاريع الكويت خالل عام 2017:

مراجعة اأهداف ال�شركة وا�شرتاتيجياتها وخططها و�شيا�شاتها.              ●

اعتماد امليزانية ال�شنوية التقديرية والبيانات املالية الف�شلية وال�شنوية للمجموعة.  ●

تطبيق نظام حوكمة ال�شركات ومراقبة فاعلية تنفيذه طبقا لقانون هيئة اأ�شواق املال.  ●

متابعة اأداء فريق الإدارة التنفيذية والإ�شراف عليهم.  ●

تطبيق اآلية تنظيم التعامل مع الأطراف ذات ال�شلة واحلد من ت�شارب امل�شالح.  ●

التاأكد من فاعلية ال�شوابط الداخلية والإطار العام للمخاطر على نحو دوري.  ●

مراجعة واعتماد ال�شيا�شات اخلا�شة بال�شركة.  ●

يقوم اأمني ال�شّر بتزويد اأع�شاء جمل�س الإدارة باملعلومات الكافية عن البنود التي �شتتم مناق�شتها قبل ثالثة اأيام عمل على الأقل من الجتماع لتمكينهم من اتخاذ القرارات 

املنا�شبة، كما يقوم بتدوين كافة نقا�شات اأع�شاء جمل�س الإدارة التي تتم خالل كل اجتماع يف حما�شر موؤرخة وم�شل�شلة يف �شجل خا�س مرقم، وبيان الأع�شاء احلا�شرين 

وتدوين ت�شويتهم ب�شاأن القرارات املتخذة خالل الجتماع، ويعمل على تاأمني ح�شن اإي�شال وتوزيع التقارير املت�شلة بعمل املجل�س والوثائق وجدول الأعمال يف الوقت املنا�شب. 

وميكن لأع�شاء جمل�س الإدارة الو�شول ب�شكل كامل وفوري اإىل املعلومات والوثائق وال�شجالت املتعلقة باملجموعة حيث اأنها مرتبة ومنظمة ب�شكل ي�شهل على اأع�شاء املجل�س 

واللجان الو�شول اإليها بالوقت املنا�شب، وتقوم الإدارة التنفيذية لل�شركة بتزويد جمل�س الإدارة وجلانه بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة وذلك من خالل بنية معلوماتية متينة 

وع�شرية توفر تقارير دورية لتخاذ القرارات ب�شكل منا�شب يف الوقت املنا�شب.
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تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة:
قام جمل�س اإدارة �شركة م�شاريع الكويت بت�شكيل اللجان املنبثقة من املجل�س وفقا ملتطلبات قانون هيئة اأ�شواق املال ولئحته التنفيذية اخلا�شة بقانون حوكمة ال�شركات، وتقوم 

اللجان بالجتماع ب�شورة منتظمة وفقا للوائح اخلا�شة بها وذلك باكتمال الن�شاب القانوين حل�شور اأع�شائها ويقوم اأمني �شر اللجنة بتدوين حم�شر اجتماع اللجنة مت�شمنا 

تقريرا بالقرارات التي مت اتخاذها.

مهام واجنازات اللجنة خالل العام اأع�شاء اللجنة  تاريخ ت�شكيل اللجنة ومدتها ا�شم اللجنة

مراجعة ومناق�شة البيانات املالية املرحلية وال�شنوية للتاأكد من �شحتها  ·	
ونزاهتها ورفعها ملجل�س الإدارة لعتمادها.

بتعيني مراقبي احل�شابات اخلارجيني ومتابعة  الإدارة  التو�شية ملجل�س  ·	
اأدائهم.

ملجل�س  والتو�شية  الراأي  واإبداء  املتبعة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  درا�شة  ·	
الإدارة يف �شاأنها.

التاأكد من كفاية وفاعلية انظمة الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�شركة  ·	
واإعداد تقرير يف هذا ال�شاأن.

الإ�شراف على اإدارة التدقيق الداخلي يف ال�شركة. ·	

التاأكد من التزام ال�شركة بالقوانني وال�شيا�شات والنظم والتعليمات ذات  ·	
العالقة ومراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية.

تعيني مكتب تدقيق م�شتقل لإعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية  ·	
لعام 2017 متا�شيا مع متطلبات هيئة اأ�شوق املال - حوكمة ال�شركات.

الإدارة لعتماده وتالوته يف  التدقيق ورفعه ملجل�س  اإعداد تقرير جلنة  ·	
اجلمعية العامة لل�شركة. 

ال�شيد/ عبداهلل يعقوب ب�شــارة  ·	
(رئي�س اللجنة)

ال�شيخ/ عبداهلل نا�شر �شباح  ·	
الأحمد ال�شباح (ع�شو)

ال�شيخة/ فتوح نا�شر �شباح  ·	
الأحمد ال�شباح (ع�شو)

قام جمل�س الإدارة بانتخاب اع�شاء 

جلنة التدقيق يف حم�شر اجتماع 

جمل�س الإدارة رقم )2017/3( 

بتاريخ 2017/4/5 ومت حتديد 

مدتها لتكون متوافقة مع مدة 

�شالحية جمل�س الإدارة (ثالث 

�شنوات).

جلنة التدقيق 

تعيني  واإعادة  الرت�شيحات  ب�شاأن  الإدارة  جمل�س  اإىل  تو�شيات  تقدمي  ·	
اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

والإدارة  الإدارة  جمل�س  باأع�شاء  املتعلقة  املكافاآت  �شيا�شة  مراجعة  ·	
التنفيذية لل�شركة.

وغري  التنفيذيني  الإدارة  جمل�س  لأع�شاء  الوظيفي  الو�شف  مراجعة  ·	
التنفيذيني وامل�شتقلني.

التاأكد من ا�شتقاللية الع�شو امل�شتقل. ·	

اإعداد التقارير ال�شنوية التي تت�شمن املكافاآت ال�شاملة (املتغرية والثابتة)  ·	
التي يتم منحها اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بالتف�شيل.

ال�شيد/ عبداهلل يعقوب ب�شـــارة  ·	
(رئي�س اللجنة) 

ال�شيد/ في�شـــل حمــــد العيـــار  ·	
(ع�شو)

ال�شيخ/ عبداهلل نا�شر �شباح  ·	
الأحمد ال�شباح (ع�شو)

قام جمل�س الإدارة بانتخاب اع�شاء 

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت يف 

حم�شر اجتماع جمل�س الإدارة رقم 

)2017/3( بتاريخ 2017/4/5 ومت 
حتديد مدتها لتكون متوافقة مع 

مدة �شالحية جمل�س الإدارة (ثالث 

�شنوات).

جلنة 

الرت�شيحات 

واملكافاآت

واأهداف  ا�شرتاتيجيات  �شياغة  على  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  م�شاعدة  ·	
مع  يتما�شى  مبا  ذلك  ب�شاأن  تو�شيات  وتقدمي  املخاطر  لإدارة  مالئمة 

طبيعة وحجم اأن�شطة ال�شركة.

مراجعة ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات اإدارة املخاطر قبل اأن يتم اعتمادها من  ·	
قبل جمل�س الإدارة و�شمان تنفيذ هذه ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات مبا 

يتفق مع طبيعة وحجم ن�شاط ال�شركة.

تقييم نظم واآليات الرقابة الداخلية لتحديد ومراقبة املخاطر املختلفة  ·	
التي قد تتعر�س لها ال�شركة.

م�شاعدة جمل�س الإدارة يف حتديد وتقييم م�شتوى مقبول من املخاطر،  ·	
للتاأكد من اأن ال�شركة ل تتعدى هذا امل�شتوى من املخاطر بعد موافقة 

جمل�س الإدارة.

ال�شيد/ عبداهلل يعقوب ب�شــارة  ·	
(رئي�س اللجنة) 

ال�شيد/ في�شـــل حمــــد العيـــار  ·	
(ع�شو)

ال�شيخ/ عبداهلل نا�شر �شباح  ·	
الأحمد ال�شباح (ع�شو)

قام جمل�س الإدارة انتخاب اع�شاء 

جلنة اإدارة املخاطر يف حم�شر 

اجتماع جمل�س الإدارة رقم 

)2017/3( بتاريخ 2017/4/5 ومت 
حتديد مدتها لتكون متوافقة مع 

مدة �شالحية جمل�س الإدارة (ثالث 

�شنوات).

جلنة اإدارة 

املخاطر
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تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية:
مكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

تخ�شع مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة ملوافقة اجلمعية العامة يف اجتماعها ال�شنوي وذلك بناءا على تو�شية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.

وقد بلغ جمموع املكافاآت املقرتحة لأع�شاء جمل�س الإدارة 220 األف دينار كويتي عن العام 2017. بالإ�شافة اىل مبلغ 120 األف دينار كويتي مت منحها لأحد الأع�شاء غري 

التنفيذيني بدل اأتعاب ا�شت�شارية.

مكافاآت الإدارة التنفيذية: 

ان نظام املكافاآت اخلا�س بالإدارة التنفيذية مرتبط باأداء ال�شركة ومدى حتقيق اأهداف النمو على املدى الطويل وتتنا�شب مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر للوظيفة. ت�شمل 

املكافاآت �شريحة ثابتة متمثلة يف رواتب وعالوات ومزايا اأخرى ثابتة بالإ�شافة اىل �شريحة متغرية تتمثل يف خيار �شراء اأ�شهم وعالوات متغرية.

ويو�شح اجلدول التايل املكافاآت املمنوحة لالإدارة التنفيذية يف العام 2017

املجموعمكافات متغرية مكافات ثابتةاألف دينار كويتي

3,4928494,341اأع�شاء اجلهاز التنفيذي (13 ع�شوا) *

* ت�شمل اتعاب نائب رئي�س جمل�س الإدارة لقاء مهامه يف ال�شراف على الإدارة التنفيذية 

ضمان نزاهة التقارير المالية:
تتعهد الإدارة التنفيذية جتاه جمل�س الإدارة بان التقارير املالية ل�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة يتم عر�شها ب�شورة �شليمة وعادلة، واأن تلك البيانات ت�شتعر�س كافة اجلوانب   ●

املالية لل�شركة، كما اأنه يتم اعدادها وفق املعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة من قبل هيئة اأ�شواق املال واجلهات الرقابية الأخرى.

وباملثل يتعهد جمل�س ادارة �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة بعر�س بياناتها املالية ب�شورة �شليمة وعادلة ودقيقة اجتاه امل�شاهمني وامل�شتثمرين.  ●

استقاللية وحيادية المدقق الخارجي:
يتم تعيني مراقب احل�شابات بناء على موافقة اجلمعية العامة بعد تو�شية من جمل�س الإدارة. وقد قام امل�شاهمون خالل اجتماع اجلمعية العامة التي انعقدت يف 2017/4/5 

بتكليف ال�شادة مكتب اآرن�شت ويونغ ومكتب البزيع-RSM وتعيينهم كمدققني خارجيني لل�شنة املالية 2017 م، ويعترب ال�شادة مكتب اآرن�شت ويونغ ومكتب البزيع-RSM موؤهلني 

وم�شتقلني متاماً عن ال�شركة وجمل�س الإدارة، ويقوم مراقب احل�شابات اخلارجي باإجراء تدقيق �شنوي م�شتقل ومراجعة ربع �شنوية بهدف التاأكيد اأن البيانات املالية تعّد وفقاً 

للمعايري الدولية للتقارير املالية واملعتمدة من اجلهات الرقابية يف دولة الكويت. 

إدارة المخاطر:
اإدارة املخاطر اأحد املتطلبات  مت ان�شاء وحدة م�شتقلة لإدارة املخاطر وقد مت اعتماد ال�شيا�شة اخلا�شة بها من قبل جمل�س الإدارة بناء على تو�شية جلنة املخاطر. وتعد 

الأ�شا�شية للحوكمة اجليدة لل�شركة، ومتثل م�شئولية م�شرتكة فيما بني اإدارة ال�شركة من ناحية وموظفيها من ناحية اأخرى حيث يجب عليهم فهم اأهمية اإدارة املخاطر والقيام 

مب�شئولياتهم ات�شاقا مع الإطار العام لإدارة املخاطر، ومن �شاأنها اأن تعمل ب�شكل م�شتمر على تقدمي امل�شاعدة اإىل الإدارة مبا يعزز من معايري احلوكمة اجليدة لل�شركة وحتقيق 

ممار�شات جيدة لالأداء ب�شفة عامة. 
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أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يتحّمل جمل�س اإدارة �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة م�شوؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليتها من حيث املحافظة على الأ�شول. واإعداد البيانات املالية ال�شحيحة، والك�شف 

عن الأخطاء واملخالفات، ويلتزم جمل�س الإدارة مبراجعة تقرير جلنة التدقيق عن نتائج اأن�شطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية اخلا�شة باأن�شطة الرقابة. كما ت�شمل الرقابة 

الداخلية حتديد هيكل تنظيمي وا�شح، وتدوين ال�شيا�شات والإر�شادات، وحتديد ال�شلطات والتوكيالت واآليات رقابة الأداء، التي مت و�شعها ملراقبة عمليات ال�شركة بفاعلية وانتظام.

وقد قامت ال�شركة بتفعيل نظام رقابة داخلي يوفر �شمانا معقول من ال�شوابط املنا�شبة ل�شمان فعالية العمليات وي�شمل خمتلف �شوابط الرقابة مبا يف ذلك ال�شوابط املالية 

و�شوابط العمليات واللتزام بالقوانني والأنظمة. ويقوم جمل�س الإدارة باملراجعة املنتظمة لهذه الإجراءات من خالل جلانه الرئي�شية، وتتم مراجعة فعالية ال�شوابط من وقت 

لآخر يف اإطار دوائر العمل بال�شركة ويتم رفع التقارير املنتظمة ذات العالقة اىل جلنة التدقيق.

إدارة التدقيق الداخلي:
تقوم اإدارة التدقيق الداخلي لل�شركة بتحديد �شيا�شات واإجراءات التدقيق والتي ت�شاعد ال�شركة على تطبيق نظام احلوكمة وذلك عن طريق التقييم امل�شتمر لأداء الإدارة   ●
التنفيذية يف تطبيق نظم الرقابة الداخلية وكذلك لو�شائل واإجراءات ال�شبط الداخلي لتقدمي التو�شيات لتطويرها ح�شب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي.

وعليه فقد كلف جمل�س الإدارة اإدارة التدقيق الداخلي من خالل جلنة التدقيق باملهام وامل�شوؤوليات املناطة بها. لذا فان اإدارة التدقيق الداخلي بال�شركة هي اإدارة تتمتع 

بال�شتقاللية الفنية التامة وتتبع جلنة التدقيق املنبثقة من جمل�س اإدارة ال�شركة.

من اأهم م�شوؤوليات اإدارة التدقيق الداخلي يف �شركة م�شاريع الكويت هو تزويد جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية براأي م�شتقل ومو�شوعي حول توافر ال�شوابط الرقابية،   ●
وال�شمانات الكافية واملالئمة لدعم ن�شاطات ال�شركة، وحت�شني فاعلية ال�شوابط، واإدارة املخاطر وعمليات احلوكمة.

اإن ا�شتقاللية اإدارة التدقيق الداخلي عامل اأ�شا�شي لنجاح مهام التدقيق، لذلك تقوم اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اإىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�س اإدارة ال�شركة،   ●
كما تقوم جلنة التدقيق باملوافقة على الهيكل التنظيمي وميثاق و�شيا�شة التدقيق الداخلي وخطط التدقيق الداخلي ومنهجية تقييم املخاطر وكذلك تقييم اإجنازات واآداء 

الإدارة.

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم االخالقية:
يعترب ميثاق ال�شلوك والأخالق املهنية اأحد اأهم مكونات منظومة احلوكمة لدى املجموعة حيث يحر�س جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على جودة اللتزام بذلك امليثاق 

�شمن �شري الأعمال اليومية للمجموعة، تعاملها مع موظفيها وكافة اجلهات الأخرى املتعاملة مع املجموعة، ويخ�شع ذلك امليثاق اإىل مراجعة دورية للتحقق من مواكبته لكافة 

التحديثات والتطويرات يف جمالت احلوكمة و�شبط ال�شلوك املهني. كما ي�شرف جمل�س الإدارة على كفاءة تطبيق امليثاق من خالل اأعمال التدقيق والرقابة الداخلية لتحديد 

اأية فجوات ميكن الوقوف عليها واتخاذ الجراءات الالزمة ب�شاأنها.

تعارض المصالح:
مت اإعداد �شيا�شة واآليات تعار�س امل�شالح لل�شركة للوفاء مبتطلبات هيئة اأ�شواق املال. وتو�شح �شيا�شة منع ت�شارب امل�شالح التزام ال�شركة مبزاولة الن�شاط بطريقة عادلة 

و�شادقة و�شليمة ل�شمان خدمة امل�شالح طويلة الأجل لالأطراف اأ�شحاب امل�شالح باأف�شل ما ميكن. كما ت�شاعد �شيا�شة منع ت�شارب امل�شالح على �شمان عدم ا�شتغالل اأي 

�شخ�س ب�شورة غري مالئمة اأي معامالت ت�شارك فيها ال�شركة. وتعترب جلنة التدقيق هي امل�شئولة ب�شفة عامة عن هذه ال�شيا�شة وهذه امل�شئولية تت�شمن مراقبة ومراجعة 

تنفيذ ال�شيا�شات والإجراءات الأ�شا�شية املو�شحة بال�شيا�شة. 
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اإلفصاح الدقيق والشفافية:
تقوم جلنة التدقيق باملراجعة الدورية ل�شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية قبل اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة. وتتقيد ال�شركة بجميع متطلبات الإف�شاح حيث ان اأ�شحاب امل�شلحة 

احلاليني واملحتملني بحاجة اإىل معلومات دقيقة ويف الوقت املنا�شب وبدرجة عالية من ال�شحة والقابلية للمقارنة لتقييم اأداء ال�شركة، ومنط امللكية، وكفاءة الإدارة مبا يف ذلك 

املعلومات الإدارية والت�شغيلية ملتابعة م�شاحلهم وت�شهيل عملية اتخاذ القرار. الغر�س من هذه ال�شيا�شة هو تعزيز امل�شاءلة لدى ال�شركة واإدارتها جتاه اأ�شحاب امل�شلحة ب�شكل 

عام من خالل منح الو�شول اإىل معلومات دقيقة ومت�شقة من �شاأنها اأن متكنهم من فهم احلوكمة وال�شرتاتيجية وال�شيا�شات والأن�شطة واملمار�شات لدى ال�شركة وت�شهل تقييم 

اأدائها. وتقوم ال�شركة بالإف�شاح عن املعلومات اجلوهرية با�شتمرار التزاماً بكافة املتطلبات القانونية والتنظيمية. كما تهدف هذه ال�شيا�شة اأي�شا اإىل و�شع وت�شغيل اأنظمة ملنع 

التداول من الأفراد املطلعني من خالل الف�شاحات ال�شوقية ال�شاملة ويف الوقت املنا�شب.

سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
تتقيد ال�شركة باإن�شاء �شجل خا�س حمدث باإف�شاحات اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية عن حيازتهم وتعامالتهم على اأ�شهم ال�شركة املدرجة يف بور�شة الكويت وذلك 

بح�شب متطلبات هيئة اأ�شواق املال اخلا�شة بتعامالت الأ�شخا�س املطلعني. 

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات االفصاح.
تقوم ال�شركة بتطوير البنية الأ�شا�شية يف ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات ب�شكل دوري ل�شمان ح�شول جميع امل�شاهمني وامل�شتثمرين واأ�شحاب امل�شالح على املعلومات والبيانات 

احلديثة يف الوقت املنا�شب والتي ت�شاعدهم يف ممار�شة حققوهم من خالل املوقع الإلكرتوين لل�شركة والذي يت�شمن على معلومات تف�شيلية عن ال�شركة �شامال معلومات عن 

جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ومعلومات حول اأن�شطة ال�شركة الرئي�شية وتفا�شيل البيانات املالية بالإ�شافة اىل وجود ق�شم خا�س بحوكمة ال�شركات والف�شاحات يندرج 

حتت بند عالقات امل�شتثمرين.

وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:
يف ظل التزام �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة بعمل ات�شال وثيق و�شامل مع امل�شاهمني، فقد قامت ال�شركة باإعداد �شيا�شة عالقة امل�شتثمرين ومت اعتمادها من قبل جمل�س 

اإدارة ال�شركة وكذلك مت اعداد اجراءات وا�شحة و�شاملة ب�شاأن عالقات امل�شاهمني، ت�شمح لهم بالو�شول لوثائق ال�شركة واملعلومات املطلوبة يف الوقت املنا�شب وب�شكل دوري، 

من خالل عدة و�شائل منها املوقع الإلكرتوين اخلا�س بال�شركة والذي يت�شمن معلومات قيمة للم�شاهمني.

حقوق المساهمين:
يقر جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مب�شوؤولياتهم لتمثيل م�شالح جميع امل�شاهمني ولزيادة قيمة امل�شاهمني. وي�شمن جمل�س الإدارة احرتام حقوق امل�شاهمني مبا يحقق 

العدالة وامل�شاواة وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانني واللوائح ذات ال�شلة والنظام الأ�شا�شي لل�شركة.

كما ت�شجع طرق التوا�شل مع امل�شاهمني بامل�شاركة الفعالة الإيجابية يف اجتماعات اجلمعية العمومية العادية والغري عادية من خالل منحهم احلق الكامل بالت�شويت مبا يخ�س 

بنود جدول الأعمال املعلن عنه، ويكون لكل م�شاهم عددا من الأ�شوات ي�شاوي عدد الأ�شهم التي ميلكها كما يحق للم�شاهمني غري احلا�شرين بالت�شويت غيابيا عن طريق 

الت�شويت بتوكيل، وحيث تقوم ال�شركة بعقد منتدى خا�س بال�شفافية ب�شكل �شنوي للم�شاهمني يتم من خالله عر�س ومراجعة لأعمال واجنازات ال�شركة للعام املنتهي ومناق�شة 

التوجهات امل�شتقبلية لل�شركة. 
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سجالت الملكية:
ان �شجل امل�شاهمني هو حتت حفظ ال�شركة الكويتية للمقا�شة ب�شفتها امل�شوؤولة املبا�شرة عن حفظ �شجالت اأ�شهم امل�شاهمني ويحق للم�شاهمني الطالع على ال�شجالت وذلك 

وفقاً لالإجراءات والقوانني اخلا�شة ب�شركة املقا�شة.

حقوق أصحاب المصالح:
تلتزم ال�شركة بتطبيق اإجراءات وا�شحة املعامل يف اإدارة ال�شفافية واحلوار املنفتح والت�شال مع اأ�شحاب امل�شالح لديها كما مت حتديث واعتماد �شيا�شة اأ�شحاب امل�شالح من 

قبل جمل�س الإدارة خالل العام، التزاما جتاه الأ�شا�شيات العامة لأ�شحاب امل�شالح.

فيما يلي نبذة عن امل�شوؤوليات الرئي�شية جتاه اأ�شحاب امل�شالح والتي بدورها ت�شجع م�شاركتهم ومتابعتهم لأن�شطة ال�شركة املختلفة:

تطوير قنوات توا�شل ذات انفتاح و�شفافية مع اأ�شحاب امل�شالح ب�شكل رئي�شي من خالل املوقع الإلكرتوين   ●

ال�شراف على �شوؤون ال�شركة بكفاءة ونزاهة وفعالية.  ●

التعامل مع اأ�شحاب امل�شالح بطريقة مبا�شرة ووا�شحة على اأ�شا�س الأمانة والحرتام.  ●

احرتام القوانني والت�شريعات.  ●

البرامج التدريبية الخاصة بالمجلس واإلدارة التنفيذية:
حتدد ال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة بتدريب اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بهدف تطوير املهارات وزيادة املعرفة. اإن الغر�س من هذه ال�شيا�شة هو تدريب اأع�شاء 

جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واإحاطتهم باأحدث التطورات يف املجالت الإدارية واملالية والقت�شادية وحوكمة ال�شركات، واإدارة املخاطر وحتديثات القوانني والت�شريعات 

ذات العالقة.

تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يتم تقييم اأداء املجل�س واأع�شائه وجلانه والإدارة التنفيذية با�شتخدام موؤ�شرات الأداء الرئي�شية وهي اأدوات قيا�س مالية وغري مالية لقيا�س تطور اأو اأداء اأعمال ال�شركة وتقدمها 

نحو حتقيق اأهدافها املعلنة، كما ميكن ا�شتخدام هذه املوؤ�شرات يف جميع اأنواع التقارير ولتقييم فعالية املجل�س والإدارة يف حتقيق اأهدافها. 

اإن موؤ�شرات الأداء الرئي�شية ملجل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية تغطي التطور احلا�شل يف موؤ�شرات الأداء الرئي�شية ال�شرتاتيجية اأو الت�شغيلية لأع�شاء جمل�س الإدارة 

وفريق الإدارة التنفيذية وتوفر معلومات اأ�شا�شية حول ماهية موؤ�شرات الأداء الرئي�شية، وتقرتح منهجية لتطوير هذه املوؤ�شرات كما تقدم اأ�شاليب نوعية تتعلق بتجميع هذه 

املوؤ�شرات بعد و�شعها. وتت�شمن منهجية و�شع نظام موؤ�شرات الأداء الرئي�شية ما يلي:

1. حتديد الحتياجات 

2. حتديد اأ�شحاب امل�شلحة.

3. حتديد امل�شئول. 

4. اختيار موؤ�شرات الأداء الرئي�شية املطلوبة

5. اإعداد املعايري القيا�شية 

6. ا�شتخدام موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

7. مراجعة النظام اخلا�س بقيا�س موؤ�شرات الأداء الرئي�شية. 

تقرير الحوكمة لعام 2017
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 )Value Creation( خلق القيم المؤسسية
تعمل ال�شركة على تر�شيخ ثقافة اللتزام بالقوانني والأنظمة مما يعزز وينمي القيم املوؤ�ش�شية وخطط التطوير وحتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية لل�شركة وحت�شني معدلت الأداء 

من خالل:

اإ�شافة قيمة لل�شمة التجارية لل�شركة، وزيادة ثقة اأ�شحاب امل�شالح وال�شركاء واملجتمعات واحلكومات يف ال�شركة.  ●

اإتاحة فر�شة العمل اجلماعي، حيث ت�شعى ال�شركة باأكملها اإىل تكري�س جهودها نحو حتقيق نف�س الأهداف امل�شرتكة.  ●

الت�شجيع على الرقابة الذاتية، وتوفري حماية تتجاوز ما توفره اأ�شاليب الرقابة اخلارجية مبفردها.  ●

زيادة ثقة املوظفني باأنف�شهم، حيث ميكنهم معرفة قيم العمل وتعريف الآخرين بها.  ●

التحلي باملزيد من روح امل�شوؤولية املهنية واحلرفية العالية يف الأداء، والتي من �شاأنها حتفيزهم للت�شرف بطريقة مهنية �شحيحة.  ●

ن�شر مفهوم اللتزام بالقوانني والأنظمة، مما ي�شاعد املوظفني على العمل يف بيئة تتميز بالأداء املن�شبط وامللتزم مبقت�شيات القواعد التنظيمية.  ●

المسؤولية االجتماعية:
تعد �شركة م�شاريع الكويت (القاب�شة) احدى ال�شركات الرائدة يف الكويت، وباعتبارها كذلك فقد تبنت مبداأ العطاء والتنمية للمجتمع من خالل تركيزها على دور واأهمية 

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات. فقد ترتكز يف ممار�شتها الجتماعية على ثالث ق�شايا رئي�شية يف جمال تنمية املجتمع والفرد وهي التعليم وتطوير كوادر ال�شباب وال�شحة، 

فهناك العديد من الأن�شطة واملبادرات التي ترعاها �شركة م�شاريع الكويت و�شركاتها التابعة، ومنها دعم اجلمعية الكويتية لختالفات التعلم (كالد) وهي جمعية نفع عام تعمل 

من اأجل م�شاعدة الطالب ذو �شعوبات التعلم.

 واجلدير بالذكر اأن �شركة م�شاريع الكويت تنظم �شنويا ملتقى (�شراكة) للم�شوؤولية الجتماعية كمن�شة و�شعتها �شركة امل�شاريع جلميع اأ�شحاب امل�شالح من القطاعات املختلفة 

داخل الكويت منها احلكومي، اخلا�س، وغري الربحي، حيث امل�شتفيد الأول من هذا امللتقى هو جمعيات وموؤ�ش�شات النفع العام واملجتمع املدين، وكذلك تنظيم 6 ور�س على 

مدى 4 اأيام با�شتقدام خرباء حمليني وعامليني يف جمال امل�شئولية الجتماعية، من �شاأنها م�شاعدة هذه اجلمعيات وحت�شني قدراتها وتطوير و�شائلها يف جمال التنمية الإن�شانية 

واخلريية بالإ�شافة اىل اإعطاء الفر�شة لهذه املنظمات واجلمعيات اللتقاء ب�شركات كربى من القطاع اخلا�س وجهات عديدة ت�شهم يف تنمية املجتمع.

كما تدعم ال�شركة الأن�شطة واملبادرات ال�شبابية حيث قدمت �شركة م�شاريع الكويت و�شركاتها التابعة الدعم لربنامج الربوتوجيز الذي يُعد من اأهم واأبرز برامج امل�شوؤولية 

الجتماعية التي ترعاها امل�شاريع و�شركاتها التابعة من خالل �شراكتها ال�شرتاتيجية التي بداأت يف عام 2013 ومتتد اإىل ع�شر �شنوات. ومن الربامج ال�شبابية اأي�شاً دعم برامج 

اإجناز عرب اتفاقية �شراكة مع جمعية اإجناز الكويت، املنظمة غري احلكومية التي ت�شجع على خدمة املجتمع من خالل تطوع املهنيني لتدريب ال�شباب وال�شابات يف املدار�س 

واجلامعات، وكذلك جائزة كيبكو متكني لدعم املبادرين ال�شباب التي مت اإطالقها يف عام 2015 من اأجل دعم املبادرين ال�شباب.

كما اأقامت �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة يف �شنة 2017 حملة توعوية باأعرا�س ال�شكتات القلبية، حيث �شارك يف تلك احلملة اأطباء متخ�ش�شون واإعالميون متميزون �شاهموا 

بن�شر الر�شالة التوعوية بكيفية تفادي ال�شكتات القلبية كونها امل�شبب الأول للوفاة حول العامل، و�شبل الوقاية من الإ�شابة بها والتعامل مع اأعرا�شها بال�شكل املنا�شب. ويف نف�س 

العام ح�شل اإعالن احلملة على جائزة الإبداع الإعالين اخلا�س بامللتقى الإعالمي العربي. 

csr.kipco.com وملزيد من املعلومات عن هذا الربنامج ودور �شركة م�شاريع الكويت و�شركاتها التابعة ك�شريك ا�شرتاتيجي يرجى زيارة
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 بيان الدخل المجمع 

  2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
  2017 2016 

 إيضاحات 
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 

    اإليرادات:

 372,413 386,469  إيرادات فوائد

 28,007 70,899 19 إيرادات استثمار 

 56,090 52,995 20 أتعاب وعموالت إيرادات 

 35,925 12,756  ائج شركات زميلةحصة في نت

 (6,489) (30,179) 9 حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية

 15,878 14,193  إيرادات خدمات شبكات األقمار الصناعية الرقمية

 77,160 93,740  إيرادات ضيافة وعقارات

 32,575 24,657  إيرادات تصنيع وتوزيع

 28,789 18,050  إيرادات أخرى

 20,232 12,030  يل عمالت أجنبيةربح تحو

  ───────── ───────── 

 660,580 655,610  اإليرادات 

  ───────── ───────── 

    المصروفات:

 240,652 248,121  مصروفات فوائد

 12,217 10,668  مصروفات خدمات شبكات األقمار الصناعية الرقمية

 49,534 66,757  مصروفات ضيافة وعقارات

 29,443 21,285  وفات تصنيع وتوزيعمصر

 171,302 184,750 21 مصروفات عمومية وإدارية

 23,945 22,125  استهالك وإطفاء

  ───────── ───────── 

 527,093 553,706  المصروفات

  ───────── ───────── 

 133,487 101,904  ربح التشغيل قبل المخصصات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (22,595) (22,467) 4 خسائر االئتمان مخصص

 (4,322) (1,115)  مخصص انخفاض قيمة استثمارات 

 (220) (220) 24 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  ───────── ───────── 

 106,350 78,102  الربح قبل الضرائب 

 (18,239) (15,604) 22 ضرائب

  ───────── ───────── 

 88,111 62,498  ربح السنة

  ═════════ ═════════ 

    الخاص بـ:

 45,537 23,572  مساهمي الشركة األم 

 42,574 38,926  الحصص غير المسيطرة 

  ───────── ───────── 

  62,498 88,111 

  ═════════ ═════════ 

 فلس فلس  

    ربحية السهم:

 28.62 12.08 23 الشركة األم الخاصة بمساهمي -األساسية 

  ═════════ ═════════ 

 28.62 12.08 23 الشركة األم الخاصة بمساهمي -المخففة 

  ═════════ ═════════ 
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 بيان الدخل الشامل المجمع  

  2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
  2017 2016 

  

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

    

 88,111 62,498  ربح السنة 

  ───────── ───────── 

 إيرادات شاملة أخرى

    بيان الدخل المجمع: إلىبنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا 

    موجودات مالية متاحة للبيع:

 (2,479) (1,422)  صافي خسائر القيمة العادلة -

 2,740 (1,780)  صافي المحول إلى بيان الدخل المجمع -

 1,516 1,657  تغطية التدفقات النقدية التغيرات في القيمة العادلة ل

 (34,162) (20,640)  تعديل تحويل عمالت أجنبيةصافي 

 (19,136) 3,265  حصة في إيرادات )خسائر( شاملة أخرى من شركات زميلة وشركة محاصة

  ────────── ────────── 

 (51,521) (18,920)  خسائر شاملة أخرى للسنة 

  ────────── ────────── 

 36,590 43,578  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

  ══════════ ══════════ 

  
  

    الخاص بـ :

 8,031 14,205  مساهمي الشركة األم 

 28,559 29,373  الحصص غير المسيطرة 
  ────────── ────────── 

  43,578 36,590 
  ══════════ ══════════ 
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 لنقدية المجمع بيان التدفقات ا
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2017 2016 

 إيضاحات 
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
    العمليات أنشطة

 106,350 78,102  الربح قبل الضرائب 

    التدفقات النقدية :  صافيتعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ب

 (372,413) (386,469)  إيرادات فوائد 

 (28,007) (70,899) 19 إيرادات استثمار

 (35,925) (12,756)  حصة في نتائج شركات زميلة

 6,489 30,179 9 حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية

 240,652 248,121  مصروف فوائد 

 23,945 22,125  استهالك وإطفاء  

 22,595 22,467 4 مخصص خسائر ائتمان

 4,322 1,115  مارات مخصص انخفاض قيمة استث

 2,747 (3,101)  خسائر تحويل عمالت أجنبية من قروض دائنة وأوراق دفع متوسطة األجل)أرباح( 

 972 822 18 مخصص برنامج خيارات شراء أسهم للموظفين

  ───────── ───────── 

  (70,294) (28,273) 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

 2,827 (6,830)  رات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهرودائع ذات فت

 4,656 28,576  أذونات وسندات خزانة 

 (578,729) 21,991  قروض وسلف 

 3,062 32,221  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

 23,558 (70,363)  موجودات مالية متاحة للبيع

 (7,374) (63,171)  موجودات أخرى

 10,785 (3,268)  عقارات محتفظ بها للمتاجرة

 363,935 (253,093)  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (30,071) 288,751  ودائع من عمالء

 (19,685) 24,210  مطلوبات أخرى

 5,984 4,484 19 توزيعات أرباح مستلمة

 353,855 385,874  فوائد مستلمة

 (218,602) (249,798)  فوائد مدفوعة

 (16,606) (18,305)  ضرائب مدفوعة 

  ───────── ───────── 

 (130,678) 50,985  صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة العمليات

  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار

 (11,378) (12,998)  صافي الحركة في عقارات استثمارية

 (7,472) (6,717)  شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 

 (3,154) 8,634  صافي الحركة في استثمار في شركات زميلة

 13,067 -  صافي التدفقات النقدية الواردة من بيع شركات تابعة

     - 60,710 24 متحصالت من البيع الجزئي لحصة ملكية في شركة محاصة إعالمية

 - 10,529 25 حيازة شركة تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته

 7,824 10,040  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 - (60,430) 24 شراء حصة ملكية في شركة محاصة إعالمية 

 17,566 (28,074)  أوراق مالية رأسمالية لشركة محاصة إعالمية  االستثمار في الحركة في صافي

  ───────── ───────── 

 16,453 (18,306)  الناتجة من أنشطة االستثمار )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل

 (44,796) (9,835)  ، بالصافي سداد من قروض دائنة

 134,189 63,296  المحصل من أوراق دفع متوسطة األجل، بالصافي 

 (7,028) 98,800  متحصالت من )سداد( سندات، بالصافي
 (15,172) (4,146)  شراء أسهم الشركة المشتراة 

 13,176 5,058  المحصل من بيع أسهم الشركة المشتراة

 2,415 -  المحصل من إصدار أوراق رأسمالية مستدامة 

 (11,085) (11,261)  الرأسمالية المستدامة  االوراقسداد فوائد 

 (33,921) (33,354)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم

 (19,306) (12,097)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

 (4,187) (13,048)  الحركة في الحصص غير المسيطرة

  ───────── ───────── 

 14,285 83,413  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

  ───────── ───────── 

 (29,633) (11,365)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

  ───────── ───────── 

 (129,573) 104,727  صافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل

 1,584,616 1,455,043  يناير 1النقد والنقد المعادل في 

  ───────── ───────── 

 1,455,043 1,559,770 3 ديسمبر 31د والنقد المعادل في النق

  ═════════ ═════════ 



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

 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة. 32إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة 
 المشتراة

 احتياطي
 اجباري

 طي احتيا
 اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية 

احتياطي 
خيار برنامج 

شراء أسهم 
 للموظفين 

 احتياطي 
 آخر

 أرباح 
 اإلجمالي  مرحلة 

أوراق 
رأسمالية 
 مستدامة

 الحصص
غير 

 المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 نار كويتيدي

 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

               

 1,216,385 598,474 146,440 471,471 261,692 (1,306) 1,534 (64,448) (3,620) 106,546 106,821 (86,216) 3,111 147,357 2017يناير  1كما في 

 62,498 38,926 - 23,572 23,572 - - - - - - - - - ربح السنة 

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

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

إجمالي اإليرادات )الخسائر( 

 43,578 29,373 - 14,205 23,572 - - (13,724) 4,357 - - - - - الشاملة 

بواقع  2016توزيعات أرباح لعام 

 (33,684) - - (33,684) (33,684) - - - - - - - - - (17فلس لكل سهم )إيضاح  25

 (4,146) - - (4,146) - - - - - - - (4,146) - - شراء أسهم الشركة المشتراة

 5,058 - - 5,058 8 - - - - - - 5,050 - - بيع أسهم الشركة المشتراة

 146 - - 146 83 - 63 - - - - - - - المدفوعات باألسهم للموظفين 

توزيعات أرباح مدفوعة إلى 

 (12,097) (12,097) - - - - - - - - - - - - الحصص غير المسيطرة 

الرأسمالية  االوراقسداد فوائد 

 (11,261) (3,940) - (7,321) (7,321) - - - - - - - - - المستدامة 

 11,730 11,730 - - - - - - - - - - - - (25حيازة شركة تابعة )إيضاح 

 2,288 2,479 - (191) 124 (315) - - - - - - - - التغيرات في ملكية شركات تابعة 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 1,217,997 626,019 146,440 445,538 244,474 (1,621) 1,597 (78,172) 737 106,546 106,821 (85,312) 3,111 147,357 2017ديسمبر  31كما في 

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

 



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

 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة. 32إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( المجمعالملكية بيان التغيرات في حقوق 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة 
 المشتراة

 احتياطي
 اجباري

 احتياطي 
 اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية 

احتياطي 
خيار برنامج 

شراء أسهم 
 للموظفين 

 احتياطي 
 آخر

 أرباح 
 اإلجمالي  مرحلة

أوراق 
رأسمالية 
 مستدامة

 الحصص
غير 

 المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 كويتيدينار 

 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

               

)معاد  2016يناير  1كما في 

 1,256,401 608,100 144,025 504,276 258,632 (4,114) 1,361 (32,760) 2,198 106,546 106,821 (84,876) 3,111 147,357 ادراجه(

 88,111 42,574     - 45,537 45,537     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة 

 (51,521) (14,015)     - (37,506)     -     -     - (31,688) (5,818)     -     -     -     -     - خسائر شاملة اخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

إجمالي )الخسائر( اإليرادات 

 36,590 28,559     - 8,031 45,537     -     - (31,688) (5,818)     -     -     -     -     - الشاملة 

بواقع  2015توزيعات أرباح لعام 

     -     -     -     -     -     -     -     -     - فلس لكل سهم  25

 

(33,810) 

 

(33,810) 

 

-     

 

-     

 
(33,810) 

 (15,172)     -     - (15,172)     -     -     -     -     -     -     - (15,172)     -     - شراء أسهم الشركة المشتراة

 13,176     -     - 13,176 (656)     -     -     -     -     -     - 13,832     -     - بيع أسهم الشركة المشتراة

 (626)     -     - (626) (799)     - 173     -     -     -     -     -     -     - المدفوعات باألسهم للموظفين 

وزيعات أرباح مدفوعة إلى ت

     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - الحصص غير المسيطرة 

 

-     (19,306) (19,306) 

وراق رأسمالية مستدامة إصدار أ

     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - (17)إيضاح 

 

2,415 -     2,415 

الرأسمالية  االوراقسداد فوائد 

 (7,212) (7,212)     -     -     -     -     -     -     -     -     -  المستدامة

 

-     (3,873) (11,085) 

 (12,198) (15,006)     - 2,808     - 2,808     -     -     -     -     -     -     -     - التغيرات في ملكية شركات تابعة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,216,385 598,474 146,440 471,471 261,692 (1,306) 1,534 (64,448) (3,620) 106,546 106,821 (86,216) 3,111 147,357 2016ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 



 ة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة مشاريع الكويت القابض
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31كما في 
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 الشركة حول معلومات  -1
 

ً تم عامة هي شركة مساهمة  ("الشركة األم") .عإن شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.  تأسيسها وتسجيلها وفقا
عنوان البريدي الالكويت. إن  بورصةوهي شركة مدرجة ، 1975أغسطس  2بتاريخ في دولة الكويت  المطبقةللقوانين 

   دولة الكويت. 13100الصفاة  23982لمكتب الشركة األم المسجل هو ص. ب. 
 

للسنة المنتهية "المجموعة"( بـيشار إليها معاً تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للشركة األم وشركاتها التابعة )
وتخضع هذه البيانات المالية المجمعة لموافقة ، 2018مارس  8مجلس اإلدارة بتاريخ  بقرار من 2017مبر ديس 31في 

لمساهمي الشركة األم. إن الجمعية العمومية العادية للمساهمين لها الحق في تعديل هذه البيانات  السنويةالجمعية العمومية 
 المالية المجمعة بعد إصدارها.

 

 تي:تتضمن اآل للشركة االمية إن األنشطة الرئيس
 

في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو  حصصشركات كويتية أو أجنبية وكذلك تملك في سهم أتملك حصص و .1
 وإداراتها وكفالتها لدى الغير. وإقراضها في تأسيس هذه الشركات المشاركة وأجنبية 

 

ى الغير وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة إقراض الشركات التي تملك الشركة فيها أسهًم وكفالتها لد .2
 . %20القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن االم الشركة 

 

حقوق أخرى  حقوق امتياز أو أيتملك حقوق الملكية الصناعية من براءة اختراع أو عالمات تجارية صناعية أو  .3
 ي داخل دولة الكويت أو خارجها. استغاللها سواء ف وأتتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى 

 

 تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.  .4
 

استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل  .5
 شركات متخصصة. 

 

 .)مقفلة( .ك.ش.مالقابضة شركة الفتوح  هوشركة األم لللرئيسي المساهم ا إن
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -2
 

 أساس اإلعداد
البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  تم إعداد

التي والعقارات االستثمارية و ،المشتقة األدوات الماليةو ،دات المالية المتاحة للبيعوالموجو ،الخسائر وأمن خالل األرباح 
ً للقيمة العادلة.  مغطاة  المصنفة كبنودو حققةللموجودات والمطلوبات الم مدرجة بالدفاترال ةالقيميتم تعديل تم قياسها وفقا

وذلك لتسجيل التغيرات في القيم  المطفأة  بالتكلفةف ذلك خالبإدراجها  كان ليتمالقيمة العادلة والتي  عمليات تغطيةضمن 
 .في عالقات تغطية فعالة المغطاةالعادلة المتعلقة بالمخاطر 

 

العملة الرئيسية للشركة األم، مع تقريب كافة القيم إلى  الذي يمثلعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي م ت
 ذلك. خالفأقرب ألف دينار كويتي ما لم يذكر 

 

 بيان االلتزام
ً للمعايير الدولية للتقارير الماليةللمجموعة البيانات المالية المجمعة تم إعداد  معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس  وفقا

 . الدولية
 

 المحاسبية واإلفصاحات ةالتغيرات في السياس
السابقة المالية مجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية ال

. وفيما يلي 2017يناير  1التعديالت على المعايير الحالية ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري كما في  باستثناء تطبيق
 طبيعة وأثر هذه التعديالت:

 

 فصاحبيان التدفقات النقدية: مبادرة اال 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
إن التعديالت تتطلب من المنشآت تقديم إفصاحات حول التغيرات في مطلوباتها الناتجة من انشطة التمويل؛ بما في ذلك 
كال من التغيرات الناتجة من التدفقات النقدية والتغييرات غير النقدية )مثل أرباح أو خسائر تحويل العمالت األجنبية(. 

 تأثير جوهري على المركز المالي المجمع للمجموعة. المعيار ليس له  تطبيق هذاعلى الرغم من ذلك، فإن 
 

 ضرائب الدخل: تحقق أصول الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
لضرائب توضح التعديالت انه يجب على الشركة ان تدرس ما إذا كان قانون الضرائب يحدد مصادر االرباح الخاضعة ل

والتي يمكن مقابلها ان تقوم الشركة بإجراء خصومات عند عكس الفروق المؤقتة القابلة للخصم المتعلقة بالخسائر غير 
المحققة. كما تقدم التعديالت ارشادات توضح كيفية قيام الشركة بتحديد االرباح الخاضعة للضرائب في المستقبل، 

ح الخاضعة للضرائب استرداد بعض الموجودات لقاء مقابل أكثر من القيمة وتوضح الحاالت التي قد تتضمن فيها األربا
المدرجة بالدفاتر. قامت المجموعة بتطبيق التعديالت بأثر رجعي، إال أن تطبيقها ليس له أي تأثير على المركز او األداء 

 المالي للمجموعة. 



 ة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة مشاريع الكويت القابض
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -2
 

 حاسبية واإلفصاحات )تتمة(التغيرات في السياسة الم
 2016-2014دورة التحسينات السنوية 

توضيح نطاق متطلبات  :اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى 12تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 12اإلفصاح ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 10بخالف تلك الواردة في الفقرة )ب  12للتقارير المالية توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح ضمن المعيار الدولي 
( تسري على حصة المنشأة في الشركة التابعة أو شركة المحاصة او الشركة الزميلة )او جزء من حصتها في 16إلى ب 

 البيع.شركة المحاصة او الشركة الزميلة( ويتم تصنيفها )او تدرج في مجموعة البيع المصنفة كـــ( محتفظ بها لغرض 
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 
لم يتم التطبيق المبكر لعدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في او 

حاجة عند اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. وتنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير وفق ال 2018يناير  1بعد 
 عندما تصبح سارية المفعول. 

 

 األدوات المالية   9المعيار الدولي للتقارير المالية 
األدوات  9من المعيار الدولي للتقارير المالية الصيغة النهائية  2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 
التحقق والقياس وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار  األدوات المالية: 39المالية الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي 

كافة الجوانب الثالثة للمحاسبة عن مشروع األدوات  9. يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية 9الدولي للتقارير المالية 
على الفترات  9 المالية: التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التغطية. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية

مع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التغطية، ينبغي أن يسري  2018يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
التطبيق بأثر رجعي ولكن ليست معلومات المقارنة إلزامية. بالنسبة لمحاسبة التغطية، يتم تطبيق المتطلبات بصورة عامة 

 اءات المحدودة.في المستقبل مع بعض االستثن
 

تسري متطلبات . 2018يناير  1تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب اعتبارا من 
التصنيف والقياس وانخفاض القيمة بأر رجعي من خالل تعديل األرصدة االفتتاحية لبيان المركز المالي المجمع كما في 

الذي يتيح لها عدم و 9الذي يمنحه المعيار الدولي للتقارير المالية ة من االستثناء وسوف تستفيد المجموعتاريخ التطبيق. 
المقارنة. يستند هذا التقييم الى المعلومات المتاحة حاليا وقد يخضع للتغيرات الناتجة من توافر إعادة ادراج المعلومات 

 . 9المعيار الدولي للتقارير المالية عندما تقوم المجموعة بتطبيق  2018معلومات جديدة مؤيدة للمجموعة في 
 

 التصنيف والقياس 
بناءا على الجمع بين  -باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات-يتطلب المعيار الجديد تقييم كافة الموجودات المالية 

. وسيتم استبدال دواتلأل نموذج أعمال المنشأة المستخدم إلدارة الموجودات، وسمات التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة
بما يلي: القياس وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر، او  39فئات القياس ضمن معيار المحاسبة الدولي 

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، او بالتكلفة المطفأة. 
 

تمرار في تصنيف األدوات المؤهلة للقياس وفقا للتكلفة المطفأة او للمنشآت االس 9كما يتيح المعيار الدولي للتقارير المالية 
ضمن األدوات المصنفة وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل 

ي الى انخفاض جوهري الخسائر، بحيث يكون هذا التصنيف غير قابل لإللغاء. وفي هذه الحالة، يستبعد التصنيف أو يؤد
في فروق القياس أو التحقق. ويجوز تصنيف أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة ضمن األدوات 

وعلى اال  لإللغاء، بحيث يكون هذا التصنيف غير قابل اإليرادات الشاملة األخرىالمدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل 
كما أن أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها  لخسائر الحقا الى بيان الدخل المجمع.يتم إعادة تصنيف األرباح او ا

لغرض المتاجرة يجوز تصنيفها على نحو غير قابل لإللغاء كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر دون أن 
 الى األرباح او الخسائر في بيان الدخل. يتم إعادة تصنيفها 

 

باستثناء التعامل  39، تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالية كما هي وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي لى حد كبيرإ
مع األرباح او الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة بشأن المطلوبات المصنفة كمدرجة 

األخرى دون إعادة تصنيفها التحركات في اإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. تعرض هذه 
 و الخسائر الناتجة.أأي فروق في المحاسبة عن األرباح ما لم تظهر المجمع و الخسائر ألى بيان األرباح إالحقا 

 

ودات فإن تطبيق هذا المعيار سوف يؤدي إلى إعادة تصنيف بعض الموجاستنادا إلى التقييم الذي أجرته المجموعة، 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بها حتى االستحقاق الى الموجودات المالية الية المحتفظ الم

دينار كويتي بناءا على نموذج األعمال المستخدم من قبل المجموعة إلدارة هذه الموجودات. فضال  ألف 56,903بمبلغ 
حقوق الملكية والصناديق المدارة المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع بمبلغ  تعن ذلك، سيتم إعادة تصنيف بعض أدوا

ال تتوقع الى الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. الف دينار كويتي  112,284
إن تطبيق هذا المعيار ليس . لماليةالمجموعة أي تأثير مادي على حقوق الملكية نتيجة التغيرات في تصنيف الموجودات ا

  المالية.مطلوبات المن المتوقع أن يكون له أي تأثير على 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة(معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 
 )تتمة(األدوات المالية 9ارير المالية المعيار الدولي للتق

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
تغيرات جوهرية على منهجية تحديد خسائر انخفاض قيمة القروض. يستبدل هذا  9لمعيار الدولي للتقارير المالية أدخل ا

بالمنهج المستقبلي المرتبط بخسائر االئتمان  39المعيار منهج الخسائر المتكبدة الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي 

لخسائر المتوقعة لكافة القروض والموجودات األخرى من فئة المتوقعة. وبذلك يتعين على المجموعة تسجيل مخصص ل

الديون غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باإلضافة إلى التزامات القروض وعقود الضمانات 

ثني عشر شهرا التالية ما لم المالية. يستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر خالل فترة اال

بدء االئتمان. وفي تلك الحالة، يستند المخصص إلى احتمالية التعثر على مدى تطرأ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ 

 عمر األصل. 
 

صورة لما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت ب مالي تقريرفي نهاية كل فترة وضعت المجموعة سياسة لتنظيم إجراء تقييم 

 جوهرية منذ التحقق المبدئي عن طريق مراعاة التغير في مخاطر التعثر والذي يطرأ على مدار العمر المتبقي لألداة المالية. 
 

  الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة، ستقوم المجموعة بتقييم مخاطر التعثر التي تطرأ على األداة المالية على مدار

ئر االئتمان المتوقعة استنادا إلى القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي على مدار عمرها المتوقع. ويتم تقدير خسا

 العمر المتوقع المتبقي لألصل المالي؛ أي الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة إلى المجموعة بموجب العقد و؛

 لمعدل الفائدة الفعلي للقرض. التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والمخصومة وفقا 
 

فقط بعد أن تحدد مختلف الجهات التنظيمية للبنوك التجارية التي تمثل يمكن قياس تأثير مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

فيما يتعلق  9شركات تابعة للمجموعة آلية احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 31روض والسلف والتي سيتم تصنيفها كمدرجة "بالتكلفة المطفأة" وسوف تنعكس الحقا في المعلومات المالية لفترة بالق

 . 2018مارس 
 

 محاسبة التغطية
المصنفة حاليا كمعامالت تغطية فعالة والتي تستمر للتأهل لمحاسبة التغطية قامت المجموعة بتحديد كافة عالقات التغطية 

ال يغير المبادئ العامة  9. اخذا في االعتبار أن المعيار الدولي للتقارير المالية 9دولي للتقارير المالية ضمن المعيار ال

 9لكيفية محاسبة المنشأة عن معامالت التغطية الفعالة، فإن تطبيق متطلبتا التغطية ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 

 لية المجمعة للمجموعة. لن يكون له تأثير جوهري على البيانات الما
 

 اإلفصاحات
هذه المتطلبات  تغييرات في العرض. ومن المتوقع أن تؤديالالمزيد من متطلبات اإلفصاح وأيضاً المعيار الجديد  يطرح

السيما في السنة التي سيتم فيها تطبيق  أدواتها الماليةإلى تغيير في طبيعة وحجم إفصاحات المجموعة حول  والتغييرات

لتحديد الفجوات في البيانات مقابل العملية الحالية وتعمل المجموعة على  ر الجديد. تضمن تقييم المجموعة تحليالً المعيا

 للحصول على البيانات المطلوبة.تنفيذ التغيرات في النظام والضوابط الرقابية التي تراها ضرورية 
 

 قود مع عمالء : اإليرادات الناتجة من ع15المعيار الدولي للتقارير المالية 
ويسري للفترات التي  2014في مايو  اإليرادات الناتجة من عقود مع عمالء 15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

مبادئ تحقق  15المعيار الدولي للتقارير المالية يطرح مع السماح بالتطبيق المبكر.  2018يناير  1تبدأ في او بعد 
ومع ذلك، ستظل إيرادات الفوائد واألتعاب التي تعتبر جزءا ال كافة العقود مع العمالء. اإليرادات والتي تسري على 

وستخضع للتنظيم من خالل  15يتجزأ من األدوات المالية وعقود التأجير خارج نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 
عقود التأجير(.  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  9المعايير األخرى المعمول بها )مثل المعيار الدولي للتقارير المالية 

عند نقل ملكية البضائع والخدمات في  15وستكون هناك ضرورة لتسجيل اإليرادات طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
ملة من متطلبات إطار الحدود التي يتوقع فيها ناقل الملكية األحقية في البضائع والخدمات. كما يحدد المعيار مجموعة شا

اإلفصاح المتعلقة بطبيعة وحدود وتوقيت اإليرادات وما يقابلها من تدفقات نقدية مع العمالء. ال تتوقع المجموعة أي تأثير 
 مادي على السياسات المحاسبية او المركز او األداء المالي عند تطبيق هذا المعيار.

 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير  -امالت المدفوعات باألسهمتصنيف وقياس مع 2المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2المالية 

المدفوعات باألسهم الذي يعالج  2أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
ها نقدا، وتصنيف معامالت ثالث أمور: أثر شروط األداء على قياس معامالت المدفوعات باألسهم التي يتم تسويت

المدفوعات باألسهم التي يتم تسويتها على أساس الصافي بالنسبة اللتزامات ضرائب االستقطاع، والمحاسبة عندما يؤدي 
 تعديل شروط معامالت المدفوعات باألسهم إلى تغيير تصنيفها من التسوية نقدا الى التسوية باألسهم.
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 مة(السياسات المحاسبية الهامة )تت -2
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير  -تصنيف وقياس معامالت المدفوعات باألسهم 2المعيار الدولي للتقارير المالية 

 )تتمة( 2المالية 
ق بأثر رجعي في حالة عند التطبيق، تطالب المنشآت بتطبيق التعديالت دون إعادة إدراج الفترات السابقة ويسمح بالتطبي

اختيار كافة التعديالت الثالث واستيفاء باقي المعايير األخرى. تسري التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد في 
مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة بتطبيق األثر المحتمل للتعديالت على بياناتها المالية   2018يناير  1أو بعد 

  المجمعة.
 

 عقود التأجير  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
عقود التأجير،  17يحل محل معيار المحاسبة الدولي هو و 2016يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

ولجنة التفسيرات تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير،  4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكالً -27الحوافز، ولجنة التفسيرات الدائمة -عقود التأجير التشغيلي-15الدائمة 

ً لعقد التأجير. يحدد هذا المعيار الدولي للتقارير المالية  مبادئ التحقق والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود  16قانونيا

مستأجر المحاسبة عن كافة عقود التأجير باستخدام نموذج الموازنة الفردي المتبع لعقود التأجير التأجير، ويتطلب من ال

عقود تأجير  -. يتضمن المعيار إعفاءين اثنين بالنسبة للتحقق للمستأجر17التمويلي ضمن معيار المحاسبة الدولي 

يرة االجل )أي عقود التأجير التي تبلغ مدتها الموجودات "منخفضة القيمة" )مثل الحواسب الشخصية( وعقود التأجير قص

شهًرا أو أقل(. وفي بداية تاريخ عقد التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام بسداد مدفوعات التأجير )أي التزام  12

التأجير( وتسجيل أصل يمثل االصل المرتبط بحق االستخدام خالل فترة التأجير )أي االصل المرتبط بحق االستخدام(. 

كما يجب على المستأجر تسجيل مصروفات الفوائد على التزام التأجير بصورة مستقلة باإلضافة إلى مصروفات 

 االستهالك المتعلقة باألصل المرتبط بحق االستخدام. 
 

عات ويقوم المستأجر بإعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أحداث معينة )مثل: التغير في مدة االيجار، أو التغير في مدفو

التأجير المستقبلية الناتج من المؤشر أو النسبة المستخدمة لتحديد تلك المدفوعات(. وبشكل عام، يقوم المستأجر بتسجيل 

 القيمة الناتجة من إعادة قياس التزام التأجير كتعديل على االصل المرتبط بحق االستخدام. 
 

ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة  16الية إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير الم
، حيث يستمر المؤجر في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس مبدأ 17الحالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي  17التصنيف الموضح في معيار المحاسبة الدولي 
 ويلي. والتم

 

من المستأجر والمؤجر عرض المزيد من اإلفصاحات بما يتجاوز متطلبات  16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  16يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  .17معيار المحاسبة الدولي 

. يجوز للمستأجر أن 15ان تطبق المنشاة أوالً المعيار الدولي للتقارير المالية . ويسمح بالتطبيق المبكر شريطة 2019
يختار تطبيق المعيار بطريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي او التطبيق المعدل بأثر رجعي. وتتيح االحكام االنتقالية للمعيار 

 على بياناتها المالية المجمعة. 16الية لمعيار الدولي للتقارير المتقوم المجموعة بتقييم اثر ابعض اإلعفاءات. 
 

 س التجميع اأس
السيطرة تنشأ . 2017ديسمبر  31كما في وشركاتها التابعة م للشركة األتتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية 

مر فيها ويكون عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستث
لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر 

 المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
  لياة علاى توجياه األنشاطة ذات التاي تمنحهاا القادرة الحا الحالياةالسيطرة على الشركة المستثمر فيهاا )أي الحقاوق

 ،الصلة الخاصة بالشركة المستثمر فيها(
  وعائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيهاالحق في الحصول على التعرض لمخاطر أو ، 
 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها 

 

لبية حقوق التصويت تؤدي الى ممارسة السيطرة. وعندما يكاون لادى المجموعاة اقال مان بشكل عام هناك افتراض بان اغ
تأخذ المجموعة فاي اعتبارهاا كافاة المعلوماات والظاروف أغلبية حقوق التصويت او حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، 

 ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
 حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيهاب التعاقدي القائم مع الترتي 
 الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى الحقوق 
 التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة حقوق 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 أساس التجميع )تتمة(
على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلوماات والظاروف تشاير إلاى وجاود  تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها

تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثاة للسايطرة. يبادأ تجمياع الشاركة التابعاة عنادما تحصال المجموعاة علاى 
لشااركة التابعااة. ويااتم إدراج عناادما تفقااد المجموعااة ساايطرتها علااى ايتوقااف التجميااع الساايطرة علااى الشااركة التابعااة و

الموجاودات والمطلوباات واإليارادات والمصاروفات المتعلقااة بالشاركة التابعاة التاي تام حيازتهااا أو بيعهاا خاالل السانة فااي 
من تاريخ حصول المجموعاة علاى السايطرة حتاى تااريخ توقاف سايطرة المجموعاة علاى اعتبارا  ات المالية المجمعةبيانال

 الشركة التابعة.
 

والحصص غير للمجموعة ألخرى بمساهمي الشركة األم االشاملة ق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات تتعل
المسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على 

بية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاس
الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة 

 بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.
 

لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة  يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية
 السيطرة على شركة تابعة، فإنها:

  .تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 
 للحصص غير المسيطرة.  مدرجة بالدفاترتستبعد القيمة ال 
 ة المسجلة في حقوق الملكية. تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكم 
  .تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم 
 .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 
 بيان الدخل المجمع ضمن تعمل على تحقق أي فائض أو عجز. 
 أو بيان الدخل المجمع ى إلى تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في اإليرادات الشاملة األخر

ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو  ،، إذا كان ذلك مناسباً رحلةاألرباح الم
 المطلوبات ذات الصلة. 

 

  :فيما يلي الشركات التابعة للمجموعة

 االنشطة الرئيسية  بلد التأسيس اسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية 

 *ديسمبر 31في كما 

   2017 2016 

     حتفظ بها مباشرة مال

 - %96 شركة قابضة  البحرين   شركة الخليج المتحدة القابضة ش.م.ب )أ(

 البحرين بنك الخليج المتحد ش.م.ب. )أ( 
خدمات مصرفية 

 %96 - استثمارية 

 %65 %64 خدمات مصرفية الكويت بنك برقان ش.م.ك. )برقان(

 %72 %73 عقارات  الكويت ت المتحدة ش.م.ك.ع. شركة العقارا

 %81 %80 صناعية  الكويت )مقفلة(  شركة الصناعات المتحدة ش.م.ك.

 %92 %92 عقارات  الكويت شركة أوفرالند العقارية ذ.م.م. )"اوفرالند"(  

 %100 %100 استشارات  الهند مركز بولسار للمعرفة

 %100 %100 إدارة موجودات المتحدة الواليات إدارة الخليج المتحدة إنك 

 %100 %100 إدارة موجودات المملكة المتحدة إدارة الخليج المتحدة المحدودة 

 %100 %100 ادخار وتقاعد  البحرين ش.م.ب. والتقاعد دخارلالشركة تقاعد 

شركة الروابي المتحدة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 
لعقارية ش.م.ك. )قابضة( )سابقا: شركة الروابي الدولية ا

 %100 %100 قابضة الكويت  )"روابي"()مقفلة(( 

 %100 %100 استشارات  الكويت ش.م.ك. )مقفلة( الكويتية المتحدة  تاالستشاراشركة 

     

     المحتفظ بها من خالل شركات المجموعة

 %67 %68 عقارات  الكويت شركة أبراج المتحدة ش.م.ك. )مقفلة( 

متحدة للخدمات البحرية ش.م.ك. شركة ايكاروس ال
 %60 %60 خدمات بحرية  الكويت )مقفلة( 

 %53 %53 استثمارات  الكويت  شركة شمال إفريقيا القابضة ش.م.ك. )مقفلة(

 %98 %98 شركة قابضة  جيرنسي  شركة شمال إفريقيا القابضة للصناعات المحدودة 

 الكويت  شركة الشبكات المتحدة ش.م.ك. )مقفلة(
دم خدمات تكنولوجيا مق

 %64 %64 المعلومات 
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 االنشطة الرئيسية  بلد التأسيس اسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية 

 ديسمبر* 31كما في 

   2017 2016 

     )تتمة( المحتفظ بها من خالل شركات المجموعة

 %100 %100 عقارات  هولندا . اسوفيد بي.فيشركة 

 %100 %100 شركة قابضة  هولندا شركة شمال افريقيا لالستشارات كوبيراتيف يو أي

 %97 %88 عقارات الكويت شركة مينا هومز العقارية ش.م.ك. )مقفلة( 
     

     منشآت مهيكلة تعامل معاملة الشركات التابعة 

 مان جزر كاي شركة مشاريع الكويت )كايمان(
منشأة ذات اغراض 

 %100 %100 خاصة

 البحرين شركة يو بي سي فنتشرز ذ.م.م.
منشأة ذات اغراض 

 %99 %99 خاصة

 (DIFCشركة مشاريع الكويت المحدودة أس.بي.سي)
اإلمارات 

  العربية المتحدة
شركات ذات أغراض 

 %100 %100 خاصة
 

      شركة الخليج المتحدة القابضةمحتفظ بها من خالل ال

 - %100  مصرفيةاستثمارات  البحرين  بنك الخليج المتحد ش.م.ب. )أ(

     

 محتفظ بها من خالل شركة الخليج المتحدة القابضة/ال
     بنك الخليج المتحد 

 %86 %86 إدارة الموجودات  الكويت شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. )كامكو( 

 %81 %81 خدمات مصرفية  مالطا  مجموعة فيم بنك )"بنك فيم "( )ب(

 %98 %98 عقارات الكويت شركة هتون العقارية ذ.م.م.

 سوريا الشركة السورية الخليجية لالستثمار
خدمات استثمارات 

 %99 %99 مصرفية

شركة الخليج المتحدة القابضة للخدمات المالية شمال 
 تونس أفريقيا

وساطة وخدمات 
 %85 %83 استثمارات مصرفية

 %99 %99 عقارات  الكويت العقارية ذ.م.م. شركة الزاد

 %100 %100 عقارات  الكويت شركة الضيافة المتحدة العقارية ذ.م.م. 

 %100 %100 عقارات الكويت شركة شمال إفريقيا األولى العقارية ذ.م.م.

 %100 %100 صندوق البحرين صندوق كامكو للفرص الخليجية 

 %73 %73 صندوق  الكويت ة  صنـدوق الكويت لفرص الملكية الخاص

 شركة جلف ريالتي المتحدة الدولية المحدودة
 العذراءجزر 

 عقارات البريطانية
 

100% 100% 

  (DIFC)شركة كامكو لإلستثمار المحدودة
اإلمارات 

 %100 %100 إدارة استثمارات  العربية المتحدة

 %66 %66 صندوق الكويت صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت 

 %97 %97 صندوق الكويت صندوق الجازي النقدي 

 القابضة انك 176فيديرال ستريت  شركة
الواليات المتحدة 

 %100 %100 عقارية  االمريكية

 %96 %96 قابضة  الكويت  شركة نواصي المتحدة القابضة 

 %96 %96 قابضة  الكويت  شركة التضامن المتحدة القابضة 

 - %100 خدمات إدارة  رسيجي فلينت مانجر ليمتد )ج( 

 )ج(  أل. أل. سي.شركة فلينت لالستشارات 
الواليات المتحدة 

 - %46 خدمات استشارات  االمريكية

 شركة باكاي باور أدفيزري أل. أل. سي.
الواليات المتحدة 

 %50 %50 خدمات استشارات االمريكية

 %100 %100 خدمات إدارة جيرسي شركة باكاي باور مانجر ليميتد

     

     المحتفظ بها من خالل بنك برقان

 %91 %91 خدمات مصرفية الجزائر بنك الخليج الجزائر ش.م.ج. )د(

 %52 %52 خدمات مصرفية العراق بنك بغداد ش.م.أ.م.

 %87 %87 خدمات مصرفية تونس بنك تونس الدولي إس.إيه.

 %52 %52 خدمات مصرفية العراق شركة بغداد للوساطة

 %99 %99 خدمات مصرفية تركيا رقان أيه اس.بنك ب

 %99 %99 تأجير  تركيا برقان فايننشال كيراالما أيه إس  
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 االنشطة الرئيسية  بلد التأسيس اسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية 

 ديسمبر* 31كما في 

   2017 2016 

     )تتمة(ظ بها من خالل بنك برقان المحتف

 %99 %99 وساطة  تركيا برقان ياتيريم مينكول ديجيرلر أيه إس 

 %99 %99 ادارة موجودات  تركيا برقان بورتفوي يونتيمي أيه إس 

 %100 %100 منشأة ذات أغراض خاصة  دبي  للتمويل المحدودة   1برقان تير 

 %100 %100 خدمات استشارات مالية دبي دةبرقان بنك للخدمات المالية المحدو

 %26 %26 وساطة العراق شركة األمين للتأمين

 %100 %100 منشأة ذات أغراض خاصة دبي برقان سينيور المحدودة ذات األغراض الخاصة 

 %99 %99 خدمات إدارة الثروة دبي   برقان إلدارة الثروة

     

     تحدةالمحتفظ بها من خالل شركة العقارات الم

 %92 %92 عقارات الكويت الصالحية –سوق المتحدة شركة محاصة 

 %98 %98 عقارات الكويت شركة المباني المتحدة ش.م.ك. )مقفلة(

 %100 %100 عقارات مصر ش.م.مشركة المباني المتحدة  مصر 

 %99 %99 عقارات الكويت شركة تمليك العقارية المتحدة ذ.م.م.

 %96 %96 ادارة مرافق  الكويت ولية إلدارة المشاريع ذ.م.مالشركة المتحدة الد

 %97 %97 ادارة مرافق الكويت الشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.م.ك. )مقفلة(

 %100 %100 عقارات لبنان الشركة اللبنانية العقارية المتحدة ش.م.ل )قابضة(

 %100 %100 عقارات األردن شركة أريج المتحدة لإلسكان ذ.م.م.

 %100 %100 عقارات عمان شركة الريف العقارية ش.م.ع. )مقفلة(

 %100 %100 تطوير سياحي مصر شركة رتاج المتحدة لالستثمار السياحي ش.م.م. )مقفلة(

 %64 %64 عقارات الكويت الشركة المتحدة لتطوير المرافق ش.م.ك. )مقفلة(

 %95 %95 عقارات سوريا  الشركة المتحدة لالستثمار ذ.م.م.

 %100 %100 استثمار  مصر الشركة المتحدة لالستثمار العقاري ش.م.م.

 %92 %92 عقارات مصر شركة منازل المتحدة العقارية ش.م.م.

 %100 %100 عقارات مصر شركة أسوار المتحدة العقارية ش.م.م.

 %87 %87 عقارات الكويت شركة الضيافة القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 

 %100 %100 عقارات األردن عقارية المتحدة ش.م.خ. شركة األردن ال

 %100 %100 عقارات  مان فأو لاي غرينويتش كاي المحدودة

 %90 %90 عقارات سوريا  شركة العقارات المتحدة ذ.م.م. 

 %63 %63 عقارات الكويت  شركة يونيفرسال المتحدة العقارية ذ.م.م. 

 %100 %100 عقارات مصر حة ش.م.م.الشركة المصرية الخليجية للفنادق والسيا

 %100 %100 ادارة فنادق  لبنان شركة بحمدون المتحدة العقارية ش.م.ل. 

 %100 %100 عقارات لبنان شركة الروشة القابضة ش.م.ل. 

 %100 %100 عقارات لبنان شركة الضيافة لبنان ش.م.ل )شركة قابضة(

 %100 %100 عقارات نانلب الشركة اللبنانية العقارية المتحدة ش.م.ل.

 %60 %60 عقارات االردن  شركة مجمع العبدلي ش.م.خ. 

 %100 %100 إدارة مرافق عمان الشركة المتحدة إلدارة المرافق ش.م.م 

 شركة يو اف ام للتنظيف والخدمات الفنية ذ.م.م
اإلمارات العربية 

 %100 %100 إدارة مرافق  المتحدة

 المنشآت ذ.م.م شركة يو اف ام لخدمات إدارة
اإلمارات العربية 

 %100 %100 إدارة مرافق  المتحدة

 إ ب إم لصيانة المباني ذ.م.م 
اإلمارات العربية 

 %100 %100 إدارة مرافق  المتحدة

 %100 %100 إدارة مشروعات  مصر الشركة المصرية المتحدة إلدارة المشروعات ذ.م.م.

 %100 %100 شركة قابضة  مان اوف  لاي الداو القابضة المحدودة  شركة

 %100 %100 إدارة مرافق األردن  شركة يو اف ام لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م.

 %100 %100 زراعة  مصر ركة اريج المتحدة لالستثمار الزراعيش
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 ة االنشطة الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية 

 ديسمبر* 31كما في 

   2017 2016 

     محتفظ بها من خالل شركة الصناعات المتحدةال

الشركة الكويتية األهلية للمشاريع الصناعية ش.م.ك. 
 %100 %100 استثمار صناعي  الكويت )مقفلة(

 %99 %99 اعياستثمار صن الكويت شركة المشاريع الشرقية للتجارة العامة ذ.م.م. 

 %95 %95 استثمار صناعي السعودية شركة الخليج الصناعية المتحدة ذ.م.م.

     

     المحتفظ بها من خالل شركة الشبكات المتحدة

 %82 %82 خدمات االقمار الصناعية  الكويت  شركة جلف سات لالتصاالت ش.م.ك. )مقفلة(

 %100 %100 صاالت ات جزر كيمان  شركة تخاطب شركة محدودة باألسهم

 %100 %100 اتصاالت  سوريا  الشركة السورية لالتصاالت التكنولوجية 

 %100 %100 اتصاالت  األردن  لف سات لالتصاالت جشركة 

 %100 %100 اتصاالت  مصر  شركة جي كاست ميديا ذ.م.م. 

 %100 %100 اتصاالت  قبرص شركة ماي تي في )سي واي( المحدودة

     

     فظ بها من خالل شركة أوفرالند المحت

 %76 %76 عقارات  الكويت  شركة أماكن العقارية المتحدة

 %100 %100 استثمار صناعي الكويت الشركة المتحدة للغازات الصناعية ش.م.ك. )مقفلة( 

 %100 %100 تصنيع  الكويت  شركة مشاريع الطاقة البديلة 

 - %64 تعليم  الكويت  ( )هـ(ش.م.ك. )مقفلةشركة التعليم المتحدة 

     

     المحتفظ بها من خالل بنك فيم 

 %100 %100 بيع ديون المملكة المتحدة  شركة لندن لبيع الديون المحدودة 

 %100 %100 شركة قابضة هولندا  اف أي ام فاكتورز بي في

 مالطا المحدودةاف أي ام بزنس سليوشنز 
مقدم خدمات تكنولوجيا 

 %100 %100 ات المعلوم

 %100 %100 إدارة أمالك مالطا اف أي ام لالستثمار العقاري المحدودة

 %100 %100 شركة قابضة المملكة المتحدة  المحدودةشركة لندن الدولية لبيع الديون 

 شركة لندن اميركاز لبيع الديون انك 
الواليات المتحدة 

 %100 %100 تسويق االمريكية

 %100 %100 تسويق البرازيل المحدودةلبيع الديون  شركة لندن دو برازيل

 مينا فاكتورز المحدودة
 اإلمارات العربية

 %100 %100 بيع الديون   المتحدة

 %86 %86 بيع الديون  الهند شركة الهند لبيع الديون والحلول المالية الخاصة المحدودة  

 %100 %100 بيع الديون  هولندا  سي أيه اس فاكتورز القابضة بي في 

 %100 %100 بيع الديون  تشيلي أف أيه أم القابضة )تشيلي( أس بي ايه

 %100 %100 بيع الديون مصر الشركة المصرية لبيع الديون ش.م.م.

 %51 - بيع الديون  تشيلي )و(التام فاكتورس اس ايه 

 %20 - بيع الديون  تشيلي )و( 1فوندو دي انفرجن بريفاتو فاكتورنج 

اس اف اس.ايه. ادمنسترادورا دي فوندوس دي اف اف 
 %100 - بيع الديون  تشيلي )و( انفرجن

     

     محتفظ بها من خالل مركز بولسار للمعرفة ال

 شركة بولسار لخدمات االستشارات 
 االمارات العربية

 %100 %100 استشارات  المتحدة 

     

     محتفظ بها من خالل شركة أبراج المتحدة  ال

 %100 %100 عقارات  الكويت  22شركة إدارة مشروع 

     

محتفظ بها من خالل شركة شمال افريقيا القابضة ال
     للصناعات المحدودة 

 %100 %100 تصنيع  تونس شركة ساسم للصناعات اس ايه

 %100 %100 خدمات واصالحات  تونس خدمات شركة ساسم لل

 %100 %100 ريب صناعي تد تونس للتعليم ساسم اس تي تي 

 %100 %100 تدريب تونس الدولية ساسم 

 %100 %100 بحوث وتطوير  تونس سمارت ساسم 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 أسس التجميع )تتمة( 

 االنشطة الرئيسية  بلد التأسيس اسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية 

 ديسمبر* 31كما في 

   2017 2016 

حتفظ بها من خالل شركة شمال افريقيا القابضة مال
     )تتمة( للصناعات المحدودة 

 %100 %100 خدمات صناعية  تونس للطاقة والخدمات الهندسية  شركة ساسم

اإلمارات  أل. أل. سي.جي سي سي الكهربية  شركة ساسم
 %100 %100 مبيعات   العربية المتحدة

 %100 %100 مبيعات  ساحل العاج  للصناعات ساحل العاج  شركة ساسم

 %100 %100 مبيعات  رواندا رواندا المحدودة  شركة ساسم

     

     محتفظ بها من خالل شركة اسوفيد بي في ال

 %100 %100 عقارات  المغرب   شركة اسوفيد للتطوير العقاري اس ايه

 %100 %100 إدارة مرافق  المغرب  الدار ة العقارات اس ايه شركة اسوفيد 

 %100 %100 إدارة مرافق  المغرب  لعمليات الخليج اس ايهشركة اسوفيد 

 %100 %100 عقارات  المغرب  اس ايهللفنادق شركة اسوفيد 

 %100 %100 عقارات  المغرب  الخليج اس ايه شركة اسوفيد 

 %100 %100 عقارات  المغرب  جولف للفنادق اس ايه شركة اسوفيد 

 %100 %100 عقارات  هولندا  اسيم بي في 

     

     محتفظ بها من خالل شركة الروابي 

 %51 %51 خدمات مصرفية  األردن  البنك األردني الكويتي ش.م.ع. 

     

     )هـ( شركة التعليم المتحدة  محتفظ بها من خاللال

 - %85 تعليم الكويت  شركة الريان القابضة ش.م.ك. )مقفلة(

 - %70 تعليم الكويت  ذ.م.م.  اس التعليميةشركة أي يو 

 - %99 تعليم الكويت   شركة الريان للخدمات التعليمية

 - %99 تعليم الكويت  مؤسسة النوري التعليمية ذ.م.م. 

     

 لإلنشاءاتمحتفظ بها من خالل شركة شمال افريقيا ال
      كوبيراتيف يو ايه

 %100 %100 انشاءات  المغرب  ستافبني اس ايه 

     

     المحتفظ بها من خالل شركة شمال افريقيا القابضة

 %51 %51 أدوية مصر المركز الطبي المصري الدولي ش.م.م

 %100 %100 استثمار قابضة  غيرنزي مية المحدودة يشركة شمال افريقيا للخدمات التعل

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

  العربية المتحدة
 استثمار قابضة 

100% 100% 

 %100 %100 استثمار قابضة  غيرنزي شركة شمال أفريقيا القابضة للصناعات الزجاجية المحدودة

 %100 %100 استثمار قابضة  غيرنزي  شركة شمال أفريقيا القابضة لصناعة األدوية المحدودة

  .شركة شمال أفريقيا أيرو للتجارة العامة ذ.م.م
اإلمارات 

  العربية المتحدة
 استثمار قابضة 

100% 100% 

 %100 %100 استثمار قابضة غيرنزي شركة شمال أفريقيا القابضة للصناعات المحدودة

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

 %100 %100 استثمار قابضة  العربية المتحدة

 %100 %100 استثمار قابضة مصر ية المحدودةشركة شمال أفريقيا للصناعات الدوائ

 %100 %100 استثمار قابضة مصر شركة شمال أفريقيا لتوزيع األدوية المحدودة

 %100 %100 استثمار قابضة قبرص شركة سونترانا لالستثمار المحدودة

 %100 %100 استثمار قابضة قبرص شركة كيفالينا لالستثمارات  المحدودة

 %100 %100 عقارات  المغرب يا القابضة للعقاراتشركة شمال أفريق

 %100 %100 عقارات  هولندا  شركة شمال أفريقيا القابضة للعقارات التعاونية يو إيه

 %100 %100 تطوير عقاري  المغرب شركة باكاتو إس إيه آر إل 

 شركة نيتشاد المحدودة 
جزر العذراء 

 البريطانية
 استثمار قابضة 

100% 100% 

 %100 %100 تطوير عقاري  المغرب  ليو إس إيه آر إل تيج

 توالند ليميتيد 
جزر العذراء 

 البريطانية
 استثمار قابضة 

100% 100% 
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     محتفظ بها من خالل البنك األردني الكويتي ال

 %100 %100 تأجير  األردن   التمويلي شركة اجارة للتأجير
الشركة اإلدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية 

 األردن  )سند كابيتال(
 خدمات مالية 

100% 100% 

 %50 - وساطة  األردن  ( ز) الشركة المتحدة لالستثمارات المالية
 

. بالنسبة للشركات التابعة للمجموعةة الملكية الفعلية بالنسبة للشركات التابعة المملوكة مباشرة، تمثل الحصة الفعلية نسب *
 . للمجموعة ذات الصلة مباشرة، تمثل الحصة الفعلية نسبة الملكية الفعلية للشركات التابعةبصورة غير المملوكة 

 

من بعد إعادة هيكلة المجموعة، فإن هذه الشركات محتفظ بها مباشرةً  .السنةهذه الشركات خالل إعادة هيكلة تم  (أ
 .الخليج المتحد بنك بدالً من القابضةخالل شركة الخليج المتحدة 

 .فيمبنك في  ٪20حصة ببنك برقان يحتفظ  (ب
 خالل السنة. الشركاتهذه شراء تم  (ج
 من ملكية بنك الخليج الجزائر. %10يحتفظ البنك االردني الكويتي بنسبة  (د
نتيجة لشراء حصة ملكية  ستثمار في شركة تابعةمن استثمار في شركة زميلة إلى ا ةتم إعادة تصنيف هذه الشرك (ه

 .(25إضافية )إيضاح 
 أصبحت هذه الشركات زميلة للمجموعة نتيجة لفقد السيطرة عليها. (و
ركة المتحدة الشفي  ا، قررت الشركة التابعة للمجموعة "البنك األردني الكويتي" بيع استثماره2017ديسمبر  27في  (ز

 . 2018يناير  7اإلدارة على البيع في  . ووافق مجلسلالستثمارات المالية
 

 دمج األعمال والشهرة
ً لمجموع المقابل المحول،  يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة وفقا

بة لكل عملية دمج ويقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنس
أعمال، يقوم المشتري بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي 

 اإلدارية.و العمومية قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج تكاليف الحيازة المتكبدة في المصروفات
 

مال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض تحديد التصنيف المناسب عندما تقوم المجموعة بحيازة أع
ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. يتضمن  فصل المشتقات ذلك وفقا

 لشركة المشتراة.العقود الرئيسية من قبل االمتضمنة في 
 

مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقاً في  علىعمال عند تحقيق دمج األ
 الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة من خالل بيان الدخل المجمع.

 

ن التغيرات الالحقة في القيمة كما أخ الحيازة. أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري بالقيمة العادلة في تارييدرج 
في  39، سوف يتم إدراجها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي اأو التزام العادلة للمقابل المحتمل الذي من المقدر أن يكون أصال

 . بيان الدخل المجمع
 

وبالنسبة  هائياً ضمن حقوق الملكية.قياسه حتى يتم تسويته نيجب اعادة ال فعند تصنيف المقابل المحتمل كحقوق ملكية، 
الدولية للتقارير معيار ليتم قياسه وفقاً لف، 39للحاالت التي ال يقع فيها المقابل المحتمل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 .ةالمناسب المالية
 

ً بالتكلفة التي تمثل الزيادة في اجمالي المقابل المحول والمبلغ ا لمحقق للحصص غير المسيطرة يتم قياس الشهرة مبدئيا
 وأي حصص محتفظ بها سابقا على صافي الموجودات المحددة المكتسبة والمطلوبات المقدرة. 

 

إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها تزيد عن اجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم 
وجودات التي تم حيازتها وجميع المطلوبات المقدرة بصورة صحيحة، كما تعمل ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الم

المجموعة على مراجعة اإلجراءات المتخذة لقياس المبالغ التي سيتم تحققها في تاريخ الحيازة. فإذا أوضحت عملية إعادة 
المحول، فيتم تحقق الربح في بيان الدخل التقييم زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها عن مجمل المقابل 

 المجمع. 
 

ً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض  بعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا
دى القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاريخ الحيازة، إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد ل

المجموعة التي من المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى 
 للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.

 

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة 
المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس  بالعملية

 الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
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 الموجودات المالية
 التحقق المبدئي والقياس

كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  39تصنف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
أو موجودات مالية متاحة للبيع أو موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق أو قروض ومدينين أو مشتقات  الخسائر

صنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة، متى كان ذلك مناسباً. تحدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند التحقق م
  المبدئي.

 

ً بالقيمة العادلة  الموجودات المالية في حالة  باستثناء تكاليف المعاملة،باإلضافة الى تدرج كافة الموجودات المالية مبدئيا
 من خالل األرباح أو الخسائر. المدرجة بالقيمة العادلة 

 

يتم تسجيلها على أساس تاريخ التسوية، أي تاريخ  عتياديةاال ةقيبالطرالموجودات المالية مبيعات شتريات وم إن جميع
وتاريخ المتاجرة استالم األصل من أو تسليمه إلى الطرف المقابل. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ 

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة وفقاً للسياسة ضمن بيان الدخل المجمع أو في بيان الدخل الشامل المجمع التسوية في 
هي مشتريات أو مبيعات الموجودات عتيادية اال ةقي. إن المشتريات أو المبيعات بالطرذات الصلة المعمول بها لألداة

ً من خالل  اإلطارضمن  الموجوداتالمالية التي تتطلب تسليم  أو األعراف السائدة في  اللوائحالزمني المحدد عموما
 السوق. 

 

نة والقروض والسلف الدى البنوك وأذونات وسندات الخزلنقد في الصندوق وضمن الموجودات المالية للمجموعة اتت
المتاحة للبيع والموجودات  الموجودات الماليةلة من خالل األرباح أو الخسائر ووالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العاد

 .وبعض األرصدة المدرجة ضمن الموجودات األخرى ظ بها حتى االستحقاقفالمالية المحت
 

 القياس الالحق
 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:

 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
الخسائر الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض  وأمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح تشمل الموجودات ال

الخسائر. ويتم  وأوالموجودات المالية المصنفة، عند التحقق المبدئي، كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ؛المتاجرة
رة، إذا تم حيازتها بغرض البيع أو إعادة الشراء في المستقبل تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها ألغراض المتاج

لمتاجرة ما لم يتم غرض االمتضمنة كمحتفظ بها لستقلة القريب. يتم تصنيف المشتقات المالية، بما في ذلك المشتقات الم
 .39في معيار المحاسبة الدولي  محددةكما هي  تصنيفها كأدوات تغطية فعالة

 

بالقيمة المجمع الخسائر في بيان المركز المالي  وأالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح تُدرج الموجودات الم
 العادلة مع إدراج صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.

 

ر في تاريخ تحققها الموجودات المالية المصنفة عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ تدرج
 .39معيار المحاسبة الدولي عند استيفاء المعايير المحددة ضمن المبدئي ويكون ذلك فقط 

 

تقوم المجموعة بتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة، بخالف المشتقات، لتحديد ما إذا كانت ال تزال 
المجموعة، وذلك في حاالت نادرة، المتاجرة بهذه الموجودات المالية هناك نية لبيعها على المدى القريب. إذا لم تستطع 

نتيجة للسوق غير النشط، والتغير بصورة جوهرية في نية اإلدارة لبيعها في المستقبل القريب، يجوز للمجموعة أن تختار 
الية متاحة للبيع أو إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية. تعتمد إعادة التصنيف إلى قروض ومدينين أو موجودات م

محتفظ بها حتى االستحقاق على طبيعة األصل. إن هذا التقييم ليس له تأثير على أي موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وفي حالة تطبيق خيار القيمة العادلة عند التصنيف، ال يمكن إعادة تصنيف هذه 

 ئي.األدوات بعد التحقق المبد
 

تتم المحاسبة عن المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية كمشتقات منفصلة، وتدرج وفقا للقيمة العادلة عندما ال ترتبط 
سماتها االقتصادية ومخاطرها مباشرةً بالسمات االقتصادية للعقود الرئيسية ومخاطرها؛ وإذا كانت العقود الرئيسية غير 

ً للقيمة محتفظ بها للمتاجرة او مصنفة بال قيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. تقاس هذه المشتقات المتضمنة وفقا
العادلة؛ مع تحقق التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع. ويتم إعادة التقييم فقط في حالة وقوع تغير في 

 إعادة التقييم. شروط العقد ينتج عنه تعديالت جوهرية في التدفقات النقدية يتوجب معه 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع
تشتمل الموجودات المالية المتاحة للبيع على األسهم وأوراق الدين المالية. إن االستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة 

رباح أو للبيع هي تلك االستثمارات التي لم تصنف على أنها محتفظ بها ألغراض المتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل األ
الخسائر. أوراق الدين المالية في هذه الفئة هي تلك االستثمارات التي يكون هناك نية في االحتفاظ بها لمدة غير محددة من 

 الوقت والتي يمكن أن يتم بيعها لتلبية متطلبات السيولة أو لتلبية التغيرات في ظروف السوق. 
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 دات المالية )تتمة(الموجو

 )تتمة( القياس الالحق
 )تتمة( موجودات مالية متاحة للبيع

ً بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح أو الخسائر غير  بعد القياس المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقا

ك الوقت إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة االستثمار حيث يتم في ذل استبعادالمحققة كإيرادات شاملة أخرى حتى يتم 

عادة تصنيف الخسائر المتراكمة حيث يتم في ذلك الوقت إيحدد كاستثمار انخفضت قيمته أو  ؛في بيان الدخل المجمع

التي يتعذر قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق فيها يتم المتاحة للبيع بيان الدخل المجمع. إن الموجودات المالية ضمن 

الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ بالموجودات المالية  تسجيلإدراجها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم 

 الفائدة الفعلي.  معدلالمتاحة للبيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة 
 

على نحو  الية المتاحة للبيع على المدى القريبنية لبيع موجوداتها المالقدرة ولديها الزالت  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا ما

. إذا لم تستطع المجموعة المتاجرة بهذه الموجودات المالية نتيجة للسوق غير النشط وتغير نية اإلدارة بصورة مالئم

 .في ظروف نادرة للمجموعة أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات الماليةيجوز جوهرية لبيعها في المستقبل القريب، 

يكون لدى الموجودات المالية تعريف قروض ومدينين أو تستوفي إعادة التصنيف إلى قروض ومدينين عندما يجوز 

. يتم السماح بإعادة لحين استحقاقهاالحتفاظ بهذه الموجودات في المستقبل القريب أو على اقدرة النية والمجموعة ال

 القدرة والنية على االحتفاظ باألصل الماليمجموعة يكون لدى ال محتفظ به حتى االستحقاق فقط عندمافئة الالتصنيف إلى 

 .على هذا النحو
 

في تاريخ إعادة التصنيف  مدرجة بالدفاترالقيمة ال تصبحبالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من فئة المتاحة للبيع، 

ها ؤيتم إطفاضمن حقوق الملكية ققة سابقًا محأرباح أو خسائر من هذا األصل أي ، كما أن لألصلالمطفأة الجديدة التكلفة 

في بيان الدخل المجمع على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم أيضاً إطفاء أي فرق بين 

. إذا تم الحقاً التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

  ن المبلغ المسجل في حقوق الملكية يتم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل المجمع.ديد أن األصل قد انخفضت قيمته، فإتح
  

 موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق
يتم تصنيفها  تةإن الموجودات المالية غير المشتقة والتي تحمل مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وتواريخ استحقاق ثاب

بعد  يكون لدى المجموعة النية والقدرة الفعلية على االحتفاظ بها حتى االستحقاق.كمحتفظ بها حتى االستحقاق عندما 

القياس المبدئي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً 

 انخفاض القيمة.

تكاليف التي تعتبر جزءاً أساسياً والرسوم أو التحتسب التكلفة المطفأة أخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحيازة  

في بيان الدخل المجمع. تدرج الخسائر الناتجة من انخفاض  يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي من معدل الفائدة الفعلية.

 القيمة في بيان الدخل المجمع.
 

 ومدينون قروض

تمثل القروض والمدينون موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير مدرجة في سوق نشط. 

ً بالتكلفة المطفأة باس ناقصاً  تخدام طريقة معدل الفائدة الفعليبعد القياس المبدئي، يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا

الحيازة والرسوم أو التكاليف التي  عندلتكلفة المطفأة اخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة انخفاض القيمة. يتم احتساب ا

الفائدة الفعلي ضمن بيان الدخل المجمع. تدرج الخسائر  معدل. يدرج إطفاء فعليالفائدة ال معدل تمثل جزءاً ال يتجزأ من

 الناتجة من انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع.
 

والمدينين للمجموعة من النقد في الصندوق ولدى البنوك واذونات وسندات الخزانة والقروض والسلف  تتكون القروض

 وبعض األرصدة المدرجة ضمن الموجودات األخرى.
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 الموجودات المالية )تتمة(
 استبعاد الموجودات المالية

صل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( يستبعد األصل المالي )أو جزء من األ
 عندما:
  تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
  عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاًما بدفع التدفقات

مل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، أو إما )أ( أن تقوم النقدية المستلمة بالكا
المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة 

 المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل. 
 

وعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية أو الدخول في ترتيب "القبض والدفع" ولم تقم بتحويل أو عندما تقوم المجم
االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم تفقد السيطرة على األصل، يتم تحقق األصل بمقدار استمرار 

جموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األصل المجموعة في المشاركة في األصل. في هذه الحالة، تقوم الم
 المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

 

األصلية لذلك األصل  مدرجة بالدفاتريتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة ال
 األقصى للمقابل المستلم الذي قد ينبغي على المجموعة سداده أيهما أقل.أو الحد 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
أو  امالي على أن أصال أي دليل موضوعيتقييم لتحديد ما إذا كان هناك  بإجراءكل تقرير مالي تقوم المجموعة في تاريخ 

المالية فقط إذا كان هناك موجودات صل أو مجموعة من القيمتها. تنخفض قيمة األموجودات مالية انخفضت مجموعة 
)"حدث خسارة" متكبدة(  على انخفاض القيمة نتيجة وقوع حدث أو أحداث بعد التحقق المبدئي لألصلدليل موضوعي 

الية المالموجودات حدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة ل يكون وأن
أو  ينمواجهة المقترض علىوالذي يمكن تقديره بصورة موثوق منها. قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات 

أو احتمال إشهار إفالسهم أو  األساسيةر في سداد الفوائد أو الدفعات التأخ، أو جوهريةمالية  صعوبةمجموعة المقترضين 
يمكن قياسه في التدفقات النقدية  انخفاض الملحوظة إلىبيانات الدما تشير األخرى وعن ةترتيب الماليإجراءات إعادة ال

 الظروف االقتصادية المرتبطة بالتأخيرات. المتأخرات أو المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في 
 

 الموجودات المالية المتاحة للبيع 
تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بتاريخ كل 

 أو مجموعة استثمارات تعرضت لالنخفاض في القيمة.  اأن استثمارً على 
 

انخفاض كبير أو متواصل وقوع بالنسبة لالستثمارات في أسهم مصنفة كمتاحة للبيع، يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي 
متواصل" اليتم تقييم االنخفاض "الكبير" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار و"في القيمة العادلة لالستثمار دون تكلفته. 

الخسائر فإن  ،لقيمةمقابل الفترة التي تنخفض فيها القيمة العادلة دون التكلفة األصلية. وإذا ما توفر دليل على انخفاض ا
ناقصا أية خسائر من انخفاض قيمة هذا االستثمار  والقيمة العادلة الحالية الفرق بين تكلفة الحيازةب التي تقاس –المتراكمة 

يتم شطبها من اإليرادات الشاملة األخرى مع إدراجها في بيان الدخل المجمع. إن  - مدرجة سابقاً في بيان الدخل المجمع
لقيمة افي  اتالزيادعكسها من خالل بيان الدخل المجمع؛ كما أن الستثمارات في أسهم ال يتم لخسائر انخفاض القيمة 

 اإليرادات الشاملة األخرى.ضمن مباشرةً يتم تسجيلها بعد انخفاض القيمة العادلة لالستثمارات والتي تحدث 
  

بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، يتم تقييم االنخفاض في القيمة استناداً إلى نفس المعايير المستخدمة 
الخسائر يمثل المبلغ المسجل النخفاض القيمة فإن ، على الرغم من ذلكة. للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأ

ً  اتم قياسهتي المتراكمة ال نخفاض القيمة مسجلة الخسائر أي بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا
 سابقاً في بيان الدخل المجمع. 

 

المخفضة لألصل، باستخدام معدل  مدرجة بالدفاترق استناداً إلى القيمة التستمر إيرادات الفوائد المستقبلية في االستحقا
بغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. يتم تسجيل إيرادات الفوائد المستقبلية الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية 

وكان من الممكن ربط هذه الزيادة  في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة دين في سنة الحقةكجزء من إيرادات الفوائد. 
بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع، يتم عكس خسارة 

 قيمة من خالل بيان الدخل المجمع.االنخفاض في ال
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
طفأة، تقوم المجموعة أوالً بإجراء تقييم بصورة فردية لما إذا كان هناك بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة الم

دليل موضوعي على انخفاض القيمة للموجودات المالية التي يعتبر كل منها جوهريا بصورة فردية أو بصورة مجمعة 
انخفاض قيمة للموجودات المالية غير الجوهرية بصورة فردية. إذا حددت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على 

أصل مالي تم تقييمه على أساس فردي، سواء كان جوهريا أم ال، فإن المجموعة تدرج األصل المالي ضمن مجموعة من 
 الموجودات المالية التي تتميز بخصائص مخاطر ائتمانية مماثلة وتقوم بتقييمها بشكل مجمع لتحديد انخفاض القيمة. 
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 الموجودات المالية )تتمة(
 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )تتمة(
بالنسبة للموجودات التي يتم تقييمها على اساس فردي لتحديد انخفاض قيمتها ووجد أن هناك خسارة انخفاض في القيمة أو 

 ال تدرج ضمن التقييم المجمع لتحديد انخفاض القيمة.ما زالت تحقق خسائر انخفاض القيمة فإنها 
 

مدرجة إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة انخفاض القيمة، فإن قيمة الخسارة يتم قياسها بالفرق بين القيمة ال
ية المستقبلية المتوقعة التي للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء الخسائر االئتمان بالدفاتر

لم يتم تكبدها بعد(. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات 
المالية. إذا كان القرض يحمل معدل فائدة متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسارة من انخفاض القيمة هو معدل 

 لفعلي الحالي.الفائدة ا
 

لألصل من خالل استخدام حساب المخصص، وتسجل قيمة الخسارة في بيان الدخل  مدرجة بالدفاتريتم تخفيض القيمة ال
المخفضة؛ وتستحق باستخدام معدل الفائدة  مدرجة بالدفاترالمجمع. ويستمر استحقاق إيرادات الفائدة على القيمة ال

ستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. يتم تسجيل إيرادات الفوائد في بيان المستخدم لخصم التدفقات النقدية الم
الدخل المجمع. يتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بها عند عدم وجود احتمال واقعي الستردادها في المستقبل مع 

لغ المقدر لخسارة االنخفاض في تحقق كافة الضمانات أو تحويل ملكيتها إلى المجموعة. في حالة زيادة أو نقص المب
القيمة، في سنة الحقة، بسبب حدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة، فإنه يتم زيادة أو تخفيض خسارة انخفاض القيمة 
ً وذلك من خالل تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد شطب مستقبلي في المستقبل، يتم إضافة المبلغ  المسجلة سابقا

 أخرى في بيان الدخل المجمع. المسترد إلى إيرادات
 

 المطلوبات المالية
 التحقق المبدئي والقياس 

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ك 39نطاق معيار المحاسبة الدولي  ضمنيتم تصنيف المطلوبات المالية 
متى كان ذلك مناسباً. تحدد األرباح أو الخسائر أو قروض وسلف أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة، 

 المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي.
 

ً بالقيمة العادلة في حالة القروض المتعلقة بها مباشرةً تكاليف المعاملة  بالصافي بعد؛ تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئيا
 .والسلف

 

، إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ويتم تصنيف المستحق. المطفأةبالتكلفة تصنف المجموعة مطلوباتها المالية 
األدوات والمالية  اتوعقود الضمان ،وأوراق الدفع متوسطة األجل ،سنداتال، ودائنةالقروض الو ،ودائع من عمالءالو

 .المطفأةبالتكلفة مدرجة كمطلوبات مالية  والمطلوبات األخرى المشتقة المالية
 

 القياس الالحق
 المطلوبات المالية يعتمد على تصنيفها كالتالي: إن قياس

 

  بالتكلفة المطفاة مدرجة مطلوبات مالية
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. تدرج ذات بعد التحقق المبدئي، يتم قياس القروض والسلف  الفوائد الحقا

عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. من خالل كذلك و ،اتالمطلوب استبعاداألرباح والخسائر في بيان الدخل المجمع عند 
ال يتجزأ أو التكاليف التي تمثل جزءاً  والرسومأي خصم أو عالوة عند الحيازة خذا في االعتبار أتحتسب التكلفة المطفأة 

 ل المجمع.في مصروفات الفوائد ضمن بيان الدخ إطفاء طريقة معدل الفائدة الفعليمن معدل الفائدة الفعلي. يدرج 
 

 عقود الضمانات المالية 
لتعويض المالك عن سداد مدفوعات العقود التي تتطلب  تلك إن عقود الضمانات المالية التي تصدرها المجموعة هي

ً لشروط أداة الدين. في السياق العادي السداد الخسارة التي تكبدها بسبب إخفاق المقترض في  عند االستحقاق وفقا
 خطابات اعتماد وضمانات وقبوالت.  جموعة ضمانات مالية في صورةالمتقدم لألعمال، 

 

ً كالتزام بالقيمة العادلة، التي تمثل القسط المستلم،تسجل  لتكاليف المعاملة وفقا  ويتم تعديله عقود الضمانات المالية مبدئيا
المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي  بإصدار الضمان. والحقاً، يتم قياس االلتزام بأفضل تقدير للمصروفاتمباشرة الخاصة 

 في تاريخ التقارير المالية أو المبلغ المسجل ناقصاً اإلطفاء المتراكم أيهما أعلى. 
 

 استبعاد المطلوبات المالية 
 يتم استبعاد أي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. 

 

تزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام الحالي عند استبدال ال
بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد، ويدرج الفرق في القيم 

 ذات الصلة في بيان الدخل المجمع. مدرجة بالدفاترال
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 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ال -2
 

 اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة البيع
( ال يتم reposإن الموجودات المباعة بالتزام متزامن بإعادة شرائها في تاريخ محدد في المستقبل بسعر متفق عليه )

كمطلوبات تحمل فائدة ويتم  استبعادها من بيان المركز المالي المجمع. وتدرج المبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات
 تسجيل الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

التزام إعادة  –ال يتم تسجيل الموجودات المشتراة بالتزام مقابل بإعادة البيع في تاريخ محدد في المستقبل بسعر متفق عليه 
في بيان المركز المالي المجمع. وتدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات  - (reverse reposشراء عكسي )

كموجودات تكتسب فائدة، ويتم تسجيل الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة الفائدة 
 الفعلية.

 

 المقاصة
راج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عند وجود تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إد

حق ملزم قانونيًا بإجراء المقاصة على المبالغ المسجلة وتتوفر النية للسداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات 
 وتسوية االلتزامات في آن واحد. 

 

 قروض معاد التفاوض عليها
موعة إلى إعادة هيكلة القروض بدال من حيازة الضمان. قد يتضمن ذلك مد في حالة التعثر في السداد، تسعى المج

ترتيبات السداد واالتفاق على شروط جديدة للقروض. عند إعادة التفاوض حول بنود وشروط هذه القروض، تسري بنود 
اإلدارة القروض  وشروط الترتيبات التعاقدية الجديدة في تقدير مدى استمرار التأخر في سداد هذه القروض. وتراجع

المعاد التفاوض عليها باستمرار لضمان االلتزام بكافة المعايير وإمكانية سداد المدفوعات المستحقة في المستقبل. كما 
 يستمر إخضاع القرض لتقييم انخفاض القيمة بشكل فردي أو مجمع باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض. 

 

 النقد والنقد المعادل
النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع يتضمن النقد والنقد المعادل فإن بيان التدفقات النقدية المجمع، ألغراض 

قصيرة األجل عالية السيولة التي يسهل تحويلها إلى مبالغ نقدية معروفة والتي لها فترات استحقاق  األخرى واالستثمارات
 ر غير جوهرية بالنسبة للتغير في القيمة.أصلية حتى ثالثة أشهر من تاريخ الحيازة وتخضع لمخاط

 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التغطية
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر االئتمان بما 

 .ات الثابتةوااللتزام معامالت التوقعات المستقبليةالناتجة من مخاطر في ذلك ال
 

موجبة )أرباح غير محققة( ضمن الموجودات العادلة القيمة ال ذاتوتدرج المشتقات تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة. يتم 
المركز األخرى وتدرج المشتقات التي لها قيمة عادلة سالبة )خسائر غير محققة( ضمن المطلوبات األخرى في بيان 

وبالنسبة للمشتقات "المحتفظ بها  ،معايير محاسبة التغطيةالتغطية التي ال تستوفي  معامالتالمالي المجمع. بالنسبة ل
ألغراض المتاجرة" تؤخذ أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرةً إلى بيان الدخل 

 المجمع.
 

سماتها  ارتباطعند عدم  منفصلةكمشتقات  رىقة المتضمنة في أدوات مالية أخبعض األدوات المشتيتم التعامل مع 
لقيمة العادلة من خالل الرئيسي وفقًا لالعقد  يتم إدراجوال  الرئيسيبالعقد  المتعلقةتلك بشكل وثيق بومخاطرها االقتصادية 

ً للقيمة العادلة مع تسجيل التغيرات في القيمة ا وأاألرباح  لعادلة في بيان الخسائر. ويتم قياس هذه األدوات المشتقة وفقا
 لمعامالت التي تستوفي معايير محددة.على اتطبق المجموعة محاسبة التغطية وإلدارة هذه المخاطر، الدخل المجمع. 

 

تغطية، تقوم المجموعة بشكل رسمي بتوثيق العالقة بين البند المغطى وأداة التغطية، بما في ذلك طبيعة البداية عالقة  في
ً ي التغطية والطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم فاعلية عالقة التغطية. ستراتيجيةاوالمخاطر وهدف  بداية  فيتم أيضا

، ويتم المغطىأداة التغطية عند تسوية المخاطر المحددة في البند ارتفاع فاعلية عالقة التغطية إجراء تقييم رسمي لضمان 
لتغطية فعالة بدرجة مرتفعة إذا كان من المتوقع وتعتبر ا ساس ربع سنوي.على أبشكل رسمي  عمليات التغطيةتقييم 

للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المغطاة خالل الفترة المحدد لها التغطية أن تقابل نسبة 
تقوم المجموعة ، متوقعة في المستقبلمعاملة  المغطى. بالنسبة للحاالت التي يكون فيها البند %125و %80تتراوح بين 

في التدفقات النقدية قد تؤثر بشكل كبير على بيان قد ينتج عنها اختالفات إذا كانت المعاملة محتملة بشكل كبير وما بتقييم 
 الدخل المجمع.

 

 ألغراض محاسبة التغطية، تصنف التغطية كـ:
 ة العادلة للموجودات أو المطلوبات عمليات تغطية القيمة العادلة التي تهدف إلى تغطية التعرض للتغيرات في القيم

 المحققة أو التزامات غير محققة للشركات )باستثناء مخاطر العمالت األجنبية(؛ 
  عمليات تغطية التدفقات النقدية تهدف إلى تغطية التعرض لتقلب التدفقات النقدية المرتبطة سواء بمخاطر معينة

تملة بشكل كبير أو مخاطر العمالت األجنبية في التزام ثابت غير متعلقة بأصل أو التزام محقق أو بمعاملة متوقعة مح
 محقق للمجموعة؛ 

  .عملية تغطية لصافي االستثمار في عملية أجنبية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التغطية
 ر المحددة لمحاسبة التغطية كما يلي:  تتم المحاسبة عن عمليات التغطية التي تستوفي المعايي

 

 تغطيات القيمة العادلة
يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة لمشتقات التغطية في بيان الدخل المجمع. يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة للبند 

ً في بيان الدخل للبند المغطى ويتم تس مدرجة بالدفاترالمغطى الخاص بالمخاطر المغطاة كجزء من القيمة ال جيله أيضا
 المجمع. 

 

 مدرجة بالدفاترفيما يتعلق بتغطيات القيمة العادلة المتعلقة بالبنود المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم إطفاء التعديل على القيمة ال
لفعلي بمجرد من خالل بيان الدخل المجمع على مدى الفترة حتى االستحقاق المتبقية. يجوز أن يبدأ إطفاء معدل الفائدة ا

وجود التعديل، ويجب أن يبدأ عندما يتوقف تعديل البند المغطى للتغيرات في قيمته العادلة الخاصة بالمخاطر التي تمت 
 تغطيتها. 

 

 في حالة استبعاد البند المغطى، يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة مباشرةً في بيان الدخل المجمع. 
 

ر محقق كبند مغطى، يسجل التغير المتراكم الالحق في القيمة العادلة لاللتزام المتعلق عندما يتم تصنيف التزام غي
بالمخاطر المغطاة كأصل أو التزام مع إدراج الربح أو الخسارة المقابلة في بيان الدخل المجمع. تستخدم المجموعة عقود 

 تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية. تحويل العمالت األجنبية اآلجلة لتغطية التغيرات في القيمة العادلة ل
 

 تغطيات التدفقات النقدية
يسجل الجزء  بينمايتم تسجيل الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر من أداة التغطية مباشرةً في اإليرادات الشاملة األخرى 

 في بيان الدخل المجمع.مباشرة غير الفعال 
 

رى إلى بيان الدخل المجمع عندما تؤثر المعاملة المغطاة على األرباح أو يتم تحويل المبالغ المسجلة كإيرادات شاملة أخ
. عندما يمثل البند اجراء عملية بيع متوقعة يتم تسجيل اإليرادات أو المصروفات المالية المغطاة أو عند كأنالخسائر، 

مدرجة شاملة أخرى إلى القيمة الالمغطى تكلفة األصل أو االلتزام غير المالي، يتم تحويل المبالغ المسجلة كإيرادات 
 المبدئية لألصل أو االلتزام غير المالي.  بالدفاتر

 

المسجلة سابقاً ضمن حقوق الملكية المتراكمة لتزام متوقعاً، يتم تحويل األرباح أو الخسائر االإذا لم تعد المعاملة متوقعة أو 
مع عدم استبدالها أو  تتم ممارستهاو تباع أو تنتهي مدتها أو إلى بيان الدخل المجمع. وعندما تنتهي صالحية أداة التغطية أ

ً في أو عند إلغاء تصنيفها  ؛تجديدها كمعاملة تغطية، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة على أداة التغطية المسجلة سابقا
لتزام على االتوقعة أو اإليرادات الشاملة األخرى إلى أن تؤثر المعاملة المتظل مسجلة ضمن  اإليرادات الشاملة األخرى

 األرباح أو الخسائر. تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة لتغطية تدفقاتها النقدية على قروضها ذات الفائدة المتغيرة. 
 

 تغطية صافي االستثمارات في العمليات األجنبية 
اسبة يتم المح ة التينقديالد وبنالذلك تغطية  بما في - األجنبية ةفي العملي الستثمارصافي ا عمليات تغطية يتم المحاسبة عن

األرباح أو الخسائر على أداة وتدرج التدفقات النقدية.  لعمليات تغطيةبطريقة مماثلة  -كجزء من صافي االستثمار اعنه
بية"؛ كجزء من "تعديل تحويل عمالت أجنخرى األشاملة اليرادات يتعلق بالجزء الفعال من التغطية ضمن اإلالتغطية فيما 

بينما تدرج أية أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء غير الفعال ضمن بيان الدخل المجمع. عند استبعاد العملية األجنبية، يتم 
 تحويل القيمة المتراكمة ألي أرباح أو خسائر مسجلة في حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع. 

 

تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية على استثماراتها في لتغطية  تحويل العمالت األجنبية اآلجلة تستخدم المجموعة عقود
لعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة إلى اإليرادات العادل شركات تابعة أجنبية. يتم تحويل األرباح أو الخسائر من التقييم 

 شركات التابعة.ت في الاتحويل صافي االستثمارناتجة عن أرباح أو خسائر  أي مقاصةغرض الشاملة األخرى ل
 

 قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات، والموجودات غير المالية مثل العقارات االستثمارية وفقًا للقيمة 

لمطفأة في مقاسة بالتكلفة االعادلة في تاريخ كل بيان للمركز المالي. كما يتم االفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية ال
 .(31إيضاح )

 

تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في 
 السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو تسوية االلتزام في: 

 

 لألصل أو االلتزام، أو  السوق الرئيسي 

  .في السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي 
 

 يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
لقيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من المحتمل أن يستخدمها المشاركون في السوق يتم قياس ا

 االقتصادية المثلى. الحهم عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مص
 

ك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشار
 االمثل، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.

 

مع  تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر من بيانات ومعلومات كافية لقياس القيمة العادلة،
 تحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.

 

ضمن  المجمعة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية
والذي يمثل أهمية لقياس القيمة أقل مستوى من المدخالت ى الجدول الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقا، استناداً إل

 العادلة ككل:

  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛: 1المستوى 
  لعادلة : أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة ا2المستوى

 ملحوًظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛
  أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة 3المستوى :

 غير ملحوظ.
 

تخدام أسعار يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. ويتم اس
للمطلوبات. تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة أو صناديق  البيعالشراء للموجودات وأسعار 

 .مؤخراالمعلن عنها االستثمار أو أدوات االستثمار المماثلة إلى صافي قيمة الموجودات 
 

ادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو التدفقات بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد القيمة الع
 أو أسعار المتداولين.األخرى النقدية المخصومة أو نماذج التقييم المالئمة 

 

بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقًا 
 ل العائد الحالي في السوق ألدوات مالية مماثلة.لمعد

 

 بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي يتعذر تحديد تقدير معقول لقيمتها العادلة، يتم إدراج االستثمار بالتكلفة.
 

ذا كانت موعة ما إعلى أساس متكرر، تحدد المج المجمعة لمدرجة في البيانات الماليةبالنسبة للموجودات والمطلوبات ا
التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من 

 . كل تقرير مالي المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة
 

والمطلوبات استنادًا إلى طبيعة وسمات األصل لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات 
 أو االلتزام والمخاطر المرتبطة به ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 

 مخزون 
تمثل التكلفة المصروفات المتكبدة لحين وصول كل بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. المخزون درج ي

 إلىصافي القيمة الممكن تحقيقها  تحدد على اساس المتوسط المرجح. ويستندوقعه الحالي وحالته الحاضرة، ومنتج الى م
متوقع تكبدها عند االنجاز والبيع. تدرج من الأي تكاليف اخرى سعر البيع المقدر، ضمن السياق العادي لألعمال، ناقصاً 

 البضاعة كجزء من الموجودات االخرى. 
 

 بها للمتاجرةعقارات محتفظ 
بخالف تلك التي يتم االحتفاظ بها  -إن العقارات التي يتم حيازتها أو إنشائها لغرض البيع ضمن سياق األعمال العادي 

هي عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة. ويتم قياس العقارات المحتفظ بها  -لغرض التأجير أو لزيادة قيمتها الرأسمالية  
 ي القيمة التي يمكن تحقيقها أيهما أقل.للمتاجرة بالتكلفة أو صاف

 

وتشمل التكلفة حقوق التملك الحر وحقوق االستئجار لألرض، والمبلغ المدفوع للمقاولين ألغراض اإلنشاء، وتكاليف 
االقتراض، وتكاليف التخطيط والتصميم، وتكلفة إعداد الموقع واألتعاب المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الملكية 

 روفات البناء غير المباشرة والتكاليف االخرى ذات الصلة.ومص
 

يتمثل صافي القيمة التي يمكن تحقيقها في سعر البيع المقدر في سياق العمل المعتاد استنادًا إلى أسعار السوق في تاريخ 
تى االنجاز والتكلفة التقارير المالية ومخصومة بما يمثل القيمة الزمنية للنقود إذا كانت جوهرية، ناقصا التكاليف ح

التقديرية للبيع. وتسجل العموالت المدفوعة غير المستردة لوكالء المبيعات أو التسويق عن بيع الوحدات العقارية 
 كمصروف عند دفعها.
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 )تتمة( عقارات محتفظ بها للمتاجرة
اجرة والمحققة في بيان الدخل المجمع عند البيع بالرجوع الى التكلفة المحددة يتم تحديد تكلفة العقارات المحتفظ بها للمت

المتكبدة على الممتلكات المباعة، وتخصيص أي تكاليف غير محددة استنادا إلى الحجم النسبي للعقار المباع. ويتم إدراج 
 تخفيض قيمة العقارات المحتفظ بها للمتاجرة ضمن مصروفات التشغيل األخرى.

 

 ثمار في شركات زميلة وشركات محاصةاست
إن الشركة الزميلة هي شركة تمارس عليها المجموعة تأثيًرا ملموًسا. والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في 
قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون ممارسة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك 

 ات. السياس
 

تمثل شركة المحاصة نوعا من الترتيبات المشتركة التي بموجبها يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة حقوق في 
صافي موجودات شركة المحاصة. إن السيطرة المشتركة هي مشاركة متفق عليها تعاقديا للسيطرة على الترتيب وتتحقق 

 همية اتفاقًا جماعيًا لألطراف التي تشارك في السيطرة.تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األفقط عندما 
 

واالعتبارات محل االهتمام في تحديد التأثير الملموس أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على 
 الشركات التابعة. 

 

 م طريقة حقوق الملكية. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة وشركة المحاصة باستخدا
 

ً لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة  مبدئيا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة صة امحالأو شركة وفقا
لالستثمار لتتضمن التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة او شركة  مدرجة بالدفاترال

 مدرجة بالدفاترضمن القيمة الو شركة المحاصة أتدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة  .حواذاالستالمحاصة منذ تاريخ 
 لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو يتم اختبارها بصورة فردية لتحديد انخفاض القيمة.

 

ر في يتغيي كما أن أ. او شركة المحاصة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلةالدخل المجمع يعكس بيان 
للمجموعة.  كجزء من االيرادات الشاملة االخرىيسجل مباشرة  فيها الشركات المستثمر لتلكااليرادات الشاملة االخرى 

، تقوم المجموعة او شركة محاصة حقوق ملكية شركة زميلةر مسجل مباشرة في عالوة على ذلك، في حالة وجود تغي
غير والخسائر . إن األرباح المجمع في حقوق الملكية اتفي بيان التغير، بإدراج حصتها في أي تغيرات، متى أمكن ذلك

يتم استبعادها بمقدار حصة المجموعة او شركة المحاصة المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة 
 . و شركة المحاصةأ في الشركة الزميلة

 

الدخل المجمع بيان  مقدمةشركة المحاصة في والشركة الزميلة او خسائر حصة المجموعة من أرباح  يتم عرض مجمل
رباح التشغيل، وتمثل الربح او الخسارة بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات بند مستقل عن أ ضمن

 .او شركة المحاصة الزميلة التابعة للشركة
 

س فترة التقارير للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء لنفاو شركة المحاصة يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة 
 التعديالت لتتماشى السياسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

 

 هاقيمة الستثمارانخفاض في البعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقق خسارة 
تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن  اصة.الشركة الزميلة او شركة المحفي 

ذلك الدليل، تقوم المجموعة باحتساب  مثل انخفضت قيمته. فإذا ما وجدو شركة المحاصة أاالستثمار في الشركة الزميلة 
مدرجة وقيمتها الو شركة المحاصة أ مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة

 . الدخل المجمعفي بيان  "انخفاض قيمة االستثماراتالخسائر تحت بند "وتدرج  ؛بالدفاتر
 

عند فقد التأثير الجوهري على الشركة الزميلة أو فقد السيطرة المشتركة على شركة المحاصة، تقوم المجموعة بقياس 
للشركة الزميلة أو شركة  مدرجة بالدفاترعادلة. يتم إدراج أي فروق بين القيمة الوإدراج أي استثمار محتفظ به بقيمته ال

البيع في بيان والمحصل من المحاصة عند فقد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي 
 الدخل المجمع.

 

 عقارات استثمارية 
مكتمل والعقار قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير المحتفظ به للحصول على إيجارات أو تتضمن العقارات االستثمارية العقار ال

زيادة قيمته الرأسمالية أو كليهما. يصنف العقار المحتفظ به بموجب عقد تأجير كعقارات استثمارية إذا استوفى تعريف 
 العقارات االستثمارية ويتم المحاسبة عنه كعقد تأجير تمويلي. 

 

ً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. تتضمن تكاليف المعاملة ضرائب نقل الملكية تقاس العقارا ت االستثمارية مبدئيا
واالتعاب المهنية للخدمات القانونية وعموالت التأجير المبدئية الالزمة لتجهيز العقار للحالة التي تمكنه من التشغيل. كما 

فيما لو تم الوفاء ال جزء من العقارات االستثمارية الحالية وقت تكبد التكلفة تكلفة استبد مدرجة بالدفاترتتضمن القيمة ال
 . بمعايير التحقق
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 عقارات استثمارية )تتمة(
من التغيرات في  الحقاً للتحقق المبدئي، يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة

. ألغراض هذه البيانات المالية في بيان الدخل المجمع في السنة التي نشأت فيهاالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
 المجمعة، فإن القيمة العادلة التي تم تقييمها تخضع لما يلي: 

 لتأجير و/أو الحد األدنى من لتأثير لعوامل األي إيرادات مستحقة ناتجة من  مدرجة بالدفاترتخفيض بمبلغ القيمة ال
 دفعات التأجير.   

 ألي التزام تجاه مالك العقار المؤجر أو المملوك ملك حر في بيان المركز المالي  مدرجة بالدفاترالزيادة بمبلغ القيمة ال
 المجمع كالتزام تأجير تمويلي. 

 

الخدمة بصفة دائمة وال يتوقع تحقيق منافع اقتصادية يتم استبعاد العقارات االستثمارية عند البيع أو عند سحبها من 
مستقبلية من بيعها. يتم تحقيق أي أرباح أو خسائر ناتجة عند سحب أو بيع العقارات االستثمارية في بيان الدخل المجمع 

 في السنة التي تم فيها السحب أو البيع.
 

مدرجة البيع والقيمة الالمحصل من ية بالفرق بين صافي تتحدد األرباح أو الخسائر الناتجة من بيع العقارات االستثمار
 لألصل في البيانات المالية المجمعة لفترة سابقة كاملة. بالدفاتر

 

ً بنهاية إشغال المالك للعقار أو  تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام مثبتا
آخر. تتم التحويالت من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف 

ً ببداية إشغال المالك للعقار أو بداية التطوير بهدف البيع. في حالة تحول عقار يشغله المالك الى عقار استثماري،  مثبتا
يها للعقار واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغيير في تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقاً للسياسة المنصوص عل

 االستخدام.

 

  ممتلكات ومنشآت ومعدات
ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. عند بيع  والمعدات تدرج الممتلكات والمنشآت بالتكلفة ناقصا

م من الحسابات وتدرج أي أرباح أو خسائر ، يتم استبعاد تكاليفها واستهالكها المتراكسحبها من الخدمة أو الموجودات
 ناتجة عن استبعادها في بيان الدخل المجمع.

 

على مدى األعمار اإلنتاجية  إلى قيمتها التخريدية القسط الثابت على أساسال يتم استهالك األراضي. يحتسب االستهالك 
 األخرى كما يلي: الممتلكات والمنشآت والمعداتالمقدرة لبنود 

 

 سنة 50 – 10 مباني
 سنوات 10 -3 أثاث وتركيبات

 سنوات 5 – 3 سيارات
 سنة 20 – 3  ومعدات منشآت
 سنة 15  طائرة

 

 على مدى فترة عقد التأجير. ةمستأجر اتيتم استهالك التحسينات على عقار
 

يتفقان مع النمط طريقة وفترة االستهالك ستهالك بشكل دوري للتأكد من أن يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اال
 .معداتالمنشآت والممتلكات والمن بنود الناتجة المتوقع للمنافع االقتصادية 

 

لغرض تحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو ت والمعدات للممتلكات والمنشآ مدرجة بالدفاتريتم مراجعة القيم ال
المؤشر، وإذا كانت هذه هذا  مكن استردادها. فإذا ما ظهرال ي قد مدرجة بالدفاترالتغيرات في الظروف إلى أن القيمة ال

أكثر من المبالغ الممكن استردادها، تخفض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها التي تمثل  مدرجة بالدفاترالقيم ال
 أيهما أكبر. اثناء االستخدام القيمة  وأالقيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع 

 

 راضتكاليف االقت
إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يحتاج تجهيزه إلى فترة زمنية طويلة لكي يصبح 
جاهزاً لالستعمال المعد له أو البيع يتم رسملتها كجزء من تكلفة الموجودات ذات الصلة. يتم احتساب تكاليف االقتراض 

ون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما األخرى كمصروفات في فترة تكبدها. تتك
 يتعلق باقتراض األموال. 

 

 موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير 

ً بعد التحقق المبدئي، تدرج  الملموسة التي يتم حيازتها في دمج األعمال تمثل القيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة. الحقا
ً أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. ال يتم رسملة  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا

التطوير المرسملة، ويدرج المصروف في بيان الدخل  الموجودات غير الملموسة التي يتم إنشاؤها داخلياً، باستثناء تكاليف
 المجمع للسنة التي يتم فيها تكبد المصروفات.
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة
ر اإلنتاجية يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون ما إذا كانت محددة أو غير محددة. إن األعما

 المقدرة للموجودات غير الملموسة هي كما يلي: 
 

 سنوات إلى غير محدد  10 التراخيص 
 غير محدد  االسم التجاري 

 سنوات 10إلى  4 عقود العمالء والودائع الرئيسية 
 

من المفترض أن لها  على المجموعةإن التراخيص القابلة للتجديد في نهاية فترة السريان بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة 
 عمار إنتاجية غير محددة. أ

 

إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويتم 
ض أن األصل غير الملموس قد تنخفعلى مؤشر تقييم تلك الموجودات للتأكد فيما إذا انخفضت قيمتها في حالة وجود 

. يتم مراجعة فترة وأسلوب اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة قيمته
إن التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية مالية على األقل. 

أسلوب اإلطفاء، حسبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها  وأنها من خالل تغيير فترة األصل يتم المحاسبة ع المتضمنة في
في محددة الغير ذات األعمار اإلطفاء للموجودات غير الملموسة روف تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مص

 مع وظيفة األصل غير الملموس.المتناسقة بيان الدخل المجمع في فئة المصروفات 
 

ً إما على  يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لغرض تحديد انخفاض القيمة سنويا
أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. وال يتم إطفاء مثل تلك الموجودات. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي 

زال  ما إذا كان تقييم األعمار كغير محددة مامحددة سنويا للتأكد تاجية غير الللموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلن
 ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي. كمؤيداً وإن لم يكن 

 

مدرجة ع والقيمة الالبيالمحصل من من استبعاد أصل غير ملموس بالفرق بين صافي الناتجة الخسائر  وأيتم قياس األرباح 
 لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند استبعاد األصل. بالدفاتر

 

 مخصصات
 عام 

تقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناتجة عن حدث وقع من قبل، كما أنه 
لتزام ويمكن قياس مبلغ االلتسوية ن منافع اقتصادية تتضمموارد ل التدفق الصادرمن المحتمل أن تظهر الحاجة إلى 

جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، على سبيل  استردادعندما تتوقع المجموعة  االلتزام بصورة موثوق فيها.
ويدرج  بالفعل. امؤكدً  االسترداد منفصل ولكن فقط عندما يكون هذاكأصل  يتحقق االستردادعقد تأمين، بموجب المثال 

  .أي استردادفي بيان الدخل المجمع بالصافي بعد  المتعلق بأي مخصص صروفالم
 

 ة مسجلة في دمج أعمال محتملمطلوبات 
 المسجللمبلغ اب في فترة الحقةقياسها  ويتمعمال مبدئياً بالقيمة العادلة. األة المسجلة في دمج محتملال المطلوباتيتم قياس 

ً للتعليمات اإلرشادية للمخصصات  ً لمعيار المحاسبة الدولي وفقا المطلوبات و: المخصصات 37المذكورة أعاله وفقا
ً لتعليمات بة، أو محتملوالموجودات ال ً ناقصاً، متى كان ذلك مناسباً، اإلطفاء المتراكم المسجل وفقا المبلغ المسجل مبدئيا

 . ، أيهما أعلى: اإليرادات18ر المحاسبة الدولي تحقق اإليرادات وفقاً لمعيا
 

 مكافأة نهاية الخدمة
ً لقانون العمل الكويتي وعقود الموظفين وقوانين العمل في البالد  يتم احتساب مخصص للمبالغ المستحقة للموظفين طبقا

الممول يمثل المبالغ المستحقة لكل موظف، فيما لو تم إنهاء غير  التي تزاول الشركات التابعة نشاطها بها. إن هذا االلتزام
 . البيانات المالية المجمعةريخ خدماته في تا

 

 أسهم الشركة المشتراة 
تتكون أسهم الشركة المشتراة من األسهم التي اصدرتها الشركة األم والتي تم إعادة شراؤها من قبل المجموعة ولم يتم 

راج المتوسط المرجح إعادة إصدارها أو إلغاؤها بعد. يتم المحاسبة عن أسهم الشركة المشتراة بطريقة التكلفة حيث يتم إد
لتكلفة األسهم المعاد شراؤها في حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادة إصدار أسهم الشركة المشتراة، تضاف 
األرباح الناتجة إلى حساب منفصل غير قابل للتوزيع في حقوق الملكية وهو "احتياطي أسهم الشركة المشتراة". كما 

لحساب في حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب، ويتم تحميل أية خسائر إضافية على تسجل أية خسائر محققة على نفس ا
. كما أن األرباح المحققة الحقاً من بيع أسهم الشركة جباريثم الى االحتياطي االختياري واالحتياطي اال رحلةاألرباح الم

واحتياطي أسهم  رحلةات واألرباح المالمشتراة تستخدم أوالً لمبادلة ومقاصة أي خسائر مسجلة مؤقتة في االحتياطي
الشركة المشتراة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية عن أسهم الشركة المشتراة. ويؤدي إصدار توزيعات 
ً وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على  أرباح في صورة اسهم إلى زيادة عدد أسهم الشركة المشتراة نسبيا

 ة أسهم الشركة المشتراة. إجمالي تكلف
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 معامالت المدفوعات باألسهم
تقوم المجموعة بتطبيق برنامج خيار شراء الموظفين لألسهم على أساس التسوية باألسهم. يتم بموجب شروط هذا 

وية باألسهم مع الموظفين بالرجوع إلى القيمة البرنامج منح خيارات أسهم للموظفين الدائمين. تقاس تكلفة معامالت التس
-Blackالعادلة في تاريخ منح هذه األسهم. ويتم تحديد القيمة العادلة للخيارات باستخدام نموذج تسعير الخيارات 

Scholes Option Pricing Model  وتسجل القيمة العادلة 18والمبين بمزيد من التفصيل في اإليضاح رقم .
 على مدى فترة االستحقاق مع أثر مقابل على حقوق الملكية. للخيارات كمصروف

 

تتحقق تكلفة معامالت التسوية باألسهم مع الزيادة المقابلة في حقوق الملكية على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء 
ن للمنح بالكامل بشروط األداء و / أو الخدمة والتي تنتهي عند التاريخ الذي يصبح فيه الموظفون ذوي الصلة مستحقي

حتى تاريخ  مالي )تاريخ االستحقاق(. إن المصروفات المتراكمة المحققة لمعامالت التسوية باألسهم بتاريخ كل تقرير
االستحقاق تعكس الحد الذي تنتهي عنده فترة االستحقاق وأفضل تقدير للمجموعة  لعدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم 

يمثل الحركة في المصروف ما مصروف أو البنود الدائنة في بيان الدخل المجمع لفترة استحقاقها في النهاية. إن ال
 المتراكم المسجل كما في بداية الفترة ونهايتها.

 

ال يتم تسجيل مصروف للمنح التي ال يتم استحقاقها بشكل نهائي، باستثناء المنح التي يكون استحقاقها مشروطاً بظروف 
بغض النظر عن استيفاء شروط السوق أو عدم استيفائها على أن يتم استيفاء كافة مستحقة ك السوق والتي يتم معاملتها

 شروط األداء و / أو الخدمة األخرى.
 

منحة التسوية باألسهم، فإن الحد األدنى للمصروف المدرج يمثل المصروف في حالة عدم تعديل  شروطعند تعديل 
يؤدي إلى الزيادة في إجمالي القيمة العادلة لترتيب المدفوعات  . ويتم تسجيل مصروف إضافي ألي تعديلالشروط

 باألسهم، أو يعتبر نافعا للموظفين كما هو مقاس في تاريخ التعديل. 
 

كما لو كانت مستحقة بتاريخ اإللغاء، ويتم فوراً إدراج أي مصروف عند إلغاءها  منحة التسوية باألسهميتم التعامل مع 
المنشأة أو تخضع لسيطرة شروط عدم استحقاقها والتي تستوفي أي منح ال ذلك ن قبل. ويتضمن للمنحة لم يكن مدرجاً م

كل ، يتم معاملة منحهاتاريخ في بمنحة جديدة وتصنيفها كمنحة إحالل المنحة الملغاة  استبدالأما في حالة الطرف المقابل. 
 في الفقرة السابقة.  المنح الملغاة والجديدة كتعديل للمنحة األصلية، كما هو مبينمن 

 
 .(23السهم المخففة )إيضاح اب ربحية القائمة يظهر كتخفيف أسهم إضافية عند احتس األسهم إن التأثير المخفف لخيارات

 

 العمالت األجنبية  تحويل
لك العملة تحدد كل شركة في المجموعة عملتها الرئيسية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام ت

ً بالعملة الرئيسية بأسعار العمالت األجنبية السائدة في تاريخ  الرئيسية. وتدرج المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا
إلى الدينار بتاريخ التقارير المالية العمالت األجنبية ب المدرجةالمعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

رف السائدة بذلك التاريخ. ويتم إدراج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التحويل في بيان الكويتي وفقاً ألسعار الص
 الدخل المجمع.

 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والمدرجة بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي وفقاً 
. وفي حالة الموجودات غير النقدية التي يتحقق التغير في قيمتها العادلة ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيمتها

اإليرادات الشاملة األخرى، فإن فروق أسعار الصرف األجنبي تتحقق مباشرة في اإليرادات الشاملة ضمن مباشرة 
الدخل المجمع، يتم تسجيل األخرى، وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في بيان 

 كافة فروق تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل المجمع.
 

لشهرة( والمطلوبات النقدية وغير النقدية للعمليات األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة ايتم تحويل الموجودات )متضمنة 
ً لمتوسط أسعار الصرف للسنة، ويتم إدراج الفروق لتلك العمليات  التشغيل. يتم تحويل نتائج التقارير الماليةبتاريخ  وفقا

الناتجة عن التحويل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع عملية أجنبية، يتم تسجيل بند اإليرادات الشاملة األخرى 
 المتعلقة بتلك العملية األجنبية في بيان الدخل المجمع.

 

 احتياطي آخر 
 السيطرة.  ية في الشركات التابعة، دون فقدتأثير التغيرات في حصة الملك خر لتسجيليستخدم االحتياطي اآل

 

 معلومات القطاعات
تكبد تكاليف. تستخدم وإن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات 

نفس السمات  التي ترتبط بها قطاعات التشغيل تم تجميعوي. وتقييم األداء المواردلتوزيع  التشغيلإدارة المجموعة قطاعات 
 .قابلة إلعداد التقارير عنها كقطاعات وإعداد تقارير حولهااالقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء 
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 تحقق اإليرادات
االقتصادية إلى المجموعة أمراً محتمالً ويمكن قياس مبلغ تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يكون عنده تدفق المنافع 

. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو موعد السداداإليرادات بصورة موثوق منها بصرف النظر عن 
أو وكيل. انتهت المستحق. تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها لتحديد ما إذا كانت تعمل عن نفسها كشركة أساسية 

التحقق المحددة التالية يجب أن تطبق  معاييرأساسية في كافة ترتيبات اإليرادات. إن  كشركةالمجموعة إلى أنها تعمل 
 أيضاً قبل تحقق اإليرادات:

 

 إيرادات توزيعات أرباح
 تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم دفعات األرباح.

 

 تأتعاب وعموال
إن األتعاب والعموالت المكتسبة من تقديم خدمات على مدى فترة من الزمن تستحق على مدى تلك الفترة. إن هذه األتعاب 

أتعاب التزامات القرض، للقروض التي من المحتمل وتتضمن األتعاب المتعلقة باالئتمان وأتعاب اإلدارة األخرى. 
قرض ما )مع أي تكاليف لمن معدل الفائدة الفعلي  أال يتجز ابر جزءً ، وأتعاب إنشاء القروض التي تعتاالستفادة منها

لقرض. ويتم تسجيل األتعاب والعموالت األخرى عند تقديم لإضافية( يتم إدراجها  كتعديل في معدل الفائدة الفعلية 
 الخدمات.

 

 إيرادات ومصروفات الفوائد
الفائدة الفعلي. معدل افة األدوات التي تحمل فائدة على أساس تدرج إيرادات ومصروفات الفوائد في بيان الدخل المجمع لك

كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية والتي تتضمن أي أتعاب أو تكاليف إضافية، متعلقة  عند احتسابها خذ في االعتبارؤيو
 تمان مستقبلية.، ولكن ليس خسائر ائالفعليمن معدل الفائدة  أال يتجز امباشرةً باألداة والتي تعتبر جزءً 

 

عند انخفاض قيمة أداة مالية مصنفة "كموجودات مالية متاحة للبيع" و"موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق" 
و"قروض ومدينين" يتم تسجيل الفائدة فيما بعد باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض 

 قياس خسارة انخفاض القيمة.
 

 األقمار الصناعية الرقمية شبكاتخدمات 
شتراكات الكابالت وأنشطة اإلعالن األقمار الصناعية الرقمية اإليرادات من االشتراكات المباشرة وا شبكاتتمثل خدمات 

 .وتتحقق كيفما ومتى يتم تقديم الخدمات واستقبال وبث القنوات الفضائية مقابل اشتراكات دورية وتقديم خدمات اإلنترنت
 

   والعقارات فةالضياإيرادات 
تسجل إيرادات التأجير باستخدام و .تتضمن إيرادات الضيافة واإليرادات العقارية إيرادات الفنادق وإيرادات التأجير

واتير للبضاعة والخدمات طريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود التأجير. تمثل إيرادات الفنادق القيمة الصادر بها ف
 المقدمة.

 

 يرادات القطاعات الصناعية إ
لى المشتري ويكون ذلك والمزايا الهامة لملكية البضاعة إيرادات القطاعات الصناعية عندما تنتقل المخاطر يتم تحقق إ

 عادة عند التسليم وعندما يمكن قياس مبلغ االيرادات بشكل موثوق منه. 
 

 ليات الموقوفة الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعم
او القيمة  مدرجة بالدفاترتقاس الموجودات غير المتداولة ومجموعات البيع المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بالقيمة ال

العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع أيهما أقل. يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات البيع كمحتفظ بها لغرض 
يعتبر بيع وليس من خالل االستخدام المستمر.  معاملةمن خالل  مدرجة بالدفاتراسترداد قيمتها ال البيع إذا كان باإلمكان

الحالية.  بالحالةمجموعة البيع متاحة للبيع الفوري  ويعتبر األصل أوفقط عندما ترتفع احتماالت البيع  هذا الشرط مستوفيًا
 خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. ل للتحقق كبيع مكتمليتأهيجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي من المتوقع أن 

 

 األنشطةيتم إدراج اإليرادات والمصروفات من العمليات الموقوفة بصورة منفصلة عن اإليرادات والمصروفات من 
ى األرباح، إلى مستووصوالً فترة المقارنة من السنة السابقة الالمالية و لفترة التقاريرالمستمرة في بيان الدخل المجمع 

حتى في حالة احتفاظ المجموعة بحصة غير مسيطرة في الشركة التابعة بعد البيع. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة 
 بصورة منفصلة في بيان الدخل المجمع.

 

لغرض والموجودات غير الملموسة فور تصنيفها كمحتفظ بها  الممتلكات والمنشآت والمعداتال يتم استهالك أو إطفاء 
 البيع.

 

 التأجيرعقود 
إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو يحتوي على إيجار يستند إلى طبيعة هذا الترتيب ويتطلب تقييم  ما 

الحق يؤدي الى تحويل محددة أو أن الترتيب موجودات إذا كان استيفاء هذا الترتيب يعتمد على استخدام أصل معين أو 
 صل.في استخدام األ
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( عقود التأجير
 إيرادات ومصروفات الفوائد )تتمة(

 المجموعة كمؤجر 
األصل كعقود تأجير الهامة لملكية مزايا المخاطر وكافة الببموجبها تحتفظ المجموعة  التييتم تصنيف عقود التأجير 

مدرجة بدئية المتكبدة في التفاوض على عقد التأجير التشغيلي إلى القيمة اليتم إضافة التكاليف المباشرة المتشغيلي. 
 تأجير. الإيرادات الذي يتم به تحقق  على مدى العمر اإلنتاجي على نفس األساس ويتم تحققهاللموجودات المؤجرة  بالدفاتر

 

 المجموعة كمستأجر
. يتم ملكية األصلالهامة لمزايا المخاطر والبكافة  ؤجرتأجير تشغيلي عند احتفاظ الميتم تصنيف عقود التأجير كعقود 

عقد تسجيل مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروف في بيان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
 التأجير.

 

كعقار استثماري  قد يتم تصنيف العقار المحتفظ به من قبل المجموعة بموجب عقد التأجير التشغيلي ويتم المحاسبة عنه
ة. يتم تحديد التكلفة المبدئية اإلدارنية عندما يفي العقار بتعريف العقار االستثماري ويتم تقييم كل عقار على حدة بناًء على 

كعقارات استثمارية بالقيمة العادلة  ةمن قبل المجموعة بموجب عقد التأجير والمصنف اعقار المحتفظ بهلحصة ملكية ال
 .التزامويتم إدراج مبلغ معادل ك ،عقود التأجير أيهما أقلمة الحالية للحد األدنى لدفعات يللعقار أو الق

 

 نخفاض قيمة الموجودات غير الماليةا
فإذا ما   قيمته. تنخفضما قد  لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن أصالكل تقرير مالي بتاريخ  اتجري المجموعة تقييمً 

اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ  ضرورة إجراءد توفر مثل هذا المؤشر أو عن
تكاليف الإن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً  الممكن استرداده لألصل.

صل على أساس فردي ما لم يكن األصل منتجاً لتدفقات أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أالقيمة البيع أو حتى 
نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد 

ته عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل قد انخفضت قيمالنقد  إلنتاجاو وحدة ألصل ما  مدرجة بالدفاترالقيمة ال
الى القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  تقييمعند  ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها.

عكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر يالقيمة الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضرائب 
معامالت السوق الحديثة في االعتبار، إن تؤخذ البيع، حتى تكاليف الالعادلة ناقصاً ألصل. عند تحديد القيمة المرتبطة با

تقييم مناسب. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها  نموذجوجدت. في حالة عدم توفر تلك المعامالت يتم استخدام 
 .األخرى أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة علنًا بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة للشركات التابعة المتداولة

 

يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادها بصورة 
عليها. تغطي هذه  الفرديةالتي يتم توزيع الموجودات لدى المجموعة و من وحدات إنتاج النقد وحدةمنفصلة لكل 
ويتم  األجل، يتم احتساب معدل نمو طويل األطولفترة خمس سنوات. للفترات عموًما لحسابات المتوقعة الموازنات وا

 التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. ب للتوقعتطبيقه 
 

يمه سابقاً تقياعيد تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في بيان الدخل المجمع، باستثناء العقار الذي 
يضاً أضمن اإليرادات الشاملة األخرى. في هذه الحالة، يتم تسجيل االنخفاض في القيمة له تم إدراج إعادة التقييم الذي و

 في اإليرادات الشاملة األخرى إلى حد المبلغ المسجل ألي إعادة تقييم سابقة. 
 

 الضرائب
 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

ً للقانون رقم تحتسب الشركة األم ضريبة  لعام  24وقرار وزير المالية رقم  2000لعام  19دعم العمالة الوطنية وفقا
ً للقانون، تم خصم اإليرادات من الشركات الزميلة للفترةمن الربح الخاضع للضريبة  % 2.5بنسبة  2006 . وفقا

يبة دعم العمالة الوطنية من ربح شركات المدرجة التي تخضع لضرابعة وتوزيعات األرباح النقدية من الالتالشركات و
 السنة.

 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ً للحساب المعدل استناداً إلى قرار أعضاء  % 1تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  وفقا

لتابعة ومكافأة االشركات مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة و
 من ربح السنة عند تحديد الحصة. جباريحتياطي االأعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى اال

 

 الزكاة
 .2007لعام  58من ربح الشركة األم وفقاً لقرار وزارة المالية رقم  % 1يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( الضرائب
 رائب على الشركات التابعة األجنبيةالض

ً للقوانين واألنظمة  يتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية على أساس معدالت الضرائب المطبقة ووفقا
والتعليمات السارية في البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات التابعة. تدرج ضريبة الدخل المستحقة على الربح الخاضع 

)الضريبة الحالية( كمصروف في الفترة التي تتحقق فيها األرباح وفقا للوائح المالية المعمول بها في البلدان ذات للضريبة 
 الصلة التي تعمل فيها المجموعة. 

 

يتم احتساب مخصص للضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام عن الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية للموجودات 
 . التقارير الماليةألغراض التقارير المالية كما في تاريخ  مدرجة بالدفاترقيمتها الوالمطلوبات و

 

غير  الضريبية اإلعفاءاتيتم تسجيل موجودات الضرائب المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحيل 
ى الحد الذي يتوفر معه الربح موجودات الضرائب المؤجلة إلوتسجل المستخدمة وخسائر الضرائب غير المستخدمة. 

غير اإلعفاءات الضريبية الخاضع للضريبة والذي يمكن مقابله استخدام الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحيل 
ال عندما تنتج موجودات الضرائب المؤجلة المتعلقة بالفرق المؤقت القابل وخسائر الضرائب غير المستخدمة، إ المستخدمة

تحقق المبدئي ألصل أو التزام في معاملة بخالف دمج األعمال وعندما ال تؤثر المعاملة على األرباح لالستقطاع من ال
 المحاسبية وال األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة في تاريخ المعاملة.

 

إلى الحد الذي ال  لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل تقارير مالية ويتم تخفيضها مدرجة بالدفاتريتم مراجعة القيمة ال
للربح الخاضع للضريبة الكافي باستخدام موجودات الضرائب المؤجلة كليا او جزئيا. يتم إعادة تقييم السماح يحتمل معه 

وتتحقق إلى الحد الذي يصبح عنده من المحتمل أن كل تقرير مالي موجودات الضريبة المؤجلة غير المحققة في تاريخ 
 لخاضعة للضريبة باسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.ا المستقبلية تسمح األرباح

 

موجودات ضريبة الدخل  قانونًا بمقاصةتتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة فقط عندما يوجد حق ملزم 
بة الحالية في مقابل مطلوبات ضريبة الدخل الحالية وعندما تتعلق الضرائب المؤجلة بالشركة نفسها الخاضعة للضري

 ونفس الهيئة الضريبية.
 

التقارير يتم قياس موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقا للمعدالت الضريبية والتشريعات السارية في تاريخ 
 المالية. 

 

 ألسهم العادية لتوزيعات أرباح 
 ساهمي الشركة األم. ألسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق الملكية عند اعتمادها من قبل ملتسجل توزيعات األرباح 

 

كحدث بعد تاريخ بيان  المجمع يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح للسنة والتي تم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي
 . المجمع المركز المالي

 

 موجودات بصفة األمانة 
نها من موجودات أو مطلوبات ال تعامل الموجودات والودائع المتعلقة المحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أ

 المجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع.
 

 المحتملة المطلوبات
الصادر تدفق البل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال  البيانات المالية المجمعةضمن محتملة الال يتم إدراج المطلوبات 

 ستبعداً.متتضمن منافع اقتصادية  التي مواردلل
 

موارد الوارد للتدفق الضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون محتملة الال يتم إدراج الموجودات 
 منافع اقتصادية مرجحاً.تتضمن التي 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
 

 األحكام 
ة، استخدمت اإلدارة األحكام التالية، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات، عند تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبي

 ر الجوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:التأثيوالتي لها 
 

 الموجودات المالية تصنيف
ة بالقيمة العادلة من خالل مدرجكموجودات مالية تقرر اإلدارة عند حيازة الموجودات المالية ما إذا كان يجب تصنيفها 

 .او محتفظ بها حتى االستحقاق متاحة للبيع أو كقروض ومدينين كموجودات ماليةالخسائر أو  وأاألرباح 
 

  متاحة للبيع ماليةكموجودات  األسهم المصنفة انخفاض قيمة
ضت قيمتها إذا كان هناك انخفبصفتها موجودات مالية متاحة للبيع األسهم المصنفة كموجودات مع المجموعة تتعامل 

في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر يشير إلى تواصل انخفاض جوهري أو م
 " تتطلب أحكام هامة.متواصلوجود انخفاض في القيمة. إن عملية تحديد االنخفاض "الجوهري" أو "
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة(األحكام 
 تقييم السيطرة

تأخذ اإلدارة في الحسبان ما إذا كان لدى المجموعة قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة  عند تحديد السيطرة،
ات الصلة واستخدام قدرتها في التأثير على العائد المتغير . إن تقييم األنشطة ذالمستثمر فيها بنفسها إلنتاج عوائد لصالحها

 يتطلب اتخاذ أحكام جوهرية.
  

 موجودات الضريبة المؤجلة 
األرباح المستقبلية توافر موجودات الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بخسائر الضرائب إلى الحد الذي من المحتمل معه تسجل 

ت تحديد مبلغ موجوداوفي هذه الحالة، فإن االحكام مطلوبة لاستغاللها.  الخاضعة للضريبة مقابل الخسائر التي يمكن
المتوقع ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة بناء على التوقيت الزمني قه الضريبة المؤجلة الذي يمكن تحق

 استراتيجيات تخطيط الضرائب المستقبلية.  باإلضافة إلى
 

 وعة كمؤجر  المجم  –التأجير التشغيلي عقود 
لى تقييم لديها. حددت المجموعة، استناداً إ ةاالستثماري اتمحفظة العقارلالمجموعة عقود تأجير عقارات تجارية أبرمت 

لملكية هذه العقارات ولذلك تتم المحاسبة عن هذه الهامة ، أنها تحتفظ بكافة المخاطر والمزايا الترتيباتبنود وشروط 
  العقود كعقود تأجير تشغيلي.

 

 عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات 

للموجودات  مدرجة بالدفاترؤدي إلى تعديل مادي على القيم الة تجوهريمخاطر والتي لها المالية  التقاريربتاريخ 
 مطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:وال

 

 المحددة  رغيملموسة ذات األعمار االنتاجية الغير األخرى  و الموجودات انخفاض قيمة الشهرة
عمار االنتاجية ذات األملموسة الغير األخرى  والموجودات المجموعة ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرةتحدد 
ً المحددة غير  التكلفة حتى  اأو القيمة العادلة ناقصً ثناء االستخدام أ. ويتطلب ذلك تقدير القيمة على االقل مرة واحدة سنويا
غير المحددة ملموسة ذات االعمار االنتاجية الغير األخرى  الموجوداتو لوحدات إنتاج النقد التي يتم توزيع الشهرةالبيع 

لتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد اة تقدير يتطلب من المجموعثناء االستخدام أعليها. إن تقدير القيمة 
 وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

 

 مخصص خسائر ائتمان
مخصص  لتحديد ما إذا كان يجب تسجيلعلى اساس ربع سنوي تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف غير المنتظمة 

لتقدير مبلغ جوهرية أحكام على االدارة اصدار يجب على وجه الخصوص، خسائر االئتمان في بيان الدخل المجمع. 
تلك التقديرات بالضرورة إلى وتستند وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. 

ن األحكام وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة م
 (.4 تلك المخصصات )إيضاح فيتغيرات مستقبلية 

 

 غير الملموسة بما في ذلك الموجوداتالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
ار إنتاجية محددة وغير محددة الموجودات غير الملموسة التي لها أعم بما في ذلكإن تقدير القيمة العادلة للموجودات 

 التي تم حيازتها كنتيجة لدمج األعمال يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام هامة. ةمحتملالوالمطلوبات 
 

 لقروض والسلفل مخصص انخفاض القيمة المجمع
ً باحتساب  إضافة إلى المخصصات المحددة مقابل القروض والسلف الجوهرية بشكل منفرد، تقوم المجموعة أيضا

. يستند هذا المخصص القروضمقابل  فرديةبصورة  ةمحددالمخصص مجمع النخفاض القيمة للقروض والسلف غير 
الخسارة التاريخية  نمطللقرض من تاريخ منحه. ويستند مبلغ المخصص إلى  التصنيف الداخليالمجمع إلى التدهور في 

 الحالية.ويتم تعديله ليعكس التغيرات االقتصادية  تصنيفللقروض ضمن كل 
 

أوجه وقطاع األعمال والتقادم التقني وكذلك دولة أي تدهور في مخاطر المنها عوامل عدة هذا التصنيف الداخلي يراعي 
 الهيكلي المحدد أو تراجع التدفقات النقدية. القصور

 

 دوات المالية ألقياس القيمة العادلة ل
لمجمع استناداً إلى سوق لمالية المسجلة في بيان المركز المالي اتحديد القيمة العادلة للموجودات افي حالة عدم امكانية 

نماذج ، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم تشمل نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه النشط
د تحديد القيمة العادلة. تتضمن لم يكن ذلك ممكناً، يتم استخدام درجة من األحكام عنواذا  من السوق المعروضة إن أمكن.

وتقلبات السوق. يمكن أن تؤثر التغيرات في االئتمان التقديرات اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر 
 االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. 

 

االعمال. وعندما  دمجقيمة العادلة في تاريخ الحيازة كجزء من معاملة االعمال بال دمجيتم تقدير المقابل المحتمل الناتج من 
مالية. ويعتمد تحديد ر تقاريكل يستوفي المقابل المحتمل تعريف االلتزام المالي، يعاد قياسه الحقا بالقيمة العادلة في تاريخ 

وعامل أهداف األداء احتمالية تحقيق القيمة العادلة على التدفقات النقدية المخصومة. وتراعي االفتراضات الرئيسية 
 الخصم. 

 

 .جوهريًا غير المسعرة يتطلب تقديرا األسهمإن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم للموجودات المالية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
 

 ديرات واالفتراضات )تتمة(عدم التأكد من التق
 تقييم العقارات االستثمارية

. تم استخدام طريقتين رئيسيتين في تحديد ينعقارات مستقل يالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيم ديريتم تق

القائم على  مةوهما )أ( تحليل التدفقات النقدية المخصو –لعقارات االستثمارية حصص الملكية في االقيمة العادلة ل

 كما يلي:  ةتحليل المقارنالمعادالت و )ب( 

من التدفقات النقدية الحرة  مجموعةستند إلى ي ، فإنهالقائم على المعادالت التدفقات النقدية المخصومة لتحليلبالنسبة  (أ)

 أي عقود تأجير قائمة وعقود أخرى ومخصومة بمعدل يعكس مخاطر األصل.  بشروطالمتوقعة والمؤيدة 

ه من قبل مقيم عقارات مستقل باستخدام قيم المعامالت الفعلية التي تم يتم إجراؤإلى تقييم  ةتند تحليل المقارنيس (ب)

 مماثلة، وعلى أساس معرفة وخبرة مقيم العقارات.موقع وحالة إجراؤها مؤخراً من قبل أطراف أخرى لعقارات لها 
 

معرفتهم في السوق وخبرتهم في ب، استعان خبراء التقييم 2017 ديسمبر 31القيمة السوقية كما في  اتللتوصل الى تقدير

 في ديرتفع مستوى عدم التأك، مقارنة المعامالت التاريخية. في هذه الحاالتفقط على دون االعتماد ، االحكام المهنيةإصدار 

 . أكثر نشاًطاسوق  ه فيتقديرات القيمة السوقية للعقارات االستثمارية، أكثر من
 

 يب واالفتراضات الهامة المستخدمة من قبل المقيمين في تقدير القيمة العادلة للعقار االستثماري مبينة في اإليضاحإن األسال

10. 
 

 المستخدمة لتقييم العقارات االستثمارية األساليب
عقار للتطوير. عقار عامل أو لمن التدفقات النقدية الدورية  مجموعةتشتمل طريقة التدفقات النقدية المخصومة على تقدير 

لتدفقات للقيمة الحالية لسوق، لوضع مؤشر مستقى من ام تم تطبيق معدل خصي، المتوقعةلهذه التدفقات النقدية  وللوصول

إيرادات التأجير ناقصاً  بمجملالتدفقات النقدية الدورية المحسوبة  ويتم بصورة نموذجية تقديرالمتعلقة بالعقار.  اإليرادات

صافي إيرادات  قيم من كما يتم خصم مجموعةالتحصيل وناقصاً مصروفات / مدفوعات التشغيل.  وخسائر الشغور معدل

، والتي تم توقعها في التقييم التقليدية( طريقة)التي تستخدم  البيعتقدير قيمة العكس/اإلنهاء/ باإلضافة إلىالتشغيل الدورية، 

 القيم الحالية يساوي القيمة العادلة للعقار. الحالية. إن إجمالي صافي إلى القيمةنهاية فترة التقدير، 
 

تتمثل طريقة القيم المتبقية )أو طريقة التطوير االفتراضي( المستخدمة في تقدير القيمة العادلة في طريقة تجمع ما بين 

تحديد قيمة العقار طريقة الرسملة )اإليرادات( وطريقة التكلفة )التجميع(. يتم تعريف طريقة القيم المتبقية على أنها: "طريقة 

الذي من المحتمل أن يخضع للتطوير أو إعادة التطوير أو التجديد. ويتم خصم إجمالي تكلفة العمل المقدر بما في ذلك 

الرسوم والمصروفات األخرى ذات الصلة زائدًا مخصص الفائدة ومخاطر وأرباح القائم بأعمال التطوير من إجمالي قيمة 

 ذلك تعديل المبلغ الناتج رجوًعا إلى تاريخ التقييم للوصول إلى القيمة المتبقية".المشروع المكتمل. يتم بعد 
 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  -3
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 920,694 1,127,545  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 534,349 432,225  ودائع ذات فترات استحقاق أصلية حتى ثالثة أشهر
  ────────── ────────── 

 1,455,043 1,559,770  النقد والنقد المعادل 

 2,965 9,795  يضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
  ────────── ────────── 
  1,569,565 1,458,008 
  ══════════ ══════════ 
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 قروض وسلف -4
 

 والسلف وفقاً لنوع المقترض مما يلي: يتألف بند القروض
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 3,903,318 4,082,278  الشركات

 892,919 612,012  البنوك والمؤسسات المالية

 603,080 624,465  أفراد
  ─────── ─────── 

  5,318,755 5,399,317 

 (114,034) (77,930)  ناقصاً: مخصص خسائر ائتمان
  ─────── ─────── 
  5,240,825 5,285,283 
  ═══════ ═══════ 

 

 إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان هي كما يلي: 
 

  2017 2016 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 154,878 125,890  يناير 1كما في 

 (8,254) (3,578)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 (43,329) (56,345)  ةمبالغ مشطوب

 22,595 22,467  مخصص خسائر ائتمان  
  ────────── ────────── 

 125,890 88,434  ديسمبر  31في كما 
  ══════════ ══════════ 

 

ر دينا ألف 10,504 )المذكور في الجدول أعاله( مخصص تسهيالت غير نقدية بمبلغمخصص خسائر االئتمان يتضمن 
ج ضمن بند مطلوبات أخرى ألف دينار كويتي(. إن مخصص التسهيالت غير النقدية مدر 11,856 :2016كويتي )
 (.16)إيضاح 

 

 إن إيرادات الفوائد على القروض والسلف التي تعرضت لالنخفاض في القيمة غير جوهرية. 
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  -5
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة
 5,367 2,527  أسهم 

 7,869 4,396  أوراق دين مالية مسعرة
  ────────── ────────── 
  6,923 13,236 
  ────────── ────────── 

    ح والخسائرموجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األربا

 35,493 27,197  أسهم 

 5,447 -  أوراق دين مالية غير مسعرة 

 5,061 1,235  صناديق مدارة
  ────────── ────────── 
  28,432 46,001 
  ────────── ────────── 
  35,355 59,237 
  ══════════ ══════════ 

 

 القيمة العادلة. قياس ل 31الجغرافي ألدوات حقوق الملكية واإليضاح بشأن التوزيع  30.4.3يرجى االطالع على اإليضاح 
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 موجودات مالية متاحة للبيع  -6
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    موجودات مالية مسعرة
 39,448 42,175  أسهم 

 190,151 270,846  أوراق دين مالية
  ────────── ────────── 
  313,021 229,599 
  ────────── ────────── 

    موجودات مالية غير مسعرة

 85,653 82,375  أسهم 

 65,856 71,323  صناديق مدارة

 57,345 47,384  أوراق دين مالية
  ────────── ────────── 
  201,082 208,854 
  ────────── ────────── 
  514,103 438,453 
  ══════════ ══════════ 

 

 34,365 :2016لف دينار كويتي )أ 43,583تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع موجودات مالية غير مسعرة بمبلغ 
ً انخفاض القيمة، إن وجد، نظراً لطبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية التي يتعذر  ألف دينار كويتي( مدرجة بالتكلفة ناقصا

ناسبة لتحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية بصورة موثوق منها. ال يوجد التنبؤ بها وعدم وجود طرق أخرى م
 سوق نشط لهذه الموجودات المالية وتنوي المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل.

 

خفاض في أجرت اإلدارة مراجعة لموجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت هذه االستثمارات قد تعرضت لالن
ألف دينار كويتي( في بيان  3,822 :2016ألف دينار كويتي ) 743 لت خسائر انخفاض في القيمة بمبلغقيمتها، وسج

 الدخل المجمع.  
 

 القيمة العادلة.  قياسل 31بشأن التوزيع الجغرافي ألدوات حقوق الملكية واإليضاح  30.4.3يرجى االطالع على اإليضاح 
 

 موجودات أخرى    -7
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 92,695 155,288  صافي األرصدة المدينة 

 77,445 99,091  مستحقة وإيرادات مدينة أخرىفوائد 

 23,824 24,655  مدفوعات مقدماً 

 87,744 88,007  موجودات معلقة للبيع * 

 73,422 80,159  أخرى 
  ────────── ────────── 
  447,200 355,130 
  ══════════ ══════════ 

 

تدرج هذه الموجودات نشأت هذه الموجودات المعلقة للبيع من األنشطة التشغيلية للمصارف التجارية التابعة للمجموعة. * 
لعادلة للموجودات تستند القيمة ابالتكلفة او صافي القيمة البيعية أيهما أقل، ولم يتم تسجيل أي خائر لالنخفاض في القيمة. 

العقارية المدرجة ضمن الموجودات المعلقة للبيع إلى تقييمات أجراها مقيمون مستقلون معتمدون باستخدام طريقة المقارنة 
السوقية. وأخذا في االعتبار ان مدخالت التقييم الجوهرية المستخدمة تعتمد على بيانات سوقية غير ملحوظة، فإنه يتم 

من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة. في حين يكون التأثير على بيان الدخل المجمع غير  3تصنيفها ضمن المستوى 
 . %5مادي في حالة تطبيق المتغيرات المتعلقة بالمخاطر بنسبة تغير 
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 استثمار في شركات زميلة  -8

 اسم الشركة 
 بلد

 االنشطة الرئيسية التأسيس
نسبة الملكية 

 بالدفاترمدرجة القيمة ال الفعلية

   2017 2016 2017 2016 

     
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 
 الكويت )"القرين"(  ش.م.ك.ع.

أنشطة صناعات 
 144,540 155,827 %31 %31 بتروكيماوية

مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. )"الخليج 
 72,940 73,971 %46 %46 تأمين  الكويت للتأمين"(

شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. 
 41,697 43,089 %29 %29  تجارة الكويت )"التقدم"( 

 39,952 36,396 %40 %40 عقارات  األردن .عشركة العبدلي بوليفارد ش.م.
 12,778 13,978 %18 %20 تمويل  الكويت  )أ( صندوق برقان لحقوق الملكية

 8,345 7,814 %50 %50 عقارات  اإلمارات ية المحدودةشركة الفجيرة العقار
 4,193 4,176 %38 %38 استثمار  الكويت شركة منافع القابضة ش.م.ك. )مقفلة(

 2,496 2,643 %50 %50 تصنيع  مصر قنديل للزجاج ش.م.م.
شركة األولى لالستثمار العقاري ش.م.ك. 

 4,333 4,352 %20 %20 عقارات  الكويت )مقفلة(
 5,059 4,538 %40 %40 خدمات  الكويت  كة كابيتال المتحدة للنقل ش.م.ك.)مقفلة( شر

 5,984 4,266 %34 %34 صندوق  الكويت  صندوق التعليم الكويتي 
 2,425 2,256 %34 %34 فنادق الكويت )"الفنادق"(شركة الفنادق الكويتية ش.ك.م.ع.

دار أس أس أتش الدولية لإلستشارات شركة 
 1,281 639 %23 %23 خدمات هندسية البحرين ة  الهندسي

 األردن شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع

بطاقات ائتمان 
وخدمات الصراف 

 2,270 2,296 %30 %30 اآللي
شركة ذات أغراض  - 88شركة نورث ستار 

 3,762 3,705 %20 %20 عقارات  البحرين  خاصة 
 1,234 1,217 %31 %31 خدمات مصرفية سوريا بنك خليج سوريا ش.م.س.

 125 125 %15 %15 تعليم  الكويت   )أ(اكاديمية القيادة العربية 
 254 255 %49 %49 تصنيع الجزائر سعيدال نورة للتصنيع

 8 9 %50 %50 عقارات األردن شركة الثانية العقارية ش.م.خ.
 - 5,812 - %40 تصنيع  الكويت  انشاء القابضة )ب( شركة

 - 6,865 - %23  صندوق  الكويت  االستثماري )ج( صندوق كامكو
 - 1,678 - %51 تخصيم  شيلي  التام فاكتورز اس ايه )د(

 4,188 - %22  - عقارات  الكويت )هـ(صندوق كامكو العقاري للعوائد 
 58,964 - %31 - عقارات  الكويت  شركة الشيب العقارية ذ.م.م. )و(
 22,981 - %44 - تعليم  الكويت  )مقفلة(الشركة المتحدة للتعليم ش.م.ك. 

 355 - %50 - تخصيم  البرازيل برازيل فاكتور اس ايه )ز(
 2,296 - %19 - وساطة  الكويت  (طشركة الشرق للوساطة المالية )"الشرق"( )

   
  ─────── ─────── 

   
  375,907 442,460 

   
  ═══════ ═══════ 

 
 مجلس اإلدارة.في يل تمثالتأثير ملموس من خالل  (أ)
  .المنشأةخالل السنة، قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية في هذه  (ب)
حيازة حصة ملكية إضافية في هذه الشركة وقررت انها تمارس تأثير جوهري عليها، خالل السنة، قامت المجموعة ب (ج)

 استثمار في شركات زميلة.ك هاإعادة تصنيفوبالتالي قامت ب
 كاستثمار في شركة زميلة.  ه الشركة وقامت بإعادة تصنيفهاوعة السيطرة على هذخالل السنة، فقدت المجم (د)
متاحة للبيع حيث توقفت عن  موجودات ماليةخالل السنة، قامت المجموعة بإعادة تصنيف هذا االستثمار الى  (ه)

 عليه.  الملموسممارسة التأثير 
 .خالل السنةهذه المنشأة بيع تم  (و)
ها في ستثمارتحدة وبالتالي فقد تم استبعاد ابزيادة حصة ملكيتها في شركة التعليم المخالل السنة، قامت المجموعة  (ز)

 .(25)إيضاح  اعتبارا من تاريخ الحيازةشركة زميلة 
 .المجموعة بيع استثمارها في هذه الشركة الزميلةخالل السنة، قررت  (ح)
تيجة االكتتاب في الحقوق المصدرة من قبل خالل السنة، تم تخفيف حصة الملكية الفعلية للمجموعة في هذه الشركة ن (ط)

مساهمين آخرين. وبالتالي، وبناءا على فقط التأثير الجوهري، قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمارها في هذه 
  متاحة للبيع. مالية الشركة الى موجودات 
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 استثمار في شركات زميلة )تتمة( -8
 

ألف دينار  275,143تبلغ  مدرجة بالدفاترميلة مسعرة ومدرجة بقيمة إن االستثمار في شركات زميلة يتضمن شركات ز
القرين:  مثلت)ألف دينار كويتي  228,058بمبلغ معلنة ألف دينار كويتي( بقيمة سوقية  261,602 :2016كويتي )

الفنادق , الف دينار كويتي 47,966: التقدمالف دينار كويتي,  67,879الخليج للتامين  الف دينار كويتي, 106,777
الف دينار كويتي, الخليج  74,646القرين:  مثلت[ ألف دينار كويتي(  175,812 :2016) الف دينار كويتي( 5,436
بموجب معيار . ]الف دينار كويتي 5,856الفنادق الف دينار كويتي,  40,117الف دينار كويتي, التقدم:  55,193للتامين 

هذه الشركات الزميلة الذي يمكن للمجموعة استرداده من ودات" فإن المبلغ "انخفاض قيمة الموج 36المحاسبة الدولي 
مدرجة ال القيمةجاوز تأثناء االستخدام أيهما أعلى( قد القيمة العادلة ناقص تكاليف حتى البيع أو القيمة  والذي يمثل)

 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في خالل ا االستثماراتقيمة لهذه  انخفاضلها و بالتالي لم يتم تسجيل خسائر  بالدفاتر
ات غير المسعرة في شركات زميلة : ال شيء(. كما قامت المجموعة بتقييم المبلغ الممكن إسترداده لإلستثمار2016)

 كويتي(.دينار ألف  500: 2016)ال شيء مبلغ خسائر انخفاض في القيمة ب وسجلت
 

على أساس فردي قبل االستبعادات بين  جوهريةيلة التي تعتبر لشركات الزملمالية المعلومات يلخص الجدول التالي ال
  الشركات هي كما يلي:

 

 *التقدم الخليج للتامين القرين 2017ديسمبر  31

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    :بيان المركز المالي للشركات الزميلة

 193,801 255,239 128,470 موجودات متداولة 
 32,229 238,858 501,121 موجودات غير متداولة 

 150,249 214,452 60,023 مطلوبات متداولة 
 24,134 174,115 78,831 مطلوبات غير متداولة 

 

────── ────── ────── 
 51,647 105,530 490,737 حقوق الملكية 

 51,647 84,550 356,873 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركات الزميلة 

 

══════ ══════ ══════ 
 %29 %46 %31 حصة ملكية المجموعة 

 14,978 38,893 110,631 نسبة حقوق الملكية الخاصة بحصة ملكية المجموعة **

 

══════ ══════ ══════ 

    ايرادات ونتائج الشركات الزميلة:
 143,390 148,463 207,519 االيرادات 

 

══════ ══════ ══════ 
 7,368 10,988 52,586 ة ربح السن

 

══════ ══════ ══════ 
 2,141 4,735 10,720 حصة المجموعة في ربح السنة 

 

══════ ══════ ══════ 
 654 3,295 3,570 توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة 

 

══════ ══════ ══════ 
 33,265 7,974 5,349 لتزامات االمحتملة والمطلوبات حصة المجموعة في ال

 

══════ ══════ ══════ 
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 استثمار في شركات زميلة )تتمة( -8
 

 *التقدم الخليج للتامين القرين 2016ديسمبر  31
 شركة الشيب

*** 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     :بيان المركز المالي للشركات الزميلة

 1,841 134,452 215,750 87,100 موجودات متداولة 
 345,574 33,523 160,129 461,266 موجودات غير متداولة 

 11,277 90,421 152,322 31,676 مطلوبات متداولة 
 110,490 30,697 121,787 83,850 مطلوبات غير متداولة 

 

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

 225,648 46,857 101,770 432,840 حقوق الملكية 
 190,208 46,857 82,314 321,161 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركات الزميلة 

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

 %31  %29                 %46               %31               حصة ملكية المجموعة 
 58,964 13,589 37,864 99,560 نسبة حقوق الملكية الخاصة بحصة ملكية المجموعة **

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

     ايرادات ونتائج الشركات الزميلة:

 59,881 99,493 124,505 183,190 إيرادات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 54,576 6,003 14,409 44,808 ربح السنة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 15,207 1,745 5,521 9,343 حصة المجموعة في ربح السنة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     - 654 3,295 3,245 توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة 
 

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

 1,518 25,569 7,840 1,810 لتزامات االمحتملة والمطلوبات حصة المجموعة في ال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 30و  2017سبتمبر  30منتهية في  اشهرً  12 فترة* تم احتساب اإليرادات و األرباح وبنود الميزانية العمومية بناء على 
 .2016سبتمبر 

 

حصة ملكية المجموعة تمثل الشهرة بشكل ب الخاصةالملكية حقوق ونسبة  مدرجة بالدفاتر** إن الفرق بين القيمة ال
 جوهري. 

 

 *** تم بيع هذه المنشأة خالل السنة. 
 

على أساس فردي قبل  غير جوهريةلشركات الزميلة التي تعتبر اكافة يعرض الجدول التالي ملخص المعلومات المالية ل
  االستبعادات بين الشركات:

  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

تيدينار كوي  

    بيان المركز المالي للشركات الزميلة:
 359,386 320,451  اجمالي الموجودات 

 160,797 130,007  اجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

 198,589 190,444  حقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

    

    إيرادات ونتائج الشركات الزميلة:

 88,368 86,584  اإليرادات
  ═════════ ═════════ 

 1,163 (16,801)  ربح السنة  )خسارة(
  ═════════ ═════════ 
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 إعالميةاستثمار في شركة محاصة  -9
 

في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة )"بانثر"( ( %60.50: 2016) %60.50تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة 
في دبي ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي. تم تأسيسها المشتركة  وهي شركة تخضع للسيطرة "OSNالمعروفة ب"

 تقدم الشركة خدمات قنوات األقمار الصناعية المشفرة مدفوعة األجر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
 

 

مالية مات معلويتم المحاسبة عن حصة المجموعة في بانثر باستخدام طريقة حقوق الملكية. ويعرض الجدول التالي 
 شركة "بانثر" قبل االستبعادات بين الشركات: موجزة عن 

  2017  2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    بيان المركز المالي لشركة محاصة: 
 84,838 81,750  موجودات متداولة 

 434,109 428,292  موجودات غير متداولة 

 (113,031) (119,906)  مطلوبات متداولة 

 (44,125) (70,310)  مطلوبات غير متداولة 
  ──────── ──────── 

 361,791 319,826  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
  ════════ ════════ 

 149,647 183,530  القيمة المدرجة بالدفاتر للمجموعة
  ════════ ════════ 

 

  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف
ر كويتيدينا  

    إيرادات ونتائج شركات المحاصة: 

 204,260 178,490  إيرادات 

 (214,999) (231,578)  مصروفات 
  ──────── ──────── 

 (10,739) (53,088)  خسارة السنة 
  ════════ ════════ 

 (11,019) (53,024)  إجمالي الخسائر الشاملة للسنة 
  ════════ ════════ 

 (6,489) (30,179)  موعة في خسارة السنة حصة المج
  ════════ ════════ 

 (6,658) (30,136)  حصة المجموعة في إجمالي الخسائر الشاملة للسنة 
  ════════ ════════ 

 

 2017ديسمبر  31لشركة المحاصة كما في وااللتزامات الرأسمالية  المحتملةحصة المجموعة في المطلوبات  بلغت
ألف  385,022 :2016ألف دينار كويتي ) 376,488الف دينار كويتي( و 8,386 :2016دينار كويتي ) الف 7,392

  دينار كويتي( على التوالي. 
 

ألف دينار كويتي  41,399التشغيلي كمستأجر لشركة المحاصة بلغت حصة المجموعة في التزامات عقود التأجير 
التأجير  عقودالمحصل من  مجملة المجموعة في الحد االدنى من حصبلغت ألف دينار كويتي(. كما  23,567 :2016)

ألف دينار  152لشركة المحاصة بموجب عقود ايجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء وبصفتها مؤجر لمرافق البث المستقبلية 
 ألف دينار كويتي(. 89: 2016) كويتي

 
 .24ضاح رقم تم اإلفصاح عن المعامالت الخاصة باالستثمار في بانثر في االي
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 عقارات استثمارية  -10
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 72,098 76,707  أرض بغرض التطوير 

 11,116 97,661  مشاريع قيد اإلنشاء  

 345,700 348,578  عقارات مطورة 
  ─────── ─────── 
  522,946 428,914 
  ═══════ ═══════ 

 

 كما يلي:  كانت كة في العقارات االستثمارية كانت خالل السنةإن الحر
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    
 423,496 428,914  يناير  1كما في 

 11,378 88,504   إضافات

     - (1,482)  استبعادات 

 4,527 9,554  (19إيضاح (التغير في القيمة العادلة 

 (9,816)     -  ركة تابعةعدم تحقق ش

 (671) (2,544)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
  ──────── ──────── 

 428,914 522,946  ديسمبر   31كما في 
  ════════ ════════ 

 

من  2017ديسمبر  31قيد التطوير والعقارات المطورة كما في  المشاريعوتم إجراء تقييم لألراضي المخصصة للتطوير 
ذات صلة ولديهم خبرة حديثة بموقع وفئة العقار االستثماري معروفة ول مقيمين مستقلين معتمدين ذوي مؤهالت مهنية قب

قيد التقييم. تم استخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة أو طريقة القيمة السوقية للعقارات وفق ما هو مناسب 
 بالنظر إلى طبيعة واستخدام العقار. 

 

  إن الربح المتعلق بالعقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة هو كالتالي: 
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 27,040 28,450  إيرادات تأجير 

 (5,915) (6,895)  مصروفات تشغيل مباشرة 
  ──────── ──────── 

 21,125 21,555  مدرجة بالقيمة العادلة الربح الناتج من عقارات استثمارية 
  ════════ ════════ 

 

دينار  ألف 100,633تتضمن العقارات االستثمارية مباني مطورة على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكويت بمبلغ 
دولة  االرض المستأجرة من حكومة لقسائمالتأجير  عقود الف دينار كويتي(. تتراوح فترات 96,513 :2016كويتي )

 سنة.  50لى إ سنةالكويت وغيرها ما بين 
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة بناء على  3تم تصنيف قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى 

 التقييم المستخدم.  اسلوبمدخالت 
 

 كما في تاريخ التقارير المالية:  اتي التقييمفيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة ف
 

 عقارات استثمارية 

 منافذ بيع بالتجزئة  مكاتب 

 2017 2016  2017 2016 

 % %  % % 

 9 10  10 10 متوسط صافي العائد المبدئي 

 11 11  11 11 العائد القابل لالسترداد 

 3 3  3 3 معدل التضخم 

 10 10  10 10 معدل الشغور طويل المدى 

 3 3  3 3 النمو طويل المدى في معدالت اإليجارات الفعلية 
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 عقارات استثمارية )تتمة( -10
 

 تحليل الحساسية
يتناول الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات األكثر الجوهرية والتي تم بناء عليها تقييم العقارات 

 االستثمارية. 
 

  2017 الحساسية ر الملحوظة: المدخالت الجوهرية غي
 التأثير على القيمة العادلة 

2016  
 التأثير على القيمة العادلة 

 الف دينار كويتي الف دينار كويتي  
    

 متوسط صافي العائد المبدئي 
+ 1% 

+31,069 
-30,120 

+32,156 
-30,747 

    

 العائد القابل لالسترداد
+ 1% 

+24,996 
-22,309 

+26,453 
-23,566 

    

 معدل التضخم 
 أساسية نقطة +  25

+5,041 
-6,041 

+5,799 
-7,021 

    

 معدل الشغور طويل المدى
+ 1% 

-3,932 
+4,417 

-4,725 
+4,960 

    

 النمو طويل المدى في معدالت االيجارات الفعلية 
+ 1% 

+7,866 
-7,875 

+8,885 
-8,551 

 

 موجودات غير ملموسة  -11

 الشهرة 
أخرى دات موجو

 المجموع غير ملموسة 

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

    : مدرجة بالدفاترالقيمة ال مجمل
 389,143 225,441 163,702 2017يناير  1كما في 

 27,427 3,883 23,544 (25حيازة شركة تابعة )إيضاح 

 1,568 1,568 - إضافات 

 (1,941) (663) (1,278) تعديل تحويل عمالت أجنبية
 ────── ────── ────── 

 416,197 230,229 185,968 2017ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ 

    اإلطفاء المتراكم:
 (79,991) (79,991) - 2017يناير  1كما في 

 (7,043) (7,043) - المحمل للسنة
 ────── ────── ────── 

 (87,034) (87,034) - 2017ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ 

    صافي القيمة المدرجة بالدفاتر:

 329,163 143,195 185,968 2017ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة  -11

 الشهرة 
أخرى موجودات 

 المجموع غير ملموسة 

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

    : مدرجة بالدفاترمجمل القيمة ال

 394,773 224,387 170,386 2016يناير  1كما في 

 (569) 346 (915) تعديل تحويل عمالت أجنبية

 752 752     - إضافات 

 (5,813) (44) (5,769) استبعاد 
 ────── ────── ────── 

 389,143 225,441 163,702 2016ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ 

 

    اإلطفاء المتراكم:

 (70,283) (70,283)     - 2016يناير  1كما في 

 (9,708) (9,708)     - المحمل للسنة
 ────── ────── ────── 

 (79,991) (79,991)     - 2016ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ 

    :مدرجة بالدفاترصافي القيمة ال

 309,152 145,450 163,702 2016ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ 

 

 والموجودات غير الملموسة ذات أعمار غير محددة  الشهرة
لغرض تحديد انخفاض و الموجودات غير الملموسة ذات أعمار غير محددة  للشهرة مدرجة بالدفاتريتم اختبار القيمة ال

و الموجودات غير الملموسة ذات  أو بمعدالت أكثر تكرارا في حالة وجود دليل على ان الشهرةالقيمة على أساس سنوي )
 هذه البنودنتمي اليها سترداده لوحدة انتاج النقد التي تقد تنخفض قيمتها( من خالل تقدير المبلغ الممكن ا أعمار غير محددة

مدرجة ألسعار في سوق نشط أعلى من القيمة الالى اة العادلة القيم تستندباستخدام حسابات القيمة أثناء االستخدام ما لم 
 و الموجودات غير الملموسة ذات أعمار غير محددة للشهرة مدرجة بالدفاترلوحدة انتاج النقد. إن القيمة ال بالدفاتر

ديد المبلغ (. وقد تم تح29الموزعة على كل وحدة من وحدات إنتاج النقد مفصح عنها تحت معلومات القطاعات )إيضاح 
الممكن استرداده لكل وحدة قطاع استناداً إلى احتساب القيمة أثناء االستخدام، وذلك باستخدام تقديرات التدفقات النقدية 

 %20إلى  %9.7 من ةالخصم المستخدم تتراوح معدالتالمعتمدة من قبل اإلدارة العليا التي تغطي فترة خمس سنوات. 
ة على تقديرات التدفقات النقدية على مدى فترة خمس سنوات. يتم استقراء ( مطبق%15إلى  %10.5 من: 2016)

 %3: 2016) %5إلى  %3 منالتدفقات النقدية لما بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل النمو المتوقع الذي يتراوح 
 (.%5إلى 

 

 ة:الفتراضات التاليلحساسية  ذيإن احتساب القيمة أثناء االستخدام لكل وحدة قطاع 
 هوامش الفائدة؛ 
 معدالت الخصم؛ 
 افتراضات الحصة السوقية 
 .معدالت النمو المقدرة المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بما يتجاوز فترة الموازنة 
  معدالت التضخم 

 

  هوامش الفوائد
لموازنة، وهي تزداد على تستند هوامش الفوائد إلى متوسط القيمة المحققة في فترة الثالث سنوات السابقة لبداية فترة ا

 مدى فترة الموازنة تبعاً لظروف السوق المتوقعة.
 

 معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على رأس المال المستخدم والمطلوب لكل نشاط، وهذا هو المعيار الذي 

. ويتم احتساب معدالت الخصم عن طريق تستخدمه اإلدارة لتقييم األداء التشغيلي وتقييم عروض االستثمار المستقبلية
 استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.

 

 افتراضات الحصة السوقية 
الوحدات المنافسة  مقابل النسبي إن افتراضات الحصة السوقية هامة، حيث تقوم اإلدارة بتقييم إمكانية تغير مركز الوحدة

 .لبيانات القطاعية لمعدالت النموباإلضافة إلى استخدام ا على مدى فترة الموازنة
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 )تتمة( موجودات غير ملموسة  -11

 

 والموجودات غير الملموسة ذات أعمار غير محددة )تتمة( الشهرة
 معدالت النمو المقدرة 

 تستند االفتراضات إلى أبحاث قطاع األعمال المنشورة.
 

 معدالت التضخم
 .التي تعمل فيها المجموعةللبلدان  يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات المنشورة

 

 الحساسية إلى التغيرات في االفتراضات
بصورة مادية  يؤثرترى اإلدارة أن التأثير المحتمل الستخدام البدائل المحتملة بصورة معقولة كمدخالت لنموذج التقييم ال 

 صالح المجموعة.أقل تحقيقًا لموذلك باستخدام افتراضات  على مبلغ الشهرة
 

 كما يلي:متبقي للموجودات غير الملموسة هو والعمر اإلنتاجي ال مدرجة بالدفاترصافي القيمة الإن 
 

 

 العمر اإلنتاجي 
 2016 2017 المتبقي كما في

 

 ديسمبر 31
2017 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

    موجودات غير ملموسة ذات أعمار غير محددة:

 95,956 95,956 غير محدد  ترخيص وعالمة تجارية

    

    موجودات غير ملموسة ذات أعمار محددة:

 34,633 31,977 سنة  20.5إلى   2 تراخيص 

 14,861 15,262 سنوات  5حتى  الطلبةوعالقات  أساسيةعقود عمالء وودائع 

  ────── ────── 

  143,195 145,450 

  ══════ ══════ 

 
 كة جزئيا  الشركات التابعة الجوهرية المملو -12

 

: بنك برقان وشركة 2016)العقارات المتحدة والبنك األردني الكويتي بنك برقان وشركة انتهت المجموعة الى أن 
العقارات المتحدة والبنك األردني الكويتي( هي الشركات التابعة الوحيدة ذات حصص غير مسيطرة والتي تتسم بأنها 

لومات المالية الخاصة بالشركات التابعة التي تمتلك فيها المجموعة حصص جوهرية بالنسبة للمجموعة. وفيما يلي المع
 جوهرية غير مسيطرة: 

 

    االرصدة المتراكمة للحصص غير المسيطرة الجوهرية: 

     2017 2016 
  

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 
 

  

 308,324 340,152    برقانبنك 

 66,374 66,620   العقارات المتحدة شركة

 114,733 101,241  البنك األردني الكويتي 
 

 األرباح الخاصة بالحصص غير المسيطرة الجوهرية:
       2017 2016 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

    

   برقانبنك 
 

35,326 32,156 

 شركة العقارات المتحدة
 

(81) 3,993 

 البنك األردني الكويتي 
 

2,811 5,617 
 

المعلومات المالية الموجزة لهذه الشركات التابعة موضحة ادناه. وتعتمد هذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات  إن
 بين الشركات. 
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الشركات التابعة الجوھریة المملوكة جزئیا  (تتمة)-12

دیسمبر: 31بیان الدخل للسنة المنتھیة في لعرض موجز
20172016

البنك األردني الكویتيالعقارات  المتحدةبرقان بنك البنك األردني الكویتيالعقارات المتحدةبرقان بنك 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
\

412,67492,81270,870397,33782,75168,415إیرادات 
(49,615)(68,832)(321,225)(52,568)(89,751)(332,837)مصروفات 

(5,830)(3,504)(9,367)(6,168)(1,582)(10,767)ضریبة الدخل 
────────────────────────────────────

69,0701,47912,13466,74510,41512,970ربح السنة 
════════════════════════════════════

13,538(7,192)12,39056,780(2,035)37,694اجمالي االیرادات/(الخسائر) الشاملة 
════════════════════════════════════

94389(3,979)-(1,687)2,237الخاص بالحصص غیر المسیطرة 
6,0321,4764,15413,0861,5034,330توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة 

دیسمبر: 31بیان المركز المالي كما في لموجز عرض 
20172016

البنك االردني الكویتيالعقارات المتحدةبرقان بنك البنك االردني الكویتيالعقارات المتحدةبرقان بنك 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
فأل

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

7,415,212602,4311,205,7597,268,876571,7101,184,413موجودات اجمالي ال
6,547,552371,2961,006,2366,423,320333,168983,332اجمالي المطلوبات 

────────────────────────────────────
867,660231,135199,523845,556238,542201,081الملكیة حقوق 

════════════════════════════════════
الخاصة بـــ: 

672,412186,727199,523650,107192,446198,711مساھمي الشركات التابعة الجوھریة
--144,025--144,025أوراق رأسمالیة مستدامة 
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 الشركات التابعة الجوهرية المملوكة جزئيا  )تتمة( -12
 

 ديسمبر:  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في لموجز عرض 

 2017  2016 

 البنك االردني الكويتي العقارات المتحدة برقان بنك   البنك االردني الكويتي العقارات المتحدة برقان بنك  

 
 ألف

 يتيدينار كو
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
        

 (90,701)          13,475 (182,225)  11,077 3,887 281,394 التشغيل 

 12,161               (14,259) 26,441  33,874 (13,744) (94,563) االستثمار 

 (4,349)          5,575 172,444  9,299 7,107 (131,090) التمويل 

 

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

 (82,889)          4,791 16,660  54,250 (2,750) 55,741 صافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل

 

══════ ══════  ══════  ══════ ══════  ══════ 
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 و قروض دائن -13
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     :من قبل الشركة األم
 35,000 -  قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة 

 - 42,053  قروض تستحق خالل سنة واحدة 
  ───────── ───────── 
  42,053 35,000 
  ───────── ───────── 

    :من قبل الشركات التابعة

 558,697 522,675  روض تستحق خالل سنة واحدةق

 1,710 7,182  أرصدة تمويل إسالمي دائنة تستحق خالل سنة واحدة

 274,568 340,645  قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة

 51,580 49,331  أرصدة تمويل إسالمي دائنة تستحق بعد أكثر من سنة واحدة
  ───────── ───────── 
  919,833 886,555 
  ───────── ───────── 

 (466,635) (479,801)  ناقصاً: قروض فيما بين شركات المجموعة
  ───────── ───────── 

  482,085 454,920 
  ═════════ ═════════ 

 

 سندات     -14
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    مصدرة من قبل الشركة األم:
     - 35,568   2024ديسمبر  28تستحق في سنويا  %5.25ابتة بنسبة فائدة ث

    

معدل الخصم المعلن من قبل بنك فوق سنوياً  %2.25فائدة متغيرة بنسبة 
     - 63,232    2024ديسمبر  28وتستحق في  الكويت المركزي

    

    مصدرة من قبل شركات تابعة:

 35,167 35,210   2022ديسمبر  27سنوياً وتستحق في  %5.65سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
    

سنوياً فوق معدل الخصم المعلن من قبل  %3.90سندات بفائدة متغيرة بنسبة 
 27سنوياً( وتستحق السداد في  %6.65بنك الكويت المركزي )كحد أقصى 

 37,154 37,199  2022ديسمبر 
    

 36,450 36,450  2018يونيو  24ي سنويا وتستحق ف %5.75فائدة ثابتة بنسبة 
    

سنوياً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك  %3.25فائدة متغيرة بنسبة 
 23,550 23,550  2018يونيو  24الكويت المركزي وتستحق السداد في 

    

 2026مارس  9سنويا وتستحق في  %6فائدة ثابتة بنسبة 
 

29,805 29,769 
    

سنوياً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك  %3.95ة فائدة متغيرة بنسب
مارس  9وتستحق السداد في  (سنويا %7)بحد أقصى  الكويت المركزي

2026 
 

69,215 69,131 
  ───────── ───────── 

  330,229 231,221 
 (9,000) (9,000)  ناقصاً: االستبعادات فيما بين شركات المجموعة

  ───────── ───────── 

  321,229 222,221 
  ═════════ ═════════ 
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 أوراق دفع متوسطة األجل -15
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

أوراق دفع متوسطة األجل باليورو مصدرة من قبل الشركة األم من خالل 
 ذات أغراض خاصة: ةشرك

 

  
سنوات  10ي لفترة مليون دوالر أمريك 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

سنويا  %4.5وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل  2027فبراير  23وتستحق في 
ق تستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في سوق لندن لألورا

 * المالية
 

146,840 -     

 
 

  

سنوات  10مليون دوالر أمريكي لفترة  500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
 %9.375وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل  2020و يولي 15وتستحق في 

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في سوق لندن لألوراق 
 المالية  

 

150,189 152,098 

 
 

  

مليون دوالر  500 مليون دوالر )في األصل 233 أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ
مل سعر فائدة وتح 2019فبراير  5سنوات وتستحق في  5لفترة  (أمريكي

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة  %4.8كوبون بمعدل 
   * في سوق لندن لألوراق المالية

 

70,172 152,881 

 
 

  

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

 اد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية  السد
 

150,875 153,025 

    

 مصدرة من قبل شركات تابعة من خالل شركات ذات أغراض خاصة: 
 

  

سنوات  5مليون دوالر أمريكي لفترة  500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
،  %3.125 بمعدلوتحمل سعر فائدة كوبون  2021سبتمبر  14وتستحق في 

 لألوراق المالية   االيرلنديوهي مدرجة في السوق 
 

149,842 151,709 
 

 

────────── ────────── 
 

 

667,918 609,713 
 ناقصاً: استبعادات ما بين شركات المجموعة

 

(7,537) (5,185) 
 

 

────────── ────────── 

 
 

660,381 604,528 
 

 

══════════ ══════════ 
 

 10لفترة دوالر أمريكي مليون  500معدل ثابت بمبلغ ذات صدار أوراق دفع جديدة قامت الشركة األم بإل السنة، خال* 
سنويا تستحق على أساس نصف سنوي.  %4.5وتحمل سعر فائدة كوبون بنسبة  2027فبراير  23سنوات وتستحق في 

تمويل جزء من أوراق الدفع الحالية ذات الفائدة الثابتة عادة إلأوراق الدفع الجديدة االم باستغالل أموال  الشركةقامت 
سوف يتم للقيمة االسمية. و %105.25سنويا بسعر  %4.8بنسبة  2019مليون دوالر امريكي وتستحق في  267بمبلغ 

  .الجديدة المصدرة الدفع السابقة على مدى الفترة المتبقية ألوراق الدفع إطفاء عالوة االسترداد المتعلقة بأوراق
 
 مطلوبات أخرى  -16

  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 118,403 272,023  دائنون

 123,534 129,300  فوائد ومصروفات مستحقة

 18,239 15,538  ضرائب مستحقة

 94,998 87,956  أخرى
  ────────── ────────── 

  504,817 355,174 
  ══════════ ══════════ 
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رأس المال، وعالوة إصدار األسهم، وأسهم الشركة المشتراة، واالحتياطيات، والتوزيعات واألوراق الرأسمالية  -17
 المستدامة 

 

 رأس المال (أ
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 200,000 200,000  فلس للسهم(  100رأس المال المصرح به )بقيمة 
  ══════════ ══════════ 

 147,357 147,357  فلس للسهم( * 100رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل )بقيمة 
  ══════════ ══════════ 
 

سهم( مدفوعة نقدا بالكامل كما  1,049,620,700 :2016ديسمبر  31سهم ) 1,049,620,700* يتألف رأس المال من 
 سهم( كأسهم منحة.  423,952,003 :2016ديسمبر  31سهم ) 423,952,003تم إصدار 

 

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

 

 أسهم الشركة المشتراة  (ج
  2017 2016 

    

 130,788,222 131,027,237  عدد أسهم الشركة المشتراة  
 %8.88 %8.89  النسبة من رأس المال

 65,394 43,894  ألف دينار كويتي -القيمة السوقية 
 

 عادل تكلفة أسهم الشركة المشتراة غير متاحة للتوزيع.إن االحتياطيات المحتفظ بها بما ي
 

 اجبارياحتياطي  (د
ً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم،  من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة  %10 نسبة تحويليجب وفقا

يبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضر
من  %50االحتياطي نسبة  يتجاوز عندما. ويجوز للشركة األم أن تقرر وقف هذه التحويالت السنوية جبارياالحتياطي اال

القانون والنظام  االتي ينص عليهباستثناء في بعض الظروف غير قابل للتوزيع  جباريرأس المال. إن االحتياطي اال
 ال تزيد عن لتأمين توزيع أرباح بنسبةإال في تغطية الخسائر أو هذا االحتياطي  ال يجوز استخدام األساسي للشركة األم.

ه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود هذ بتوزيع رباحاألمن رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها  5%
أي مبالغ يتم اقتطاعها من هذا االحتياطي يجب أن يعاد تحويلها عندما تسمح بذلك أرباح احتياطيات قابلة للتوزيع. إن 

 من راس المال المصدر. %50السنوات التالية، ما لم يكن االحتياطي يزيد عن نسبة 
 

 األم س المال المصدر للشركة األم، قرر مجلس إدارة الشركةأمن ر %50يتجاوز نسبة  جباريونظرا ألن االحتياطي اال
 5، والذي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة االم المنعقدة في جباريوقف التحويل إلى االحتياطي اال

  .2017ابريل 
 

 احتياطي اختياريهـ( 
 من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم قبل حصة %10 نسبة تم تحويلي يجب أن وفقاً للنظام األساسي للشركة األم،

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي 
االختياري. ويجوز وقف هذه التحويالت بقرار من الجمعية العمومية السنوية للمساهمين بناًء على توصية من مجلس 

مارس  7طبقا للقرار الصادر في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  ال توجد قيود على توزيعات هذا االحتياطي. اإلدارة.
والذي تم الموافقة ، التحويل إلى االحتياطي االختياريبوقف  ، أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية للمساهمين2017

 .2017ابريل  5عليه من قبل الجمعية العمومية للشركة االم المنعقدة في 
 

 توزيعات أرباح و( 
أسهم  باستثناءفلس( لكل سهم من األسهم القائمة ) 25: 2016فلس ) 10توزيع أرباح نقدية بقيمة بمجلس اإلدارة  وصىأ

 لسنة المنتهية في : ال شيء( ل2016) %5وتوزيعات أرباح في صورة اسهم )اسهم منحة( بنسبة الشركة المشتراة(، 
 المقيدينة للمساهمين، يتم سداد هذه التوزيعات إلى المساهمين . بعد موافقة الجمعية العمومية السنوي2017ديسمبر  31

. تمت الموافقة على الالزمة من الجهات الرقابيةبعد الحصول على الموافقات وذلك استحقاق بسجالت الشركة األم بتاريخ 
 .2017ل ابري 5في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقد في  2016توزيعات األرباح لسنة 
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الرأسمالية  رأس المال، وعالوة إصدار األسهم، وأسهم الشركة المشتراة، واالحتياطيات، والتوزيعات واألوراق -17
 المستدامة )تتمة(

 

 أوراق رأسمالية مستدامة صادرة من شركة تابعة للمجموعة ز( 
.ك. بإصدار أوراق رأسمالية مستدامة بنك برقان ش.م –، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة 2014سبتمبر  30في 

)شركة ذات أغراض خاصة منشأة حديثا ذات مسئولية محدودة في مركز للتمويل المحدودة  1من خالل شركة برقان تير 
 500,000 :2016) ألف دينار كويتي( 144,025 )ما يعادل الف دوالر أمريكي 500,000دبي المالي الدولي( بمبلغ 

تخضع األوراق الرأسمالية المستدامة لضمان غير . ألف دينار كويتي( 144,025يعادل مبلغ  ألف دوالر أمريكي بما
مشروط وغير قابل لإللغاء من قبل بنك برقان؛ وتعتبر التزامات مباشرة غير مشروطة مساندة وغير مكفولة بضمان ويتم 

التصنيف. وليس لألوراق الرأسمالية المستدامة  –: األدوات المالية 32تصنيفها كحقوق ملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
)"تاريخ  2019سبتمبر  30بناء على تقديرها بعد الشركة التابعة للمجموعة تاريخ استحقاق، وتسترد األوراق من قبل 

 تصة.األول"( أو في أي تاريخ الحق لدفع الفائدة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الرقابية المخ االستدعاء
 

لى تاريخ االستدعاء األول إ تحمل األوراق الرأسمالية المستدامة فائدة على قيمتها االسمية اعتبارا من تاريخ اإلصدار
سنوياً. وفي وقت الحق، سيعاد تحديد معدل الفائدة الحقا بعد فترات زمنية فاصلة مدتها  %7.25بمعدل سنوي ثابت بنسبة 

د على أساس نصف سنوي كمتأخرات وتعامل كاقتطاع من حقوق الملكية والحصص خمس سنوات. وتستحق الفائدة السدا
 . السنةخالل  ةنصف سنويمدفوعات غير المسيطرة. تم سداد الفائدة المستحقة على أساس 

 

 كما هو منصوص عليه، وال يعتبر ذلك حالة تعثر.  الفائدةيجوز لبنك برقان، بناء على تقديره الخاص، اختيار عدم توزيع 
 

بإصدار أوراق رأسمالية  -احد الشركات التابعة للمجموعة –قام البنك الخليجي المتحد ش.م.ب ، 2016مارس  28في 
قامت بعض الشركات التابعة األخرى الف دينار كويتي(.  9,961الف دوالر كويتي )ما يعادل  33,000مستدامة بمبلغ 

الف دينار كويتي(  7,546الف دوالر امريكي )ما يعادل  25,000غ للمجموعة باالكتتاب في هذه األوراق الرأسمالية بمبل
 وتم استبعادها عند التجميع. 

 

 احتياطي برنامج خيار شراء أسهم للموظفين -18
 

لتسوية باألسهم للموظفين المؤهلين لذلك. تستحق هذه األسهم على مدى ابخالل السنة، منحت الشركة األم خيارات أسهم 
ن تاريخ منحها. يقتصر استحقاق الخيارات على الموظفين المؤهلين الباقين في الخدمة حتى نهاية فترة سنوات م ة ثالثفتر

 االستحقاق. إن القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة يتم إطفاؤها على مدى فترة االستحقاق.
 

 ركة فيها خالل السنة: يبين الجدول التالي العدد والمتوسط المرجح ألسعار ممارسة خيارات األسهم والح
  

 2017  2016 

 عدد 
 األسهم

المتوسط المرجح 
 لسعر الممارسة

 عدد 
 األسهم

المتوسط المرجح 
 لسعر الممارسة

  

 دينار كويتي
  

 دينار كويتي
      

 0.331 19,169,779  0.378 19,341,144 يناير  1القائمة في 

 0.551 4,585,393  0.475 5,200,313 الممنوحة خالل السنة 

 0.358 (4,316,677)  0.362 (502,999) الممارسة خالل السنة 

 0.263 (97,351)  0.530 (325,142) منتهية الصالحية / تم التنازل عنها خالل السنة 
 ───────── ─────────  ────────── ───────── 

 0.378 19,341,144  0.397 23,713,316 ديسمبر  31القائمة في 
 ═════════ ═════════  ══════════ ═════════ 

      

  10,546,074   14,073,805 ديسمبر 31خيارات أسهم قابلة للممارسة كما في 
 ═════════   ══════════  
 

ألف دينار كويتي( يتعلق بمعامالت مدفوعات  972: 2016ألف دينار كويتي ) 822سجلت الشركة األم مصروف بمبلغ 
 للموظفين خالل السنة.   التسوية باألسهم

 

: 2016سنة ) 1.77هو  2017ديسمبر  31القائمة كما في  األسهم لفترة التعاقدية المتبقية لخياراتلإن المتوسط المرجح 
ألف دينار كويتي  247 كانالممنوحة خالل السنة  األسهم خياراتالمتوسط المرجح للقيمة العادلة لإن سنة(.  1.73

دينار كويتي إلى  0.665 يارات القائمة في نهاية السنة منتراوحت أسعار الممارسة للخ كويتي(. ألف دينار 286: 2016)
 (.دينار كويتي 0.665دينار كويتي إلى   0.527: 2016دينار كويتي ) 0.475
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 )تتمة( احتياطي برنامج خيار شراء أسهم للموظفين -18
 

 2017لخيارات األسهم الممنوحة خالل سنة   Black-Scholesنموذج تسعير الخياراتيبين الجدول التالي مدخالت 
 :2016و
  2017 2016 
    

 4.3 5.0  عائد توزيعات األرباح )%(

 20.1 18.6  التغير المتوقع )%(

 2.3 2.5  معدل الفائدة الخالي من المخاطر )%(

 3 3  العمر المتوقع للخيار )سنوات(

 580 500  سعر السهم في تاريخ المنح )فلس(

 551 475  المتوسط المرجح لسعر ممارسة خيارات األسهم الممنوحة )فلس(
 

يبين التغير المتوقع أن افتراض التغير التاريخي على مدى فترة مماثلة لعمر الخيارات يمثل مؤشراً على االتجاهات 
 الفعلية. اإليرادات، والذي ال يعبر بالضرورة عن ةالمستقبلي

 
 ار إيرادات استثم -19

 2017 2016 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

   موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة
 735 2,144 أرباح من البيع

 1,600 208 أرباح غير محققة
 ────────── ────────── 
 2,352 2,335 
 ────────── ────────── 

   موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 1,082 (1,883) أرباح من البيع )خسائر(

 11,788 7,870 أرباح غير محققة
 ────────── ────────── 
 5,987 12,870 
 ────────── ────────── 

   إيرادات استثمارات أخرى

 4,527 9,554 (10لة لعقارات استثمارية )إيضاح التغير في القيمة العاد

 412 5,213 ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 5,984 4,484 إيرادات توزيعات أرباح 

 75 739 ربح بيع استثمار في شركات زميلة 

 1,804 - ربح بيع شركات تابعة *

 - 38,517 (24ايضاح (ستثمار في شركة محاصة إعالمية ربح البيع الجزئي ال

 - 4,280 (25ربح إعادة تقييم حصة ملكية محتفظ بها سابقا )إيضاح 

 - (99) خسائر من بيع عقارات استثمارية 

 - (128) الستثمار في شركات زميلة  ةالمقدر البيع/الحيازة خسائر منصافي ال
 ────────── ───────── 
 62,560 12,802 
 ────────── ───────── 
 70,899 28,007 
 ══════════ ═════════ 

 

 وشركة الشبكات المتحدة، شركة شمال افريقيا القابضةوهي ، قامت الشركات التابعة للمجموعة: السابقة السنةخالل * 
وشركة جلف نت لالتصاالت ذ.م.م." لقاء ش.م.م.  ايمك المتحدة لألدويةشركة "بيع الشركات التابعة لها ذات الصلة وهي ب

ألف دينار كويتي على التوالي. نتيجة لذلك، سجلت المجموعة ربحا بمبلغ  9,000ألف دينار كويتي و 6,633مقابل بمبلغ 
 ألف دينار كويتي في بيان الدخل المجمع. 1,804
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 إيرادات أتعاب وعموالت   -20
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 2,999 4,663  أتعاب من أنشطة بصفة أمانة

 37,973 37,146  اتعاب وعموالت متعلقة بائتمان

 8,154 2,988  أتعاب استشارية

 6,964 8,198  أتعاب أخرى
  ───────── ───────── 

  52,995 56,090 
  ═════════ ═════════ 

  
 مصروفات عمومية وإدارية  -21

 

ديسمبر  31ألف دينار كويتي للسنة المنتهية في  94,466موظفين بمبلغ  تكلفةتتضمن المصروفات العمومية واإلدارية 
 ألف دينار كويتي(. 95,171 :2016) 2017

 
 ضرائب  -22

  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 65 -  زكاة 

 18,174 15,604  ضرائب ناتجة من الشركات التابعة األجنبية 
  ───────── ───────── 
  15,604 18,239 
  ═════════ ═════════ 

 

 هي كما يلي:  األجنبيةإن بنود الضرائب الناتجة من الشركات التابعة 
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

    

 16,322 15,546  ضريبة حالية 

 1,852 58  ضريبة مؤجلة 
  ───────── ───────── 
  15,604 18,174 
  ═════════ ═════════ 

 

: 2016) %25 نسبة إلى %10  نسبة منإن معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة يتراوح 

 إلى %10 نسبة من 2017ديسمبر  31( بينما يتراوح معدل ضريبة الدخل الفعلية للسنة المنتهية في %35إلى  10%

الخاضعة للضريبة للسنة، تم تعديل الربح المحاسبي (. لغرض تحديد النتائج %30إلى  %10: 2016) %40 نسبة

لألغراض الضريبية. تتضمن التعديالت لألغراض الضريبية بنود تتعلق بكل من اإليرادات  األجنبيةللشركات التابعة 

يها تستند التعديالت إلى التفسيرات الحالية للقوانين واللوائح والممارسات المطبقة للمناطق التي تقع ف والمصروفات.

 .األجنبيةالشركات التابعة 
 

 إن موجودات/ مطلوبات الضرائب المؤجلة مدرجة كجزء من موجودات/مطلوبات أخرى في البيانات المالية المجمعة.
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 ربحية السهم -23
 

 األساسية:
ى االوراق بمساهمي الشركة األم بعد مدفوعات الفوائد عل الخاص السنةربح  بقسمةيتم احتساب ربحية السهم األساسية 

 الرأسمالية المستدامة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
 

  2017 2016 

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

   ربحية السهم األساسية:

 45,537 23,572 الخاص بمساهمي الشركة  األم ربح السنة 

الخاصة بمساهمي الشركة مالية المستدامة ناقصا: مدفوعات الفائدة على االوراق الرأس

 (7,212) (7,321) األم
 ────────── ───────── 

ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة االم بعد مدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالية 

 38,325 16,251 المستدامة
 ══════════ ═════════ 

 سهم سهم 

   عدد األسهم القائمة:

 1,473,572,703 1,473,572,703 ح لعدد األسهم المدفوعةالمتوسط المرج

 (134,545,644) (128,584,094) المتوسط المرجح لعدد أسهم الشركة المشتراة 
 ────────── ───────── 

 1,339,027,059 1,344,988,609 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 ══════════ ═════════ 

 فلس فلس 

 28.62 12.08 ألساسيةربحية السهم ا
 ═════════ ═════════ 

 

 المخففة:
ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم بعد مدفوعات الفائدة على  عن طريق قسمةيتم احتساب ربحية السهم المخففة 

لشركات تابعة،  بتأثير النقص في الربح المستحق لممارسة األسهم العادية المحتملة ةاألوراق الرأسمالية المستدامة، المعدل

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم 

إصدارها عند تحويل كافة خيارات شراء أسهم للموظفين. يوجد لدى الشركة األم خيارات أسهم قائمة تم إصدارها بموجب 

 وظفين، والتي لها تأثير مخفف على ربحية السهم.برنامج خيار شراء أسهم للم
 

 2017 2016 

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

   الربحية المخففة:
 45,537 23,572 الخاص بمساهمي الشركة  األم ربح السنة 

ناقصا: مدفوعات الفائدة على االوراق الرأسمالية المستدامة الخاصة بمساهمي الشركة 
 (7,212) (7,321) األم

 ───────── ───────── 
 38,325 16,251 ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة االم بعد الفائدة على األوراق الرأسمالية المستدامة  

 ═════════ ════════ 
 سهم سهم 

   عدد األسهم القائمة:
 1,339,027,059 1,344,988,609 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 ═════════ ═════════ 
 فلس فلس 

 28.62 12.08 ربحية السهم المخففة
 ═════════ ═════════ 

 

حيث إن النتيجة المخففة  السهم ربحيةاحتساب في الحسبان عند  عند اإلصدار خيار شراء أسهم للموظفينتأثير  أخذلم يتم 

  غير مخففة.
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة  -24
 

المساهم الرئيسي والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة كت في معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل هذه المعامال
وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الملموس من قبل 

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

 المساهم الرئيسي 
الشركات الزميلة 

 المجموع أخرى المحاصة اتوشرك

2017 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     بيان المركز المالي المجمع:
 769 - 769 - دوق ولدى البنوك النقد في الصن

 488,175 306,866 181,309 - قروض وسلف *
 45,337 40,734 1,162 3,441 موجودات أخرى

 51,763 36,288 15,475 - المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى *
 76,813 15,091 16,735 44,987 وديعة من عمالء *

 3,018 - 3,018 - أوراق دفع متوسطة االجل 
 117,500 107,355 9,666 479 مطلوبات أخرى

 2,415 906 1,509 - أوراق رأسمالية مستدامة
     

     معامالت:
 19,161 6,449 9,255 3,457 إيرادات فوائد

 4,563 1,636 2,838 89 إيرادات أتعاب وعموالت
ربح البيع الجزئي الستثمار في شركة محاصة إعالمية 

** 38,517 - - 38,517 
 2,956 368 501 2,087 مصروف فوائد 

     

     التزامات و ضمانات:
 667 667 - - خطاب ائتمان

 32,194 2,209 29,960 25 ضمانات
 

 مصرفية.  تابعة ات* تتعلق األرصدة لدى أطراف ذات عالقة بعمليات شرك
 

 المساهم الرئيسي 
الشركات الزميلة 

 عالمجمو أخرى المحاصة اتوشرك

2016 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     بيان المركز المالي المجمع:
 451,127 262,204 188,923     - قروض وسلف *

 9,951 919 7,201 1,831 موجودات أخرى

 45,777 15,559 30,218     - المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى *

 97,582 9,070 22,303 66,209 وديعة من عمالء *

 658 173 2 483 مطلوبات أخرى

 2,415 906 1,509     - أوراق رأسمالية مستدامة 
     

     معامالت:

 17,413 6,091 7,903 3,419 إيرادات فوائد

 5,047 5,047     -     - إيرادات أخرى

 8,814 1,757 6,965 92 إيرادات أتعاب وعموالت

 2,378 213 434 1,731 مصروف فوائد 
     

     التزامات و ضمانات:

 997 988 9     - خطاب ائتمان

 31,745 2,502 29,218 25 ضمانات
 

 مصرفية.تابعة  لدى أطراف ذات عالقة بعمليات شركات* تتعلق األرصدة 
 

في شركة بانثر لقاء مقابل اجمالي بمبلغ  %8نسبة ، قامت المجموعة ببيع حصة ملكيتها الفعلية ب2017في يونيو  **
الف دينار كويتي في بيان الدخل المجمع  38,517الف دينار كويتي الى مساهمها الرئيسي وسجلت ربح بمبلغ  60,710
 (. 9)إيضاح 

 

ئيسي لقاء في شركة بانثر من المساهم الر %8بنسبة الفعلية ملكية الصة ذ، قامت المجموعة بشراء ح2017أكتوبر  في
 . (9)إيضاح  الف دينار كويتي 60,430مقابل اجمالي بمبلغ 
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 )تتمة(معامالت مع أطراف ذات عالقة  -24
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العليا بالمجموعة
إن المكافآت المدفوعة أو المستحقة "لإلدارة العليا" )المقدرة لهذا الغرض تمثل أعضاء مجلس اإلدارة عن خدمات اإلدارة 

 كما يلي:  كانتي اللجان والرئيس التنفيذي وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين( ف
 

  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
    

 14,834 14,720  مزايا قصيرة األجل للموظفين 

 1,268 1,192  مكافآت نهاية الخدمة

 1,550 1,650  المدفوعات باألسهم
  ──────── ──────── 

 17,652 17,562  اإلجمالي 
   ════════  ════════ 

 
لموافقة يخضع هذا المقترح ألف دينار كويتي.  220اإلدارة بمبلغ مكافأة أعضاء مجلس  للشركة األم اقترح مجلس اإلدارة

 الجمعية العمومية للمساهمين.
 

 دمج االعمال  -25
 

في شركة  %20.33اتها التابعة بحيازة حصة ملكية بنسبة شرك ىحدا، قامت المجموعة من خالل 2017ديسمبر  24في 
حصة تم زيادة . %43.56التعليم المتحدة والتي كان محتفظ بها سابقا كاستثمار في شركة زميلة مقابل حصة ملكية بنسبة 

 دة.السيطرة على شركة التعليم المتحتحديد أن المجموعة لها وتم  %63.89 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة إلى
 

 تم تأسيس شركة التعليم المتحدة بدولة الكويت وتتمثل أنشطتها األساسية في تقديم وإدارة الخدمات التعليمية. 
 

دمج االعمال لشركة وحيث إن : دمج االعمال. 3تم المحاسبة عن عملية الحيازة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
لمجموعة بإعادة قياس حصة ملكيتها المحتفظ بها سابقا في الشركة في تاريخ التعليم المتحدة قد تم على مراحل، قامت ا

 ستثمار". اال"إيرادات  كجزء مندينار كويتي  الف 4,280ربح بمبلغ الحيازة وسجلت 
 

فيما يلي ملخص المقابل المدفوع والقيمة العادلة المؤقتة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة والحصص غير 
 المسيطرة كنسبة من حصة الملكية في صافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة:  
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 دمج االعمال )تتمة( -25
 

  
 ألف

 دينار كويتي

   الموجودات 
 5,384  نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 6,162  وديعة محددة االجل
 10,793  مدينون وموجودات أخرى

 49,824  ممتلكات ومعدات 
 69  دات مالية متاحة للبيعموجو

 3,883  موجودات غير ملموسة *
  ────────── 
  76,115 
  ────────── 

   المطلوبات 
 37,000  قرض محدد االجل 

 13,191  ومطلوبات أخرىدائنون 
  ────────── 

  50,191 
 3,707  الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة

  ────────── 
 22,217  جودات التي تم حيازتها صافي المو

  ────────── 
 1,017  المقابل المدفوع نقدا 

 9,150  المقابل المستحق 
 8,023  الحصة غير المسيطرة في الشركة المشتراة 

 27,571  القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا من المجموعة **
  ────────── 

  45,761 
  ────────────── 

 23,544  الشهرة المؤقتة
  ══════════ 
   

 (1,017)  المقابل المدفوع 
 11,546  النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة المشتراة

  ───────────── 
 10,529  التدفقات النقدية الواردة عند الحيازة 

  ══════════ 
 

متحدة في عالقات الطالب وحقوق االمتياز واتفاقيات التأجير التي تم * تتمثل الموجودات غير الملموسة لشركة التعليم ال
قياسها بالتكلفة المؤقتة. وتعمل المجموعة على تحديد الموجودات غير الملموسة األخرى والتي تخضع للتغيير عند 

 االنتهاء من تطبيق توزيع سعر الشراء. 
 

 قييم أجراه خبير تقييم.** يستند التقييم العادل لشركة التعليم المتحدة الى ت
 

الف دينار كويتي عند حيازة شركة التعليم المتحدة وتمثل التفاعالت المحتمل أن تنشأ  23,544تبلغ القيمة المؤقتة للشهرة 
اعتبارا من تاريخ الشراء. ليس من المتوقع ان يتم خصم الشهرة المسجلة ألغراض ضرائب الدخل. يتم قياس كافة 

 بالحصة النسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. الحصص غير المسيطرة 
 

نتائج شركة التعليم المتحدة حيث تم  2017ديسمبر  31ال يتضمن بيان الدخل المجمع للمجموعة للسنة المنتهية في 
بر مادية بالنسبة ال تعت 2017ديسمبر  31ونتائج الفترة التي تبدأ من تاريخ الحيازة وحتى  2017ديسمبر  24حيازتها في 
 للمجموعة. 

 

 يتم إدراج التكاليف المتعلقة بالحيازة في بيان الدخل المجمع للمجموعة. 
 

في حالة وقوع عملية دمج االعمال في بداية السنة، الرتفعت إيرادات المجموعة واالرباح الخاصة بمساهمي الشركة االم 
 تي على الترتيب. الف دينار كوي 286الف دينار كويتي، و  27,898بمبلغ 
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 تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية  -26
 

االستثمار في بانثر، وبنك الخليج المتحد ش.م.ب.،  مثلقامت المجموعة بتخصيص استثماراتها في عمليات أجنبية )
تغطية لصافي وشركة تقاعد للتوفير والتقاعد ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة( وأوراق دفع متوسطة األجل باليورو ك

االستثمارات في عمليات أجنبية. تم استخدام أوراق دفع متوسطة األجل باليورو لتغطية تعرض المجموعة إلى مخاطر 
 تم تحويل األرباح أو الخسائرخالل السنة، تحويل العمالت األجنبية بالدوالر االمريكي والمرتبطة بهذه االستثمارات. 

 اإليرادات الشاملة األخرىناتجة من إعادة تحويل العمالت األجنبية لالقتراض إلى بيان ال ألف دينار كويتي 4,342البالغة 
المجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر من تحويل صافي االستثمارات في عمليات أجنبية. لم يتم تسجيل أي حاالت لعدم 

 ئر خالل السنة. الفاعلية من تغطية صافي االستثمارات في عمليات أجنبية ضمن االرباح او الخسا
 

على  يتم التجديدقام بنك برقان بالتوقيع على عقود تحويل عمالت أجنبية آجلة بين الليرة التركية والدوالر األمريكي حيث 
الى  تابعة التركية. أدت هذه المعاملةالبنك في شركته ال هذه العقود كتغطية لصافي استثمارأساس شهري. وتم تصنيف 

مدرجة بالدوالر األمريكي. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التحويل للعقود المشار إليها مراكز دائنة بالصافي 
فيتم تحويلها إلى حقوق الملكية لمقاصة أي أرباح أو خسائر من تحويل صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركية. لم 

 ليات اجنبية ضمن االرباح او الخسائر خالل السنة. يتم تسجيل عدم فاعلية التغطيات لصافي االستثمارات في عم
 

 المحتملةااللتزامات والمطلوبات  -27
 

 متعلقة باالئتمان  محتملةالتزامات ومطلوبات 
المتعلقة باالئتمان التزامات بمنح ائتمان وخطابات اعتماد تحت الطلب وضمانات  المحتملةتتضمن االلتزامات والمطلوبات 

 ياجات عمالء الشركات التابعة.وقبوالت لتلبية احت
 

إن خطابات االعتماد والضمانات )بما في ذلك خطابات االعتماد تحت الطلب( تلزم الشركات التابعة بدفع المبالغ نيابة عن 
. تحمل الضمانات وخطابات االعتماد المخزونالعمالء وذلك في حالة إجراء محدد يتعلق بشكل عام باستيراد أو تصدير 

 نفس مخاطر االئتمان مثل القروض.تحت الطلب 
 

إن االلتزامات بتقديم تسهيالت ائتمانية تمثل االلتزامات التعاقدية لتقديم قروض واعتمادات تجدد تلقائياً. وعادة ما يكون 
تواريخ صالحية محددة أو تشتمل على شروط أخرى إللغائها. ونظراً إلمكانية المحتملة لهذه االلتزامات والمطلوبات 

دون القيام بسحب التسهيالت، فإن مجموع القيم التعاقدية ال تمثل  المحتملةاء صالحية االلتزامات والمطلوبات انته
 بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية. 

 

 التزامات متعلقة باالستثمار 
استدعاء هذه تمثل االلتزامات المتعلقة باالستثمار التزامات استدعاءات رأسمالية لتمويل هياكل الصندوق. يمكن 

 سنوات. 5إلى  1االلتزامات خالل فترة استثمار الصندوق والتي تمتد عادةً من 
 

 التالية: المحتملة يوجد لدى المجموعة االلتزامات والمطلوبات 
  2017 2016 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    متعلقة باالئتمان:ة محتملومطلوبات  التزامات
 260,209 330,985  خطابات اعتماد

 1,033,617 985,837  ضمانات
  ────────── ────────── 

  1,316,822 1,293,826 

 744,328 808,803  خطوط ائتمان غير مسحوبة

 105,660 145,418  التزامات متعلقة باالستثمار
  ────────── ────────── 
  2,271,043 2,143,814 
  ══════════ ══════════ 

 

 المجموعة كمؤجر  –أجير تشغيلي عقود ت
لبعض العقارات االستثمارية في سياق األعمال الطبيعي. فيما يلي الحد األدنى  ةدخلت المجموعة في عقود تأجير تجاري

 ديسمبر:  31من مدفوعات التأجير المستقبلية المدينة بموجب عقود تأجير تشغيلي غير قابلة لإللغاء كما في 
 

  

 2017 
 ألف

 ويتيدينار ك

2016 
 ألف

 دينار كويتي
     

 29,464 29,237   خالل سنة واحدة 

 45,333 43,580   بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من ثالث سنوات 
   ─────── ─────── 
   72,817 74,797 
   ═══════ ═══════ 
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 االلتزامات والمطلوبات المحتملة )تتمة( -27
 

 المجموعة كمستأجر   –التزامات عقود تأجير تشغيلي 
في سياق األعمال والممتلكات والمنشآت والمعدات لبعض العقارات االستثمارية  ةدخلت المجموعة في عقود تأجير تجاري

الطبيعي. فيما يلي الحد األدنى من مدفوعات التأجير المستقبلية الدائنة بموجب عقود تأجير تشغيلي غير القابلة لإللغاء كما 
 ديسمبر: 31في 

 

  

 2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
     

 1,696 3,482   خالل سنة واحدة 

 2,094 5,827   بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من ثالث سنوات 
   ─────── ─────── 
   9,309 3,790 
   ═══════ ═══════ 

 

 المشتقات -28
 

أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة. إن  تدخل المجموعة، ضمن سياق نشاطها الطبيعي، في
المشتقات عبارة عن أدوات مالية تأخذ قيمتها من خالل الرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار تحويل العمالت األجنبية أو 

عر لتحديد مبالغ التدفقات المؤشرات األخرى. إن القيمة األسمية األصلية تمثل فقط المبالغ التي ينطبق عليها معدل أو س
 النقدية المطلوب تحويلها وال تمثل األرباح أو الخسائر المحتملة المرتبطة بالسوق أو مخاطر االئتمان لهذه األدوات.

 

تتعامل المجموعة في مبادالت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة أو 
ول إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء. وكذلك تتعامل المجموعة في عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة لتقديم حل

 للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبية والتدفقات النقدية لديها.
 

ة األسمية التي تم يبين الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات مع القيم
تحليلها حسب فترات االستحقاق. إن القيمة األسمية، بالمجمل المسجل، هي مبلغ األصل األساسي للمشتقات أو المعدل 

حجم  االسميةالمرجعي او المؤشر المعلن وتمثل األساس الذي يتم عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تبين القيمة 
 ة السنة وهي ال تعبر عن مخاطر السوق او مخاطر االئتمان.المعامالت القائمة في نهاي

 

    

القيمة االسمية حسب الفترة حتى 
 االستحقاق

 

 القيمة 
 العادلة 
 اإليجابية

 القيمة 
 العادلة 
 السلبية

 القيمة 
 االسمية

 خالل
 سنة واحدة

 5إلى  1
 سنوات

2017 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

 المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
)متضمنة البنود التي ال تفي بشروط 

      التغطية(
 10,780 1,342,376 1,353,156 (9,931) 8,912 عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة

 290,082 39,703 329,785 (2,205) 5,390 مبادالت أسعار الفائدة 

 - 339,068 339,068 (2,142) 2,383 خيارات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      مشتقات محتفظ بها للتغطية:

      تغطيات القيمة العادلة:

 - 221,829 221,829 (2,375) 198 عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة

 105,613 - 105,613 - 276 مبادالت أسعار الفائدة
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

      تغطيات التدفقات النقدية:

 188,763 45,293 234,056 (5,101) 21,722 مبادالت أسعار الفائدة
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31كما في 
 

 

64 

 

 المشتقات )تتمة( -28
 

    

القيمة االسمية حسب الفترة حتى 
 االستحقاق

 

 العادلة  القيمة
 اإليجابية

 العادلة   القيمة
 السلبية

 القيمة 
 االسمية

 خالل
 سنة واحدة

 5إلى  1
 سنوات

2016 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

 المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
)متضمنة البنود التي ال تفي بشروط 

      التغطية(
 17,967 1,087,314 1,105,281 (25,422) 10,609 عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة

 223,041 49,322 272,363 (1,091) 2,745 مبادالت أسعار الفائدة 
     - 250,451 250,451 (1,646) 1,759 خيارات

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

      مشتقات محتفظ بها للتغطية:

      تغطيات القيمة العادلة:

     - 306,290 306,290 (105) 2,604 عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة
 107,118     - 107,118     - 726 مبادالت اسعار الفائدة

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

      تغطيات التدفقات النقدية:

 145,433 32,118 177,551 (2,561) 16,242 ائدةأسعار الف تمبادال
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 يوجد لدى المجموعة مراكز في أنواع المشتقات التالية:
 

 عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة
محددة بأسعار ومواعيد محددة في إن عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عمالت 

 المستقبل وهي عقود معدة للتعامل فيها في السوق الموازي.
 

 المبادالت 
إن المبادالت هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل مدفوعات خالل مدة زمنية على أساس القيم االسمية المحددة، وتتعلق 

 ار الفائدة او أسعار تحويل العمالت األجنبية أو أسعار األسهم. بالحركات في إحدى مؤشرات األسعار الرئيسية مثل أسع
 

 الخيارات 
الى المشتري سواء بشراء أو بيع  - وليس االلتزام–تتمثل الخيارات في اتفاقيات التعاقدية التي يتم بموجبها تحويل الحق 

 خالل فترة معينة. عدد معين من االدوات المالية بسعر محدد سواء في تاريخ محدد في المستقبل أو 
 

تقوم المجموعة بشراء وبيع الخيارات من خالل مبادالت منظمة وفي السوق الموازي. إن الخيارات التي قامت المجموعة 
بشرائها تتيح للمجموعة فرصة شراء )خيارات الشراء( أو بيع )خيارات البيع( األصل األساسي مقابل قيمة متفق عليها 

ها فقط بمقدار ئتمان على الخيارات التي تم شراؤان الخيار. تتعرض المجموعة لمخاطر االسواء في أو بعد انتهاء سري
 التي تمثل قيمتها العادلة.  مدرجة بالدفاترقيمتها ال

 

تتيح الخيارات المكتتبة من قبل المجموعة للمشتري فرصة شراء أو بيع األصل األساسي من وإلى المجموعة مقابل قيمة 
 قبل انتهاء سريان الخيار. متفق عليها في أو 

 

 مشتقات محتفظ بها للمتاجرة
تتضمن المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة المراكز المشتقة للمجموعة المحتفظ بها مع توقعات في تحقيق أرباح من حركات 

ً إدراج المشتقات التي ال تفي بمتطل بات التغطية لصالح المجموعة في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وقد تم أيضا
 ضمن مشتقات محتفظ بها للمتاجرة.

 

 تغطية القيمة العادلة
تستخدم المجموعة تغطية القيمة العادلة للحماية ضد التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

األجنبية اآلجلة للتغطية بسبب الحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تستخدم المجموعة عقود تحويل العمالت 
 بشكل محدد ضد مخاطر العمالت األجنبية المحددة.

 

 تغطية التدفقات النقدية 
تتعرض المجموعة لتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية للفوائد على الموجودات والمطلوبات لغير أغراض المتاجرة 

عار الفائدة كتغطيات التدفقات النقدية لمخاطر أسعار الفائدة التي تحمل فائدة بمعدل متغير. تستخدم المجموعة مبادالت أس
الفترات المتوقعة لحدوث تغطية التدفقات النقدية والتوقيت المتوقع  2017ديسمبر  31هذه. يوضح الجدول كما في 

 لتأثيرها على بيان الدخل المجمع وهي كما يلي:
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 المشتقات )تتمة( -28
 

 )تتمة( تغطية التدفقات النقدية

2017 

 خالل سنة واحدة
 ألف

 دينار كويتي

 سنوات 5إلى  1من 
 ألف

 دينار  كويتي

 599 411 التدفقات النقدية الصادرة )المطلوبات(صافي    
 ══════════ ══════════ 

 - 332 إيرادات شاملة أخرى 
 ══════════ ══════════ 

 

2016 

 خالل سنة واحدة
 ألف

 دينار كويتي

 سنوات 5إلى  1من 
 لفأ

 دينار  كويتي

 267 412 التدفقات النقدية الصادرة )المطلوبات(صافي    
 ══════════ ══════════ 

 212 47 إيرادات شاملة أخرى 
 ══════════ ══════════ 

 

 يبين الجدول التالي تواريخ االنتهاء التعاقدية حسب استحقاق مراكز المشتقات للمجموعة:
 

 المشتقات
 3حتى  
 أشهر

3-12 
 شهراً 

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

2017     
 1,574,985 10,780 1,312,887 251,318 مشتقات تحويل العمالت األجنبية 

 669,454 584,458 84,996 - مبادالت أسعار الفائدة

 339,068 - 339,068 - خيارات
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 251,318 1,736,951 595,238 2,583,507 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

2016     

 1,411,571 17,967 1,125,992 267,612 مشتقات تحويل العمالت األجنبية 

 557,032 475,592 67,201 14,239 مبادالت أسعار الفائدة

 250,451     - 250,451     - ت خيارا
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 281,851 1,443,644 493,559 2,219,054 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 معلومات القطاعات  -29
 

اً إلى التقارير الداخلية المقدمة ألغراض اإلدارة، تنتظم المجموعة في قطاعات األعمال الستة الرئيسية التالية استناد
 لرئيس صانعي القرارات التشغيلية. 

 

األنشطة المصرفية التجارية: تمثل األنشطة المصرفية التجارية التي تقوم بها المجموعة وتتضمن الخدمات المصرفية 
ه األنشطة إلشراف لألفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات الخزينة. وتخضع المنشآت القائمة بهذ

 البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها. 
 

إدارة الموجودات واالستثمارات المصرفية: تمثل أنشطة إدارة األصول واالستثمارات المصرفية التي تقوم بها المجموعة 
شارات وتتضمن إدارة الموجودات وتمويل الشركات )خدمات االستشارات وخدمات األسواق الرأسمالية( واالست

  وإدارة الثروة.االستثمارية والبحوث 
 

 المتعلقة األخرى. والخدماتتأمين: يمثل هذا القطاع استثمار المجموعة في أنشطة التأمين 
 

وسائل اإلعالم: يمثل هذا القطاع أنشطة المجموعة في منشآت تقدم خدمات شبكات األقمار الصناعية الرقمية والخدمات 
 األخرى ذات الصلة. 

 

 طاع الصناعي: يمثل أنشطة المجموعة في تطوير المشروعات الصناعية والصناعات الغذائية والمرافق والخدماتالق
 وغيرها من القطاعات ذات الصلة.  والمعدات الطبية

 

 : يمثل أنشطة المجموعة في قطاع الضيافة والعقارات. والعقارات قطاع الضيافة
 

 .االستشاراتخدمات والتعليم وها المجموعة وتتضمن االستشارات أخرى: تمثل األنشطة األخرى التي تقوم ب
  

 إن أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة المجموعة.
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 معلومات القطاعات )تتمة(   -29
 

يم األداء. يتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى األرباح أو الخسائر وتقاس بما يتفق مع األرباح أو الخسائر تراقب اإلدارة نتائج قطاعاتها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقي
 في البيانات المالية المجمعة:

 

 األنشطة 

 المصرفية 

 التجارية 

 إدارة الموجودات 

تثمارات االسو
 تأميـن * المصرفية

 وسائل 

 االعالم **
 القطاع

 الصناعي 
 ة قطاع الضياف 

 أخرى والعقارات 
 االستبعادات 

 المجمـوع بين القطاعات

 
 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

          2017ديسمبر  31كما في 
          الموجودات والمطلوبات:

 10,351,054 (981,068) 283,978 865,106 267,168 183,530 73,971 860,141 8,798,228 موجودات القطاعات

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── ────────── ══════════ 

 9,133,057 (753,541) 204,790 560,827 115,596 - - 1,153,527 7,851,858 مطلوبات القطاعات

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── ────────── ══════════ 

          2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

          

 655,610 (42,478) 21,777 96,048 36,873 (30,179) 4,735 73,512 495,322 إيرادات القطاعات

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

 62,498 (7,579) 486 (6,746) 6,541 (30,179) 4,735 (11,017) 106,257 ربح )خسارة( السنة 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── ────────── ══════════ 

           

          معلومات القطاعات االخرى:

 375,907 - - 52,927 201,813 - 73,971 38,870 8,326 استثمار في شركات زميلة 

 185,968 - 34,646 - - - - 16,466 134,856 (11الشهرة )إيضاح 

 143,195 - 3,883 2,320 - - - - 136,992 (11موجودات أخرى غير ملموسة )إيضاح 

 22,467 - - - - - - (705) 23,172 مخصص )عكس( خسائر ائتمان  

 12,756 - - (6,715) 13,127 - 4,735 1,324 285 حصة في نتائج شركات زميلة 

 1,115 - - - - - - 139 976 انخفاض قيمة استثمارات

 22,125 - 417 817 353 - - 1,920 18,618 استهالك وإطفاء 
 

 تتمثل االستبعادات بين القطاعات في األرصدة والمعامالت الناشئة ضمن سياق األعمال الطبيعي بين القطاعات المختلفة للمجموعة.
 

 ( 8ي شركة زميلة للمجموعة )االيضاح وه الخليج للتامين شركة * تمثل الفوائد في
 ( 9وعة )االيضاح ي شركة محاصة للمجموه ** تمثل الفوائد في مجموعة بانثر لإلعالم
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 معلومات القطاعات )تتمة( -29
 

 

 األنشطة 
 المصرفية 

 التجارية 

 إدارة الموجودات 
 واالستثمارات

 تأميـن * المصرفية
 وسائل 

 االعالم **
 القطاع

 الصناعي 
 قطاع الضيافة  

 أخرى والعقارات 
 االستبعادات 

 المجمـوع بين القطاعات

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 كويتيدينار 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

          2016ديسمبر  31كما في 
          الموجودات والمطلوبات:

 9,982,115 (836,549) 162,798 795,345 249,389 149,647 72,940 676,360 8,712,185 موجودات القطاعات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── ══════════ 

 8,765,730 (628,994) 151,338 407,671 121,625 - - 946,264 7,767,826 مطلوبات القطاعات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── ────────── ══════════ 
          

          2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 485,119 42,510 5,521 (6,489) 43,229 99,967 21,948 (31,225) 660,580 
 ────────── ────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── إيرادات القطاعات

 127,730 (46,418) 5,521 (6,489) 7,289 23,145 (151) (22,516) 88,111 
 ══════════ ────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ربح )خسارة( السنة 

           

          معلومات القطاعات االخرى:

 442,460 - - 115,163 188,987 - 72,940 58,412 6,958 شركات زميلة استثمار في 
 163,702 - 11,102 - - - - 16,466 136,134 (11الشهرة )إيضاح 

 145,450 - - 750 - - - 21 144,679 (11موجودات أخرى غير ملموسة )إيضاح 
 22,595 - - - - - - (273) 22,868 مخصص )عكس( خسائر ائتمان  

 35,925 - - 15,195 10,303 - 5,521 5,045 (139) ي نتائج شركات زميلة حصة ف
 4,322 - - - 415 - - 629 3,278 انخفاض قيمة استثمارات

 23,945 - 616 600 210 - - 1,649 20,870 استهالك وإطفاء 
 

 ل الطبيعي بين القطاعات المختلفة في المجموعة.بين القطاعات استبعاد األرصدة والمعامالت الناشئة ضمن سياق األعمااالستبعادات تمثل 
 

 ( 8ي شركة زميلة للمجموعة )اإليضاح وه الخليج للتامينشركة * تمثل الفوائد في 
 ( 9وهي شركة محاصة للمجموعة )اإليضاح  ** تمثل الفوائد في مجموعة بانثر لإلعالم
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 المعلومات الجغرافية 
 

 اإليرادات    2017
 موجودات

 غير متداولة 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     
 3,105,945 346,199   الكويت 

 329,619 (19,535)   باقي دول مجلس التعاون الخليجي 

 1,300,271 163,406   وشمال أفريقياوآسيا باقي دول الشرق األوسط 

 511,265 157,161   أوروبا

 15,391 8,379   اليةأمريكا الشم
   ────────── ────────── 
   655,610 5,262,491 
   ══════════ ══════════ 

 
 

 اإليرادات    2016
 موجودات

 غير متداولة 

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     
 2,942,367 314,148   الكويت 

 154,223 4,115   باقي دول مجلس التعاون الخليجي 
 1,235,488 182,156   وشمال أفريقياوآسيا باقي دول الشرق األوسط 

 363,426 154,157   أوروبا
 5,493 6,004   أمريكا الشمالية

   ────────── ────────── 
   660,580 4,700,997 
   ══════════ ══════════ 
 

 .30.3راجع اإليضاح  ،لبيان تفاصيل الموجودات غير المتداولة
 

 أعاله إلى المنطقة التي يتم تقديم الخدمات فيها.  اإليراداتند التقسيم الجغرافي حول معلومات يست
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية -30
 

 مقدمة 30.1
ً من أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة  تمثل المخاطر جزءاً رئيسيا

 ً لحدود المخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في  وفقا
 تحقيق األرباح.

 

إن كل شركة تابعة للمجموعة مسئولة عن إدارة مخاطرها ولديها لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة خاصة بها، بما في ذلك 
إلضافة إلى لجان اإلدارة األخرى مثل لجنة االئتمان/ االستثمار )في حالة الشركات التابعة لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية با

 الرئيسية( ولجنة الموجودات والمطلوبات، أو ما يعادلها، ذات مسؤوليات عامة مماثلة للجان المجموعة.
 

ئة والتكنولوجيا والصناعة. ويتم إن عملية مراقبة المخاطر المستقلة ال تتضمن مخاطر األعمال مثل التغيرات في البي
مراقبة مخاطر األعمال من خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة. يتحمل مجلس اإلدارة المسئولية الكاملة عن 

 األسلوب العام إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات وأسس إدارة المخاطر.
 

ناداً إلى الحدود التي تضعها المجموعة والتي تعكس استراتيجية يتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بصورة رئيسية است
األعمال وبيئة السوق للمجموعة وكذلك مستوى المخاطر المقبول بالنسبة للمجموعة، مع مزيد من التركيز على قطاعات 

المخاطر فيما يتعلق جغرافية وصناعية مختارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقياس القدرة الشاملة لتحمل 
 بالتعرض الكلي لجميع أنواع المخاطر واألنشطة.

 

ً لمتطلبات رقابية في الدول التي تعمل فيها. إن هذه القوانين ال  تخضع عمليات بعض الشركات التابعة للمجموعة أيضا
ً بعض األحكام التقييدية )على  سبيل المثال كفاية رأس تتطلب الموافقة على األنشطة ومراقبتها فقط، ولكن تفرض أيضا

المال والمخصص العام على القروض والسلف( لغرض الحد من مخاطر العجز والتعثر من جانب الشركات المصرفية 
لتلبية المطلوبات غير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ. وتم إجراء تعديالت كافية على مخصصات خسائر االئتمان على 

ألف  117,081بمبلغ ايجابي يير الدولية للتقارير المالية، وكان لذلك صافي تأثير مستوى المجموعة لكي تتوافق مع المعا
 ألف دينار كويتي( على حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم. 101,738: 2016دينار كويتي )
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30
 

 مقدمة )تتمة( 30.1
 

للمخاطر، تستخدم المجموعة المشتقات واألدوات األخرى إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة  وكجزء من اإلدارة الشاملة
 من التغيرات في معامالت أسعار الفوائد والعمالت األجنبية.

 

يتم تقييم قائمة المخاطر قبل الدخول في معامالت التغطية، والتي تمثل المعامالت المصرح بها على المستوى المناسب من 
 ن داخل المجموعة. المسئولي

 

تصنف المجموعة المخاطر التي تواجهها في سياق أنشطتها الرقابية والسيطرة عليها الي فئات معينة من المخاطر. وعلى 
ذلك، تناط مسؤوليات محددة بمختلف المسؤولين لغرض تحديد وقياس ومراقبة هذه األنواع المحددة من المخاطر ورفع 

 من المخاطر هي كما يلي :  تقارير عنها. إن هذه األنواع
 

 أ.  المخاطر الناتجة عن األدوات المالية: 
 مخاطر االئتمان التي تشمل مخاطر تعثر السداد من قبل العمالء واألطراف المقابلة. .1
 مخاطر السيولة. .2
 مخاطر السوق التي تشمل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم.  .3
ً مخاطر ال .4  مدفوعات مقدما

  

 ب. المخاطر األخرى 
 المخاطر التشغيلية التي تتضمن المخاطر الناتجة عن فشل العمليات. .1

 

 ينتج عن المعامالت المشتقة مخاطر ائتمان وكذلك مخاطر سوق بدرجات متفاوتة.
 

يؤثر على قيمة العقد.  بمانتج مخاطر السوق عند تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم ت
وألغراض إدارة المخاطر ومراقبة هذه األنشطة، قامت المجموعة بوضع إجراءات وحدود مناسبة تم اعتمادها من قبل 

 مجلس اإلدارة.
 

 مخاطر االئتمان 30.2
ند االئتمان والتي تتمثل فى مخاطر عدم قدرة طرف مقابل على سداد المبالغ بالكامل ع تتعرض المجموعة لمخاطر

استحقاقها. تحدد المجموعة مستويات لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها من خالل وضع قيود على معدالت المخاطر 
المقبولة فيما يتعلق بأحد المقترضين أو مجموعة من المقترضين وكذلك بالنسبة للقطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال. 

مراجعة الدورية. إن حدود مخاطر االئتمان على مستوى المنتج أو ويتم مراقبة هذه المخاطر بصورة مستمرة وتخضع لل
 قطاع األعمال أو الدولة يتم إقرارها من قبل مجلس اإلدارة .

 
التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التحليل المستمر لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء  يُدار

عديل قيود اإلقراض وفقاً لما هو مالئم. إن التعرض لمخاطر االئتمان يُدار جزئياً بالتزامات الفوائد والسداد الرأسمالي وت
 من خالل الحصول على ضمانات تكافلية وشخصية. 

 

 مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان
تم تقدم المجموعة ضمانات لعمالئها، والتي من الممكن أن تتطلب من المجموعة سداد دفعات نيابة عن عمالئها، وي

ً لبنود خطاب االعتماد. تتعرض المجموعة لمخاطر مماثلة لمخاطر القروض  تحصيل هذه المدفوعات من العمالء وفقا
 ويتم التخفيف منها باتباع نفس إجراءات وسياسات الرقابة المطبقة. 

 
 أدوات مالية مشتقة

ى تلك التي لها قيمة عادلة موجبة، كما هي تقتصر مخاطر االئتمان الناتجة عن األدوات المالية المشتقة، في أي وقت، عل
مدرجة في بيان المركز المالي المجمع . وفي حالة مشتقات االئتمان، فإن المجموعة أيضاً تتعرض لمخاطر تعثر الشركة 

 المعنية بالمشتقات أو تعمل على الوقاية منها.
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 تمان )تتمة(مخاطر االئ 30.2
 مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان: 30.2.1

يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمجمل التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالية قبل احتساب تأثير أي 
 ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى، أي تخفيف مخاطر االئتمان:

  2017 2016 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

   
 1,238,665 1,432,886 النقد لدى البنوك 

 675,251 646,675 أذونات وسندات خزانة 
 5,285,283 5,240,825 قروض وسلف

 13,316 4,396 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 247,496 318,230 موجودات مالية متاحة للبيع

 70,880 77,597 الية محتفظ بها حتى االستحقاقموجودات م
)باستثناء المدفوعات مقدما  موجودات أخرى متضمنةً القيمة الموجبة للمشتقات

 170,140 254,379 والموجودات بانتظار البيع وأخرى(
 ───────── ───────── 

 7,701,031 7,974,988 االجمالي 
 ───────── ───────── 

 2,038,154 2,125,625 االئتمان ب ةالتزامات متعلق
 ───────── ───────── 

 9,739,185 10,100,613 المجموع
 ═════════ ═════════ 

 

إن التعرض للمخاطر المبينة أعاله يستند إلى صافي القيمة المدرجة بالدفاتر كما هي مدرجة في بيان المركز المالي 
 المجمع.

 

لعادلة، تمثل المبالغ المبينة أعاله التعرض لمخاطر االئتمان الحالية ولكن ليس الحد عند تسجيل األدوات المالية بالقيمة ا
 .قيماألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج في المستقبل كنتيجة للتغيرات في ال

 

 الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى 30.2.2
ة في إطار إدارة المخاطر. تتضمن أنواع الضمانات الرئيسية إن حجم ونوع وقيمة الضمان يستند إلى التعليمات المحدد

المقبولة العقارات واألسهم المسعرة والضمانات النقدية والكفاالت البنكية. يتم إعادة تقييم وحفظ الضمانات بشكل مستقل 
 عن وحدات األعمال.

 

ً لالت فاقيات المبرمة وتراقب القيمة السوقية وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقا
 للضمانات التي يتم الحصول عليها على أساس دوري.

 

يمكن للمجموعة أن ترفع دعاوى قضائية ضد المقترض المتعثر، وأن تبيع الضمانات إذا كانت الدعوى لصالح 
ترضين لدى المجموعة. تستخدم المجموعة. تلتزم المجموعة برد الضمانات عند تسوية القرض أو عند إغالق محفظة المق

 المجموعة أيضاً اتفاقيات المقاصة األساسية مع األطراف المقابلة.
 

 الجدارة االئتمانية للموجودات المالية غير المتأخرة وغير منخفضة القيمة 30.2.3
ء / األطراف المقابلة من يتم تلخيص الجدارة االئتمانية للموجودات المالية بالرجوع إلى التصنيفات العامة المقدمة للعمال

 قبل وكاالت تصنيف ائتمان خارجية معروفة ومعتمدة.
 2017 2016 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

   تصنيف المخاطر
 1,227,907 1,127,320 فئة استثمارية

 276,087 1,011,463 فئة غير استثمارية

 5,788,121 5,345,734 غير مصنفة
 ───────── ───────── 

 7,292,115 7,484,517 المجموع
 ═════════ ═════════ 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 30.2
 الموجودات المالية المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة 30.2.4

مثل تلك الحالة التي يخفق فيها العميل أو بالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان، فإن التعرض لمخاطر التأخر في السداد ي
الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المجموعة بالنسبة لسداد الفائدة أو المبلغ األساسي أو أي جزء من ذلك 

 في تاريخ استحقاق السداد.

 
 القيمة 

 المدرجة بالدفاتر 

 القيمة العادلة 
 للضمانات 
 المحتفظ بها

 
 ألف
 ر كويتيدينا

 ألف
 دينار كويتي

2017   

ً  45إلى  1متأخرة من   42,564 184,574 يوما

ً  90إلى  45متأخرة من   101,150 131,833 يوما

 ───────── ───────── 

 143,714 316,407 المجموع

 ═════════ ═════════ 

 

2016 

 القيمة 
 المدرجة بالدفاتر

 الف
 دينار كويتي

 القيمة العادلة 
 ت للضمانا

 المحتفظ بها
 الف 

 دينار كويتي

ً  45إلى  1متأخرة من   49,997 152,175 يوما

ً  90إلى  45متأخرة من   11,199 62,508 يوما

 ───────── ───────── 

 61,196 214,683 المجموع

 ═════════ ═════════ 

 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة  30.2.5
 ة إذا كانت القيمة المدرجة في الدفاتر تتجاوز القيمة الممكن تحقيقها لألصل. تعتبر المجموعة األصل منخفض القيم

 

 2017  2016 

 المخصص مجمل التعرض  

القيمة العادلة 
للضمانات المحتفظ 

 المخصص مجمل التعرض  بها

القيمة العادلة 
للضمانات 
 المحتفظ بها

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 ينار كويتيد
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

       
 150,669 55,086 216,055 138,864 32,139 185,084 شركات

     - 2,098 11,966 341 784 3,151 بنوك ومؤسسات مالية

 20,470 21,259 44,655 10,981 9,830 28,582 أفراد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 216,817 42,753 150,186 272,676 78,443 171,139 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 تركزات مخاطر االئتمان 30.2.6
متشابهة من حيث الموقع الجغرافي الذي يعملون  خصائصتنشأ تركزات مخاطر االئتمان عندما يكون لعدد من العمالء 

يرتبطون به، مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل فيه أو قطاع األعمال الذي 
 بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها.

 

ً بسبب التركز الملحوظ لموجودات تدار هذه . مجموعة ألي طرف مقابل واحدال يمكن أن تنشأ مخاطر االئتمان أيضا
ديسمبر  31من مجمل القروض كما في  %23نسبة قروض قائمة تشكل  10المحفظة. إن أكبر  المخاطر من خالل تنوع

2017 (2016 :23%.) 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(  30.2
 تركزات مخاطر االئتمان )تتمة( 30.2.6

لمجموعة قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية يمكن تحليل الموجودات المالية وااللتزامات لدى ا
 حسب القطاعات الجغرافية كما يلي:

 
 الموجودات

2017 

 التزامات 
 متعلقة باالئتمان

2017 
 الموجودات

2016 

 التزامات 
 متعلقة باالئتمان

2016 

 المنطـقة 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 كويتيدينار 
     

 1,951,850 6,746,641 2,033,964 7,077,720 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 2,150 110,713 454 160,565 أمريكا الشمالية

 40,646 470,359 35,025 479,727 أوروبا

 9,126 181,186 13,968 205,644 آسيا

 34,382 192,132 42,214 51,332 أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,038,154 7,701,031 2,125,625 7,974,988 المجموع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة وااللتزامات المتعلقة باالئتمان قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بها أو 
 :تعزيزات ائتمانية حسب قطاعات األعمال كما يلي

 2017 2016 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
   

 1,277,678 1,078,334 مطالبات سيادية
 1,528,366 1,669,987 بنوك

 150,600 300,300 استثمار

 933,650 959,680 تجارية
 1,138,325 1,392,285 عقارات
 1,410,593 1,397,298 شخصية

 807,280 959,337 تصنيع
 908,601 981,307 إنشائية
 1,584,092 1,362,085 أخرى

 ───────── ───────── 
 10,100,613 9,739,185 

 ═════════ ═════════ 

 مخاطر السيولة  30.3

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وللحد من هذه المخاطر، 

در التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة السيولة على أساس حرصت اإلدارة على تنويع مصا

 يومي.
 

يبين الجدول التالي تحليل قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة على أساس فترات االستحقاق التعاقدية غير 

 ن اإلخطار يجب إرساله فوراً.المخصومة المتبقية. يتم التعامل مع السداد الخاضع لإلخطار كما لو أ
 

 
  3إلى  1

 أشهر
  12إلى  3

 شهرا  
 أكثر من  
 المجموع سنة واحدة

2017 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
     المطلوبات المالية

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
 2,299,378 433,768 620,708 1,244,902 األخرى

 5,259,263 108,915 804,474 4,345,874 ودائع من عمالء
 514,057 312,094 75,644 126,319 قروض دائنة

 445,186 360,661 81,941 2,584 سندات
 864,605 828,041 36,564    - أوراق دفع متوسطة األجل

 504,817 143,603 96,520 264,694 مطلوبات أخرى *
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 
5,984,373 1,715,851 2,187,082 9,887,306 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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  3إلى  1

 أشهر
  12إلى  3

 شهراً 
 أكثر من  
 المجموع سنة واحدة

2016 
 ألف

 كويتي دينار
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     المطلوبات المالية

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 

 2,448,918 346,762 765,015 1,337,141 األخرى

 5,389,637 376,625 1,011,515 4,001,497 ودائع من عمالء

 493,689 143,328 293,654 56,707 قروض دائنة

 312,589 301,976 10,613     - سندات

 784,065 754,721 14,672 14,672 أوراق دفع متوسطة األجل

 355,174 168,822 73,867 112,485 مطلوبات أخرى *
 

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

 

5,522,502 2,169,336 2,092,234 9,784,072 
 

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

 * تتضمن المطلوبات األخرى القيمة العادلة السالبة للمطلوبات المالية المشتقة.
 

 يبين الجدول التالي تواريخ االنتهاء التعاقدية حسب استحقاق المطلوبات المحتملة وااللتزامات على المجموعة.
 

 1 - 3 
 أشهر

3-12 
 شهرا  

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

2017 
 ألف

 يتيدينار كو
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

     

 2,125,625 505,297 686,981 933,347 التزامات متعلقة باالئتمان

 145,418 81,093 34,826 29,499 التزامات متعلقة باالستثمار
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 962,846 721,807 586,390 2,271,043 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

2016     
 2,038,154 588,113 699,393 750,648 التزامات متعلقة باالئتمان

 105,660 105,660     -     - التزامات متعلقة باالستثمار
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 750,648 699,393 693,773 2,143,814 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحديد قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات 
على أساس التاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها. إن قائمة استحقاق الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 

رباح او الخسائر والموجودات المالية المتاحة للبيع تستند إلى تقديرات اإلدارة لتسييل تلك الموجودات المالية. وقد خالل األ
تختلف االستحقاقات الفعلية عن االستحقاقات المبينة أدناه، إذ من المحتمل أن يكون للمقترضين الحق في سداد االلتزامات 

 مقدماً مشتملة أو بدون غرامات.
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 30.3

 شهراً  12-3 أشهر 3إلى  1 
 أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 2017

     الموجودات
 1,569,565 2,933 6,862 1,559,770 النقد في الصندوق ولدى البنوك 

 646,675 329,031 151,361 166,283 أذونات وسندات خزانة 
 5,240,825 2,395,758 1,778,720 1,066,347 قروض وسلف 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 35,355 25,903 2,609 6,843 خالل األرباح أو الخسائر 

 514,103 465,883 15,487 32,733 موجودات مالية متاحة للبيع 
 77,597 75,921 1,676 - موجودات مالية محتفظ بها لالستحقاق 

 447,200 185,791 151,958 109,451 موجودات أخرى
 91,564 57,738 33,826 - عقارات محتفظ بها للمتاجرة
 375,907 375,907 - - استثمار في شركات زميلة 

 183,530 183,530 - - استثمار في شركة محاصة إعالمية
 522,946 518,309 4,637 - عقارات استثمارية

 316,624 316,624 - - ممتلكات ومنشآت ومعدات
 329,163 329,163 - - موجودات غير ملموسة

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

 10,351,054 5,262,491 2,147,136 2,941,427 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      وحقوق الملكية المطلوبات

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
 2,056,010 446,257 576,389 1,033,364 األخرى

 5,108,535 103,436 787,467 4,217,632 ودائع من العمالء
قروض مستحقة، وسندات، وأوراق دفع 

 1,463,695 1,202,929 177,712 83,054 متوسطة األجل
 504,817 143,603 96,520 264,694 مطلوبات أخرى 

 1,217,997 1,217,997 - - حقوق ملكية 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 10,351,054 3,114,222 1,638,088 5,598,744 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2017ديسمبر  31كما في 
 

 

75 

 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 30.3

 شهراً  12-3 أشهر 3إلى  1 
 أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 2016

     الموجودات
 1,458,008     - 2,965 1,455,043 نوك النقد في الصندوق ولدى الب

 675,251 305,967 129,822 239,462 أذونات وسندات خزانة
 5,285,283 2,099,419 1,857,796 1,328,068 قروض وسلف 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 59,237 37,191 7,609 14,437 خالل األرباح او الخسائر 

 438,453 351,734 14,082 72,637 لبيع موجودات مالية متاحة ل
 70,880 65,980 4,900     - موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 

 355,130 219,884 106,823 28,423 موجودات أخرى
 54,114 35,063 19,051     - عقارات محتفظ بها للمتاجرة
 442,460 442,460     -     - استثمار في شركات زميلة 

 149,647 149,647     -     - ستثمار في شركة محاصة إعالميةا
 428,914 428,914     -     - عقارات استثمارية

 255,586 255,586     -     - ممتلكات ومنشآت ومعدات
 309,152 309,152     -     - موجودات غير ملموسة

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

 9,982,115 4,700,997 2,143,048 3,138,070 إجمالي الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      وحقوق الملكية المطلوبات

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
 2,309,103 352,343 756,820 1,199,940 األخرى

 4,819,784 374,900 848,937 3,595,947 ودائع من العمالء
قروض مستحقة، وسندات، وأوراق دفع 

 1,281,669 1,104,044 164,563 13,062 متوسطة األجل
 355,174 168,822 73,867 112,485 مطلوبات أخرى 

 1,216,385 1,216,385     -     - حقوق ملكية 
 ──────────── ──────────── ──────────── ──────────── 

 9,982,115 3,216,494 1,844,187 4,921,434 ق الملكيةمجموع المطلوبات وحقو
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 مخاطر السوق  30.4
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األصل نتيجة للتغيرات في متغيرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت 

تغيرات عن عوامل محددة تتعلق باالستثمار الفردي أو الجهة المصدرة له أو األجنبية وأسعار األسهم سواء تنتج هذه ال
 عوامل تؤثر على كافة الموجودات المالية المتداولة في السوق.

 

ً على فئات متعددة للموجودات وتنويع  تدار مخاطر السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقا
المستمر لظروف السوق واتجاهاته، وتقدير اإلدارة  وتركزات األعمال والتقييمالموجودات من حيث التوزيع الجغرافي 

 للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة.
 

  مخاطر أسعار الفائدة 30.4.1
دوات تنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأل

تتعرض المجموعة لمخاطر . تدير كل شركة تابعة للمجموعة مخاطر المعدالت الداخلية على مستوى المنشأة. المالية
التأثيرات الناتجة من تقلب المستويات السائدة ألسعار الفائدة في السوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية نتيجة لعدم 

جودات والمطلوبات وااللتزامات التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة . تدير توافق أو وجود فجوات في مبالغ المو
 المجموعة هذه المخاطر بمطابقة إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر .

 

فائدة )أذونات وسندات تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل معدالت 
مالية أخرى والودائع من العمالء والقروض المستحقة  اتالخزانة والقروض والسلف والمستحق إلى بنوك ومؤسس

 والسندات وأوراق الدفع متوسطة األجل(.
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( - 30
 

 مخاطر السوق )تتمة( 30.4
 )تتمة( مخاطر أسعار الفائدة 30.4.1

يوضح الجدول التالي مدى حساسية األرباح قبل الضرائب للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة بعد تأثير 
 محاسبة التغطية، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة.

 

نقطة  25ر زيادة مقدرة بمعدل استناداً إلى الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المحتفظ بها في نهاية السنة ستؤث
 أساسية في سعر الفائدة، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة، على ربح المجموعة قبل الضرائب كما يلي:

 

  
 نقطة أساسية 25الزيادة بمعدل 

 الزيادة )النقص( في الربح قبل الضرائب

 2016 2017  العملة

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    
 1,995 (2,274)  دينار كويتي

 (1,466) (792)  دوالر أمريكي

 (335) (106)  يورو

 (3) (2)  جنيه إسترليني

 
على ربح المجموعة قبل الضرائب. كذلك، ال توجد موجودات  معاكسإن النقص في النقاط األساسية سوف يكون له تأثير 
 لتالي لم يتم اإلفصاح عن حساسية اإليرادات الشاملة األخرى.مالية جوهرية متاحة للبيع تحمل معدالت فائدة، وبا

 
 مخاطر العمالت األجنبية 30.4.2

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
ت التي تتم بعمالت غير الدينار الكويتي. ويمكن تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن المعامال

للمجموعة تخفيض مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل استخدامها ألدوات مالية مشتقة. 
وتحرص المجموعة على إبقاء صافي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية في مستوى معقـول من خالل التعامل بعمالت 

ً معامالت التغطية إلدارة المخاطر الكامنة بالعمالت ال تتقلب ب شكل كبير مقابل الدينار الكويتي. تستخدم المجموعة أيضا
 (.26األخرى )ايضاح 

 
يقدم الجدول التالي تحليالً للتأثير على األرباح قبل الضرائب )بسبب التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

في قيمة سعر صرف العمالت مقابل الدينار الكويتي مقارنةً  %5بنسبة لزيادة مقدرة نتيجة النقدية( وحقوق الملكية 
بالمستويات المعمول بها في نهاية السنة مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. توضح القيمة السالبة في الجدول 

 مة الموجبة صافي الزيادة المحتملة. صافي االنخفاض المحتمل في األرباح أو حقوق الملكية بينما توضح القي
 
 %5التغير في سعر صرف العملة بنسبة + 

 قبل الضرائب التأثير على األرباح  التأثير على حقوق الملكية  العملة

 2017 2016  2017 2016 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

      
 (20,327) (32,582)  4,216 4,867 دوالر أمريكي

 6,656 (887)  - - يورو

 139 (13)  - - جنيه إسترليني

 
  إلى تأثير مساوي ولكنه مقابل.  قد يؤدي أي ضعف معادل في كل من العمالت المذكورة أعاله مقابل الدينار الكويتي
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30

 

 ة(مخاطر السوق )تتم 30.4
 

 مخاطر اسعار األسهم )تتمة( 30.4.3
ظة استثمار المجموعة. تدير المجموعة تلك المخاطر من تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. ينتج التعرض لمخاطر أسعار االسهم غير المسعرة من محف

 في وتركز أنشطة قطاعات األعمال. خالل تنويع االستثمارات من حيث التوزيع الجغرا
 

ملكية. استناداً إلى نتائج التحليل الذي تم إجراؤه، ال تقوم المجموعة بإجراء تحليل الحساسية بصورة دورية بغرض تحديد التأثير المحتمل ألي تغيرات جوهرية في القيمة العادلة ألدوات حقوق ال
 في أسواق األوراق المالية الرئيسية.  %5كية للتقلب بنسبة يوجد تأثير مادي على أرباح المجموعة وحقوق المل

 
 قطاعات الجغرافية المختلفة هي كما يلي:الإن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المالية المتاحة للبيع للمجموعة في 

 
الشرق األوسط  

 أوروبا وشمال أفريقيا
 كاأمري

 اإلجمالي اإلجمالي آسيا الشمالية 

 2017 2017 2017 2017 2017 2016 

 الف 
 دينار كويتي

 الف
 دينار كويتي

 الف
 دينار كويتي

 الف
 دينار كويتي

 الف
 دينار كويتي

 الف
 دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
       األرباح أو الخسائر

 40,860 29,724 53 11 - 29,660 أسهم 

 5,061 1,235 - 868 79 288 صناديق مدارة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 29,948 79 879 53 30,959 45,921 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

       موجودات مالية متاحة للبيع

 39,448 42,175 - 3,188 1,761 37,226 أسهم مسعرة

 85,653 82,375 - 3,387 18,378 60,610 أسهم غير مسعرة

 65,856 71,323 - 52,959 4,524 13,840 صناديق مدارة
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 111,676 24,663 59,534 - 195,873 190,957 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30

 

 مخاطر السوق )تتمة( 30.4

 

 مخاطر اسعار األسهم )تتمة( 30.4.3

 توزيع قطاعات األعمال

رباح او الخسائر والموجودات المالية المتاحة للبيع للمجموعة إن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 في القطاعات المختلفة لألعمال هي كما يلي:

  

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 
 العادلة من خالل 

 األرباح او الخسائر

 موجودات 
 مالية 

 متاحة للبيع

2017  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    

 48,760 403  مطالبات سيادية

 25,563 469  بنوك

 73,450 874  استثمار

 586 -  متاجرة وتجارة

 16,651 24,707  عقارات

 10,612 -  تصنيع

 20,251 4,506  أخرى
  ───────── ───────── 
  30,959 195,873 

  ═════════ ═════════ 

2016  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

    

 50,011 2,399  ةمطالبات سيادي

 21,923 520  بنوك

 72,960 9,339  استثمار

 2,194 -  متاجرة وتجارة 

 15,986 26,352  عقارات

 6,368 -  تصنيع

 21,515 7,311  أخرى
  ───────── ───────── 

     45,921 190,957 
  ═════════ ═════════ 

 

 مخاطر المدفوعات مقدما   30.5
دماً هي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالية بسبب قيام عمالئها واألطراف المقابلة بالسداد إن مخاطر المدفوعات مق

أو طلب السداد قبل التاريخ المتوقع مثل قروض الرهونات ذات األسعار الثابتة عند انخفاض أسعار الفائدة. إن موجودات 

الموجودات. كما أن ظروف السوق األخرى  مجموعبالمجموعة التي تحمل فائدة ثابتة ليست ذات قيمة جوهرية مقارنة 

ً ليست مؤثرة بصورة جوهرية في األسواق التي تعمل فيها المجموعة. ولذلك، تعتبر  التي تؤدي إلى السداد مقدما

 المجموعة أن تأثير السداد مقدماً على صافي إيرادات الفوائد ليس جوهرياً بعد احتساب تأثير غرامات المدفوعات مقدماً.
 

 مخاطر التشغيل 30.6
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل العمليات التشغيلية واألفراد والنظام الذي يدعم العمليات 
التشغيلية. يوجد لدى المجموعة مجموعة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها لتحديد وتقييم 

إلى جانب أنواع المخاطر األخرى المرتبطة باألنشطة المصرفية والمالية التي تقوم بها ومراقبة مخاطر التشغيل 
المجموعة. ويتم إدارة مخاطر التشغيل من قبل إدارة المخاطر. وتعمل إدارة المخاطر على ضمان االلتزام بالسياسات 

 لمخاطر الشاملة. واإلجراءات لتحديد وتقييم واإلشراف ومراقبة مخاطر التشغيل كجزء من إدارة ا
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 القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية  -31
 

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها المدرجة بالدفاتر باستثناء بعض الموجودات المالية 

بقيمة عادلة تبلغ فع متوسطة األجل اوراق الد( و6المتاحة للبيع والمسجلة بالتكلفة ناقًصا انخفاض القيمة )إيضاح 

(. بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية السائلة او ذات فترة استحقاق 15الف دينار كويتي )إيضاح  694,909

شهور( فمن المفترض ان تعادل القيمة المدرجة في الدفاتر قيمتها العادلة تقريباً. ويسري هذا  3قصيرة االجل )اقل من 

راض أيضا على الودائع تحت الطلب وحسابات االدخار بدون استحقاق محدد واالدوات المالية ذات المعدالت االفت

 المتغيرة. 
 

يتم تصنيف القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية المشار اليها سابقا وفقا للسياسة الخاصة بقياس القيمة العادلة 

بصورة رئيسية في عمليات الشراء والبيع والتغير في القيمة  3ة في المستوى . تتمثل الحرك2الموضحة في اإليضاح رقم 

 العادلة؛ التي ال تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

من سندات شركات غير مسعرة صادرة من بنوك ومؤسسات مالية.  3تتألف أوراق الدين المالية المدرجة ضمن المستوى 

ر القيمة العادلة لهذه السندات باستخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة من خالل هوامش ائتمانية )تتراوح من ويتم تقدي

(. إن األسهم وغيرها من األوراق المالية ضمن هذه الفئات تتضمن في األساس استثمارات استراتيجية في %3إلى  1%

دير القيمة العادلة لهذه االستثمارات باستخدام أساليب تقييم اسهم وصناديق مدارة غير متداولة في سوق نشطة. يتم تق

مناسبة للظروف. تتضمن أساليب التقييم نماذج التدفقات النقدية المخصومة، ومعلومات السوق الملحوظة للشركات 

المقارنة، ومعلومات عن معامالت حديثة، وصافي قيم الموجودات. وتتكون المدخالت الجوهرية غير الملحوظة 

لمستخدمة في أساليب التقييم في االساس من معدل الخصم ومعدل النمو النهائي، وااليرادات وتقديرات األرباح ا

ومضاعفات السوق مثل السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الربحية. وفي ضوء الطبيعة المتغيرة لهذه االستثمارات 

 غير الملحوظة. فليس من العملي االفصاح عن نطاق المدخالت الجوهرية 
 

يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة، كما أن القيمة المدرجة في الدفاتر لها ال تختلف 

بصورة مادية عن قيمتها العادلة حيث أن أغلب هذه الموجودات والمطلوبات المالية ذات فترات استحقاق قصيرة األجل او 

بناء على حركة السوق في اسعار الفائدة. ويتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  يتم اعادة تسعيرها فورا

 المتبقية بالتكلفة المطفأة باستخدام أساليب تقييم تتضمن افتراضات معينة مثل هوامش االئتمان التي تعتبر مالئمة للظروف. 
 

 العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة 
 

 : 2017ديسمبر  31الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة كما في 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 مجموع
 القيمة العادلة

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 2017

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة

ودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موج
     :األرباح او الخسائر 

 29,724 26,880 - 2,844 أسهم 

 4,396 - - 4,396 أوراق دين مالية

 1,235 847 388 - صناديق مدارة
     

     موجودات مالية متاحة للبيع :  

 90,351 43,263 4,913 42,175 أسهم 

 308,846 38,000 - 270,846 أوراق دين مالية 

 71,323 60,235 11,088 - صناديق مدارة 
     

 38,881 - 38,881 - مشتقات
     

     مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

 (21,754) - (21,754) - مشتقات 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية )تتمة( -31
 

 : 2016ديسمبر  31كما في الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 مجموع
 القيمة العادلة

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 2016

     موجودات مقاسة بالقيمة العادلة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     :األرباح او الخسائر

 40,860 35,173 - 5,687 أسهم 

 13,316 5,447 - 7,869 أوراق دين مالية 

 5,061 4,654 407     - صناديق مدارة
     

     موجودات مالية متاحة للبيع:  

 99,164 50,724 8,992 39,448 أسهم 

 239,068 48,917  - 190,151 أوراق دين مالية 

 65,856 51,397 14,459 - صناديق مدارة 
     

 34,685 - 34,685 - مشتقات
     

     مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة

 (30,825) - (30,825) - مشتقات
 

 لم يكن هناك أي تحويالت مادية بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة. 
 

يعتبر غير مادي في حالة تغير متغيرات  إن تأثر بيان المركز المالي المجمع او بيان حقوق ملكية المساهمين المجمع

 . %5 المستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المسعرة بنسبة ذات الصلة المخاطر

 

 إدارة رأس المال  -32
 

إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال 

قوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه التي ت

في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة إجراء تعديل 

 أسهم جديدة أو شراء / بيع أسهم الشركة المشتراة .  على مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إصدار
 

 2017ديسمـبر  31لـم يتـم إجـراء أي تغييرات فـي األهـداف أو السياسـات أو اإلجراءات خـالل السنتين المنتهيتين فـي 

 .2016ديسمبر  31و
 

 تراقب المجموعة رأس المال على مستوى الشركة األم وكل شركة من الشركات التابعة.
 

استناداً إلى االعتبارات المختلفة ألصحاب المصالح )المساهمون ووكاالت التصنيف وأسواق الدين(، يتم مراقبة رأس 

 المال على مستوى الشركة األم من حيث )أ( معدل الرفع المالي و )ب( صافي الدين إلى قيمة المحفظة.
 

ً على حقوق الملكية الخاصة بمساهمي كإجمالي الدين على مستوى الشرك ل الرفع المالييتم تعريف معد ة األم مقسوما

الشركة األم. إن القدرة على الرفع المالي توفر للشركة األم المرونة المالية لتفعيل قرارات االستثمار في الوقت المناسب. 

درج الشركة األم ضعف على المدى المتوسط. ت 2.5وتتوقع الشركة األم أال يزيد معدل الرفع المالي عن المعدل المحدد بـ 

 القروض المستحقة والسندات وأوراق الدفع متوسطة األجل والفوائد المستحقة عليها ضمن إجمالي الدين. 
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 )تتمة( إدارة رأس المال  -32
 

  2017 
 ألف

 دينار كويتي

2016 
 ألف

 دينار كويتي
  

  

 35,000 42,053  قروض مستحقة

     - 98,800  سندات

 األجلأوراق دفع متوسطة 
 

518,076 458,004 

 الفوائد المستحقة عليها
 

12,453 11,619 
  

──────── ──────── 

 إجمالي الدين
 

671,382 504,623 

  

  

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم )باستثناء أسهم الشركة 

 المشتراة المحتفظ بها من قبل الشركات التابعة للمجموعة(
 

517,039 543,589 
  ──────── ──────── 

 معدل الرفع المالي
 

1.30 0.93 
 

 

════════ ════════ 

 

على مستوى الشركة األم، يمثل صافي الدين إلى قيمة المحفظة قياس القدرة على االقتراض ويتم تعريفها كنسبة مجمل 

حتساب قيمة المحفظة بمجمل القيمة الدين، بالصافي بعد النقد والنقد المعادل إلى قيمة محفظة الموجودات المالية. ويتم ا

السوقية للموجودات المالية المدرجة والقيمة العادلة للموجودات المالية غير المدرجة. وال تتوقع الشركة األم أن يخرج 

 على المدى المتوسط. %30إلى  %20صافي الدين إلى قيمة المحفظة عن نطاق المعدل المحدد من 
 

ؤولة عن إدارة رأس المال لديها واالحتفاظ بمستوى رأسمال كاف لدعم أعمالها وتغطية إن كل شركة تابعة للمجموعة مس

تعرضها للمخاطر المالية. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التابعة التي تتبع للرقابة القانونية يتم الرقابة عليها من خالل 

ص التي تعمل فيها. تتم مراقبة مدى االلتزام بكفاية كفاية رأس المال و/أو المتطلبات القانونية األخرى في نطاقات االختصا

رأس المال و/أو المتطلبات القانونية األخرى من قبل كل شركة من الشركات التابعة التي تخضع للرقابة القانونية على 

 أساس دوري.
 





LNS 10 W, جميع احلقوق حمفوظة © جمموعة ال�شباح، دار الآثار الإ�شالمية - الكويت

الجمعية  يحضرون  الذين  المساهميـن  تزويـد  سيتـم 
العمومية للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من البيانات 
طلب  المساهمين  بإمكان  عليها.  للموافقة  المالية 
الماليـــة  البيانـــات  مـن  مطبوعــة  بنسخـة  تزويدهـم 
باليــد، وذلــك قبـل سبعــة أيام مـن  بالبريـــد المسلــم 

تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.

اتصــــاالت  بــإدارة  يــرجــى االتصـــــال  الغــرض،  ولهـــذا 
الهاتف  الكويـت على  الشركـــات فـي شركة مشاريع 

رقم  3477 2294 965+ لترتيب ذلك.

البيانـات  إرســال نسخة من  المساهمين طلب  بإمكان 
أيـام من  بالبريد اإللكتروني قبل سبعة  الماليــة إليهم 
المعلن عنه. ولهذا  العمومية  الجمعية  تاريــخ اجتماع 
الغرض، يرجى مراسلتنا على عنوان البريد االلكتروني التالي: 

kipco@kipco.com لترتيب ذلك.

البيانات  بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من 
المالية فـي صيغة ملف PDF قبل سبعة أيام من التاريخ 
المعلن عنه الجتماع الجمعية العمومية، وذلك من موقع 

www.kipco.com الشركة على شبكة اإلنترنت

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا المالية لعام 2017:

ولمزيد من المعلومات عن بياناتنا المالية لعام 2017 أو الحصول على نسخ إضافـية من هذا التقرير، يرجى االتصال على الهاتف رقم 3477 2294 965+
ص.ب 23982 الصفاة 13100 الكويت - هاتف: 885 1805 965+ فاكس: 3479 2294 965+

www.kipco.com
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