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.حررت نشرة االكتتاب هذه بتاريخ 24 يونيو 2019

مستشار اإلصدار ووكيل االكتتاب  
شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك (عامة) ("كامكو")

 نشرة اكتتاب عام ملساهمي شركة مشاريع الكويت )القابضة(
ش.م.ك.ع. في أسهم زيادة رأس مال





تأسســت شــركة مشــاريع الكويــت االســتثمارية ش.م.ك (مقفلــة) (كمــا كانــت تُعــرف شــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة) ســابقاً) كشــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 2 أغســطس 1975 وفقــاً 
ألحــكام املــادة 94 مــن قانــون الشــركات التجاريــة الكويتــي رقــم 15 لســنة 1960 وتعديالتــه. ومت قيــد شــركة مشــاريع الكويــت االســتثمارية فــي الســجل التجــاري حتــت رقــم 23118 بتاريــخ 
15 نوفمبــر 1979. وبتاريــخ 29 ســبتمبر 1999، مت تغييــر الكيــان القانونــي إلــى شــركة قابضــة، كمــا مت تغييــر اســم الشــركة إلــى شــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة) ش.م.ك (مقفلــة). فــي 

11 ســبتمبر 2014، قامــت الشــركة بتعديــل نظامهــا األساســي لاللتــزام بقانــون الشــركات اجلديــد رقــم 25 لســنة 2012 والــذي أصبــح القانــون رقــم 1 لســنة 2016 (وتعديالتــه)، وتعــرف 

اآلن باســم شــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة) ش.م.ك.ع. ("الشــركة" أو "كيبكــو" أو "الشــركة امُلصــدرة" أو "امُلصــدر"). واجلديــر بالذكــر، أن الشــركة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت 
لــأوراق املاليــة ("البورصــة") (املعروفــة ســابقا« بســوق الكويــت لــأوراق املاليــة) . تبلــغ قيمــة رأس مــال الشــركة امُلصــدرة فــي تاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه ("النشــرة") 154,725,133.800 

د.ك مكــون مــن 1,547,251,338 ســهما بقيمــة اســمية قدرهــا 100 فلــس كويتــي للســهم الواحــد ("األســهم امُلصــدرة")، املدفــوع قيمتهــا كاملــًة.

يتكــون إصــدار أســهم رأس املــال اجلديــدة ("الطــرح")، والــذي تتضمــن أحكامــه حــق األولويــة ملســاهمي الشــركة (كمــا هــو معــرف أدنــاه) دون طــرح لأســهم لغيــر املســاهمني، مــن 
452,748,662 ســهما عاديــاً ("أســهم الطــرح") بســعر طــرح مقــداره 210 فلــس كويتــي لــكل ســهم ("ســعر الطــرح") ومتثــل زيــادة فــي العــدد اإلجمالــي لأســهم املُصــدرة مــن 1,547,251,338 

ســهم إلــى 2,000,000,000 ســهم مــا يعــادل زيــادة بنســبة 29.3 % تقريبــاً فــي رأس مــال الشــركة املُصــَدر احلالــي. 

يكــون للمســاهمني املســجلني ("املســاهمون املؤهلــون" أو "املكتتبــن" حســبما يتطلــب الســياق) فــي ختــام التــداول لــدى البورصــة فــي اليــوم الســابق لتاريــخ بدايــة فتــرة االكتتــاب (كمــا 
هــي معرفــة أدنــاه)، أي املســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك ("وكيــل املقاصــة واإليــداع") فــي ختــام التــداول لــدى 
البورصــة فــي تاريــخ 26 يونيــو 2019 ("تاريــخ االســتحقاق") حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن أســهم ("حــق األولويــة"). وللتوضيــح، فــإن 
أي تــداول علــى أســهم الشــركة قبــل تاريــخ االســتحقاق والتــي لــم يتــم اكتمــال عمليــة تســويتها لــدى البورصــة فــي تاريــخ االســتحقاق ("تاريــخ وقــف حــق األولويــة" أو "تاريــخ 
تــداول الســهم مــن دون اســتحقاق")، وبالتالــي لــم تســجل فــي ســجل مســاهمي الشــركة، فلــن تؤخــذ فــي اإلعتبــار مــن أجــل حتديــد املســاهمني املؤهلــني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل 
مســاهمي الشــركة بتاريــخ االســتحقاق. ويجــوز لــكل مســاهم مؤهــل االكتتــاب فــي 293 ســهم جديــد مــن أســهم الطــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة املســجلة بإســم 

املســاهم املؤهــل فــي تاريــخ االســتحقاق. لــن يحصــل املســاهم املؤهــل علــى أي عوائــد ماليــة مــن الطــرح.

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح بــني املســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد مــن أســهم الطــرح بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن األســهم املُصــدرة فــي تاريــخ االســتحقاق. 
يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم 
(راجــع قســم "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح"). ســيتم تدويــر عــدد األســهم التــي يتــم تخصيصهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ويكــون للشــركة امُلصــدرة احلــق املطلــق للتصــرف فــي 
كســور األســهم، إن ُوجــدت، دون إمكانيــة إصــدار كســور األســهم. بعــد إمتــام الطــرح، ســتبلغ قيمــة رأس املــال املَُصــَدر لشــركة 200,000,000 د.ك بعــدد أســهم مصــدرة يبلــغ 2,000,000,000 
ــة للطــرح  95,077,219.020 د.ك نقــداً ("عوائــد الطــرح"). ســيتم اســتخدام عوائــد الطــرح ألغــراض الشــركة العامــة (راجــع قســم "اســتخدام عوائــد  ــغ القيمــة اإلجمالي ســهم. تبل

الطــرح").

صــدر عــن اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي الشــركة امُلصــدرة بتاريــخ 31 مــارس 2014 قــرارا يحــدد رأس مــال الشــركة املُصــرح مببلــغ وقــدره 200,000,000 د.ك. وقــد قــرر 
مجلــس إدارة الشــركة مبوجــب إجتماعــه رقــم 1 بتاريــخ 31 ينايــر 2019 زيــادة رأس املــال املُصــدر واملدفــوع للشــركة مــن 154,725,133.800 د.ك إلــى 200,000,000 د.ك مــن خــالل إصــدار 
وتخصيــص 452,748,662 ســهما مــن أســهم الطــرح بســعر الطــرح. قــرر مجلــس إدارة الشــركة مبوجــب قــراره رقــم 5 بتاريــخ 12 يونيــو 2019 حتديــد ســعر الطــرح مبقــدار 210 فلــس كويتــي 
لــكل ســهم (مبــا يشــمل عــالوة اإلصــدار).  قــرر مجلــس إدارة الشــركة مبوجــب قــراره رقــم 5 بتاريــخ 12 يونيــو 2019 اســتدعاء زيــادة رأس املــال والدعــوة إلــى االكتتــاب فــي أســهم الطــرح.  

وافقــت هيئــة أســواق املــال فــي الكويــت ("هيئــة أســواق املــال") فــي 17 مــارس 2019 علــى إصــدار أســهم الطــرح. وفــي 9 يونيــو 2019 وافقــت هيئــة أســواق املــال علــى نشــرة اإلكتتــاب 
وتســويق وطــرح أســهم الطــرح فــي الكويــت.

تبــدأ فتــرة حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح فــي يــوم اخلميــس املوافــق 27 يونيــو  2019 ملــدة 21 يــوم وحتــى وشــاملة يــوم االربعــاء املوافــق 17 يوليــو 2019 ("فتــرة اإلكتتــاب"). 
ويجــوز أن يتقــدم املكتتبــني بطلبــات االكتتــاب حســب طــرق االكتتــاب املذكــورة فــي هــذه النشــرة  (راجــع القســم "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح"). يجــوز ملجلــس اإلدارة متديــد 

أي فتــرة أكتتــاب وفــق تقديــره املطلــق وبالتوافــق مــع أحــكام القوانــني واللوائــح املطبقــة.

تكــون أســهم الطــرح فــي نفــس الفئــة الواحــدة مــع األســهم املُصــدرة احلاليــة فــي رأس مــال الشــركة امُلصــدرة. ويكــون لــكل ســهم صــوت واحــد، ويكــون لــكل مســاهم ("املســاهم") احلــق 
فــي احلضــور والتصويــت فــي اجلمعيــة العامــة ("اجلمعيــة العامــة"). ال يتمتــع أي مــن املســاهمني بحقــوق تصويــت إضافيــة متيــزه عــن غيــره مــن املســاهمني. يحــق حلاملــي أســهم 

الطــرح احلصــول علــى أنصبتهــم مــن توزيعــات األربــاح فــي املســتقبل متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن الشــركة امُلصــدرة.

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب وإمتــام التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســيتم إدراج أســهم الطــرح فــي البورصــة لتداولهــا دون أي 
قيــد علــى غــرار األســهم امُلصــدرة. يجــب مراجعــة املالحظــات الهامــة بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي أســهم الطــرح.

تنبيه للمستثمرين احملتملن
ننصح بأن تستشير شخصًا ُمرخصًا له ومؤهل طبقًا لقانون هيئة أسواق املال رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية )وتعديالتهما( في تقدمي املشورة حول 

محتويات هذه  النشرة  قبل اتخاذ قرار  االكتتاب في األسهم من عدمه.

مت احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى هــذه النشــرة. مت إعــداد هــذه النشــرة وفقــًا ألحــكام قانــون هيئــة أســواق املــال رقــم 7 لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة 
وتعديالتهمــا. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة حتــت عنــوان )اإلدارة(، مجتمعــن ومنفرديــن، املســؤولية الكاملــة عــن دقــة وصحــة 
كافــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فيمــا يتعلــق بالشــركة امُلصــدرة واألســهم، كمــا يؤكــدون علــى أنــه، علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، 

ليــس هنالــك ثمــة حقائــق أو معلومــات أخــرى قــد يؤثــر إغفالهــا علــى دقــة أو صحــة أي بيــان أو إفــادة وردت فــي هــذه النشــرة.

كمــا يقــر وكيــل االكتتــاب والشــركة امُلصــدرة حتملهــم املســؤولية فــي حــال عــدم صحــة البيانــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلكتتــاب، وبــأن نشــرة اإلكتتــاب علــى حــد علمهــم 
وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، لــم تغفــل اي معلومــات جوهريــة، وقــد مت إعدادهــا وفقــًا للمعلومــات والبيانــات التــي تتطابــق مــع الواقــع.

ويقــر املستشــارون القانونيــون للُمصــدر ووكيــل االكتتــاب بأنــه متــت مراجعــة نشــرة اإلكتتــاب واملســتندات ذات الصلــة بهــا والتــي زودتهــم بهــا الشــركة امُلصــدرة، وأنــه علــى 
حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، فــإن نشــرة اإلكتتــاب تســتوفي املتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة وبــأن الشــركة امُلصــدرة قــد اســتوفت املوافقــات 

الالزمــة التــي جتعــل التــزام الشــركة امُلصــدرة صحيحــًا ونافــذًا. 

كمــا ال تتحمــل هيئــة أســواق املــال أي مســؤولية تتعلــق مبحتويــات هــذه النشــرة، وال تضمــن دقتهــا أو متامهــا، كمــا تخلــي نفســها بشــكل واضــح وصريــح مــن أي مســؤولية 
أًيــا كان نوعهــا بســبب أي خســارة ميكــن أن تنشــأ أو حتــدث بســبب االعتمــاد علــى أي جــزء مــن هــذه النشــرة.
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إقـــــرار املسـؤولية
األشخاص املسؤولن عن نشرة االكتتاب

مت إعداد هذه النشرة من قبل:

االسم:
بيناك باني مايترا

املسمى الوظيفي:
رئيس املدراء املاليني للمجموعة

العنوان:
شركة مشاريع الكويت (القابضة) 

ش.م.ك.ع.

إقــــــــــــــــــــــــرار

يتحمــل كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة مســؤولية املعلومــات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة. وعلــى حــد علــم واعتقــاد أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن بذلــوا العنايــة الواجبــة فــي احلــدود املعقولــة 
وقامــوا بإجــراء فحــص كامــل وتفصيلــي نــاٍف للجهالــة للتحقــق مــن صحــة املعلومــات، فــإن املعلومــات الــواردة فــي هذه النشــرة: 
(أ) هــي كاملــة ودقيقــة وصحيحــة، و(ب) قــد مت اإلفصــاح للمســتثمرين عــن كافــة املعلومــات املتعلقــة بــاألوراق املاليــة والشــركة 
امُلصــدرة مــن أجــل اتخــاذ قــرار بشــأن االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن عدمــه، وأنــه (ج) قــد مت االمتثــال لكافــة األحــكام ذات 
الصلــة املتعلقــة بــاألوراق املاليــة واملنصــوص عليهــا فــي قانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم 
نشــاط األوراق املاليــة (املعــدل) والئحتــه التنفيذيــة املعــدل مبوجــب القــرار رقــم 72 لســنة 2015 والكتــاب احلــادي عشــر مــن 

هــذه الالئحــة التنفيذيــة وقانــون الشــركات والئحتــه التنفيذيــة، واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال.

عن مجلس إدارة الشركة امُلصدرة

التوقيع:املسمى الوظيفي:االسم:

نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي)فيصل حمد العيار
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 مالحظات هامة
تتضمــن نشــرة االكتتــاب هــذه معلومــات تتعلــق بشــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة) ش.م.ك.ع. وأســهم الطــرح والطــرح 
ــق بالشــركة أو  ــا يتعل ــدات فيم ــان أو معلومــات أو تعه ــر بتقــدمي أي بي ــم تصــرح الشــركة ألي مــن الغي ــه. ل وضوابطــه وأحكام
أســهم الطــرح والطــرح وضوابطــه وأحكامــه باســتثناء تلــك التــي وردت فــي هــذه النشــرة أو مــا مت اعتمــاده مــن قبــل الشــركة 
لهــذا الغــرض. ويتعــني عــدم االعتمــاد علــى مثــل تلــك البيانــات أو املعلومــات أو التعهــدات الصــادرة عــن الغيــر بافتــراض أنهــا مت 

ــى غــالف هــذه النشــرة ("مستشــار اإلصــدار"). ــح بهــا مــن قبــل الشــركة أو مستشــار اإلصــدار املبــني اســمه عل التصري

وفــي حــني أن الشــركة قــد قامــت بإجــراء كافــة االستفســارات فــي احلــدود املعقولــة فيمــا يتعلــق بدقــة املعلومــات الــواردة فــي 
ــي  ــال الت ــات اخلاصــة بالســوق وقطاعــات األعم ــإن بعــض املعلوم ــخ هــذه النشــرة، ف ــي تاري ــا هــي ف ــاب هــذه كم نشــرة االكتت
تضمنتهــا نشــرة االكتتــاب أخــذت مــن مصــادر خارجيــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس لــدى أي مــن الشــركة أو مستشــار اإلصــدار، 
وكذلــك مستشــاريهم أي ســبب يدفعهــم لإلعتقــاد بعــدم دقــة تلــك املعلومــات، إال أنــه تســتلزم اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم التحقــق 
مــن تلــك املعلومــات بشــكل مســتقل، وبالتالــي فــإن هــذه النشــرة ال تتضمــن أي تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن تلــك 

املعلومــات.

إن املعلومــات املبينــة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه وكمــا هــي واردة فــي تاريــخ هــذه النشــرة تخضــع للتعديــل. وعلــى وجــه اخلصــوص، 
ــل  ــة عام ــن ناحي ــل التطــورات املســتقبلية م ــر ســلبياً بفع ــد تتأث ــة األســهم ق ــك قيم ــي للشــركة وكذل ــي الفعل ــإن الوضــع املال ف
التضخــم أو تكاليــف التمويــل أو الضرائــب أو أيــة عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى أو أيــة عوامــل أخــرى خارجــة عــن إرادة 
الشــركة. ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال تفســير أو االعتمــاد علــى أن تســليم نشــرة االكتتــاب هــذه أو أي تصريــح شــفهي أو 
خطــي أو مطبــوع يتعلــق بأســهم الطــرح والطــرح وضوابطــه وأحكامــه، هــو وعــد أو تعهــد بشــأن أيــة أربــاح أو نتائــج أو أحــداث 

مســتقبلية.

ال يجــوز النظــر لنشــرة االكتتــاب هــذه علــى أنهــا توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مستشــار اإلصــدار أو أي مــن مستشــاريهم أو 
التابعــني لهــم لالشــتراك فــي عمليــة الطــرح. إن املعلومــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه هــي ذات طبيعــة عامــة، وقــد مت 
إعدادهــا دون أن يؤخــذ فــي االعتبــار أي أهــداف اســتراتيجية أو موقــف مالــي أو احتياجــات اســتثمارية معينــة ألي مســتثمر 
محتمــل. يتحمــل كل مــن توجــه إليــه نشــرة االكتتــاب هــذه مســؤولية احلصــول، قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري، علــى استشــارة 
ــق بالشــركة أو بأســهم الطــرح أو ضوابــط الطــرح وأحكامــه، وكذلــك مســؤولية  مهنيــة مســتقلة بطريقتــه اخلاصــة فيمــا يتعل
القيــام بتقييمــه اخلــاص املســتقل للشــركة ولالســتثمار فــي أســهم الطــرح وللمعلومــات واالفتراضــات الــواردة فــي نشــرة 
االكتتــاب هــذه واالســتعانة بتلــك االستشــارة والتحليــل والتوقعــات عندمــا يرتئــي ضــرورة لذلــك التخــاذ أي قــرار اســتثماري. 
وال يجــوز للمســتثمرين احملتملــني تفســير محتويــات هــذه النشــرة علــى أنهــا متثــل استشــارة ضريبيــة أو اســتثمارية أو قانونيــة.

 وقبــل االكتتــاب فــي أو شــراء أيــة أســهم طــرح، يتعــني علــى كل مســتثمر محتمــل الرجــوع إلــى مستشــار مالــي مرخــص وفقــاً 
ــاً ملشــورته، باإلضافــة إلــى مستشــاريه القانونيــني والضريبيــني ومستشــاري  ــة أســواق املــال فــي الكويــت طلب ــون مــن هيئ للقان
األعمــال لتحديــد مالئمــة وتبعــات االســتثمار فــي أســهم الطــرح بالنســبة لذلــك املســتثمر والتوصــل إلــى تقييــم مســتقل لذلــك 
االســتثمار. ويتمثــل الغــرض الوحيــد مــن هــذه النشــرة تقــدمي معلومــات أساســية عــن الشــركة ملســاعدة كل مــن توجــه إليهــم 

هــذه النشــرة فــي إجــراء تقييــم مســتقل لعمليــة الطــرح وأي اســتثمار فــي أســهم الطــرح.

ــني  ــت. ويتع ــة الكوي ــة خــارج دول ــة القانوني ــي بعــض األنظم ــع أســهم الطــرح محظــور ف ــع هــذه النشــرة وعــرض أو بي إن توزي
علــى األشــخاص احلائزيــن علــى هــذه النشــرة التعــرف علــى تلــك القيــود ومراعاتهــا وذلــك تلبيــة لشــروط مستشــار اإلصــدار 

والشــركة.

ال تُعتبــر هــذه النشــرة التمهيديــة عرضــاً للبيــع أو اســتقطاباً ألي عــرض لشــراء أوراق ماليــة وال تُعتبــر هــذه النشــرة أساســاً 
أو مســوغاً لشــراء األوراق املاليــة فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة أو فــي أي بلــد آخــر قــد يعتبــر عــرض البيــع أو اســتقطاب 
عــرض البيــع أو البيــع غيــر قانونــي أو غيــر شــرعي. لــن يتــم تســجيل األوراق املاليــة املُصــدرة وال تُعتبــر تلــك األوراق مســجلة 
أو مرخصــة مبوجــب قانــون األوراق املاليــة األميركــي لعــام 1933 أو حتــى مرخصــة أو معتمــدة أو مقبولــة مــن ولــدى أي جهــة 
رقابيــة علــى األوراق املاليــة فــي أي واليــة مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة. ال يجــوز طــرح، بيــع، رهــن أو حتويــل األوراق املاليــة 

بــأي شــكل فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة أو حلســاب أو ملصلحــة مواطنــني أميركيــني.
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لــم يتــم تخويــل أي شــخص إلعطــاء أي معلومــات أو تقــدمي أي تعهــدات فيمــا يتعلــق بالطــرح أو بأســهم الطــرح أو ضوابطــه 
ــه يجــب عــدم  ــدات، فإن ــات أو التعه ــك املعلوم ــدمي تل ــة تق ــي حال ــي هــذه النشــرة، وف ــن ف ــر األشــخاص املذكوري ــه غي وأحكام
االعتمــاد عليهــا واعتبارهــا علــى أنهــا معتمــدة مــن قبــل مستشــار اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب أو الشــركة. وال يجــوز أن يــؤدي أي 
توزيــع لهــذه النشــرة أو أي عمليــة بيــع تتــم مبوجبهــا بــأي حــال مــن األحــوال إلــى تكويــن انطبــاع ضمنــي بأنــه لــم يحــدث هنــاك 

أي تغيــر فــي أوضــاع الشــركة منــذ تاريــخ هــذه النشــرة.

املعلومات املالية اإلحصائية
جميــع االشــارات الــى "د.ك" و"دينــار كويتــي" فــي نشــرة االكتتــاب هــذه تعنــي الدينــار الكويتــي، العملــة الرســمية لدولــة الكويــت، 
وكذلــك جميــع االشــارات الــى "دوالر" او "دوالر أمريكــي" تعنــي الــدوالر االمريكــي، العملــة الرســمية للواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ــة ولكــن فــي  ــواردة فــي هــذه النشــرة. لذلــك، فــإن األرقــام الظاهــرة املتعلقــة بنفــس الفئ مت تقريــب بعــض األرقــام والنســب ال
جــداول أخــرى قــد تختلــف بشــكل طفيــف، كمــا إن األرقــام الظاهــرة باإلجمالــي قــد ال تكــون هــي نفســها اإلجمالــي احلســابي 

لأرقــام التــي تســبقها.

عنــد االســتعانة باملعلومــات اإلحصائيــة املنشــورة فــي هــذه النشــرة، تعتقــد الشــركة امُلصــدرة بــأن هــذه املعلومــات متثــل أحــدث 
املعلومــات املتوافــرة مــن مصــدر تلــك املعلومــات.

إن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة ألية فترة تنتهي بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018 لم تخضع للتدقيق احملاسبي. 

التوقعات والبيانات املستقبلية

إن بعــض البيانــات التــي وردت فــي نشــرة االكتتــاب هــذه قــد تشــير إلــى نظــرة مســتقبلية تطلعيــة. وتتضمــن البيانــات املســتقبلية 
بيانــات تتعلــق بخطــط الشــركة امُلصــدرة وأهدافهــا وأغراضهــا واســتراتيجايتها وعملياتهــا املســتقبلية وأداؤهــا املســتقبلي، 
وكذلــك االفتراضــات التــي تنطــوي عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية. تشــير الكلمــات التاليــة فــي هــذه النشــرة: "يتوقــع" و"يقــدر" 
و"يــرى" و"ينــوي" و"يخطــط" و"يعتقــد" و"يهــدف" و"يســعى" و"قــد" و"ســوف" و"يجــب" وكذلــك أيــة تعابيــر مشــابهة، إلــى البيانــات 
املســتقبلية. وقــد بنــت الشــركة امُلصــدرة هــذه البيانــات املســتقبلية علــى الرؤيــة احلاليــة إلدارتهــا فيمــا يتعلــق باألحــداث 
املســتقبلية واألداء املالــي املســتقبلي. وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة امُلصــدرة تــرى أن التوقعــات والتنبــؤات التــي تعكســها البيانــات 
ــر  ــاب هــذه، أمــا فــي حــال حتقــق واحــد أو أكث ــخ نشــرة االكتت ــة كمــا هــي فــي تاري ــر معقول املســتقبلية للشــركة امُلصــدرة تعتب
مــن املخاطــر أو ثبــوت عــدم جديــة التوقعــات املشــار إليهــا، مبــا فــي ذلــك تلــك املخاطــر وحــاالت ثبــوت عــدم جديــة التوقعــات 
الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه، أو فــي حالــة ثبــوت عــدم اكتمــال أو صحــة أي مــن االفتراضــات األساســية للشــركة امُلصــدرة، 
فــإن النتائــج الفعليــة لعمليــات الشــركة امُلصــدرة قــد تختلــف عمــا هــو متوقــع أو متنبــأ بــه. واجلديــر بالذكــر، إن دالالت تلــك 
البيانــات املســتقبلية تنحصــر بتاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه. مــع عــدم اإلخــالل بأيــة متطلبــات أو شــروط منصــوص عليهــا مبوجــب 
القوانــني واللوائــح واجبــة التطبيــق، فــإن الشــركة امُلصــدرة تخلــي مســؤوليتها بشــكل صريــح إزاء أي التــزام أو تعهــد بتوزيــع أي 
حتديثــات أو مراجعــة ألي مــن البيانــات املســتقبلية الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بعــد تاريــخ هــذه النشــرة ليعكــس أي تغيــر 
فــي التوقعــات اخلاصــة بتلــك البيانــات، أو أي تغيــر فــي األحــداث أو الظــروف أو األوضــاع التــي بنيــت عليهــا تلــك البيانــات 

املســتقبلية املتوقعــة.
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موجز عن الطرح
يجــب قــراءة املوجــز التالــي كمقدمــة للمعلومــات التفصيليــة اإلضافيــة التــي تظهــر فــي أي جــزء آخــر فــي هــذه النشــرة، ويخضــع 
ــى  ــع املعلومــات التــي يتعــني عل ــى جمي ــة. ال يشــمل هــذا املوجــز عل ــك املعلومــات التفصيلي هــذا املوجــز فــي كافــة األحــوال لتل
املســتثمرين احملتملــني دراســتها قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي أســهم الطــرح، كمــا أنــه ال ميكــن التأكيــد بــأن هــذه املعلومــات 
هــي مكتملــة. وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن يســتند أي قــرار ألي مســتثمر محتمــل لالســتثمار فيمــا يتعلــق بالطــرح علــى دراســة 

هــذه النشــرة بالكامــل.

شــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة) ش.م.ك.ع. وقــد تأسســت  فــي دولــة الكويــت بتاريــخ الشركة امُلصدرة
2 أغســطس 1975 

برج كيبكو – شارع خالد بن الوليد – الشرق – دولة الكويت عنوان الشركة امُلصدرة

صندوق بريد 23982، الصفاة 13100، دولة الكويت 
طرح لالكتتاب العام في أسهم الطرح للمساهمن املؤهلن فقط نوع الطرح

210 فلس كويتي لسهم الطرح الواحد (شاماًل القيمة اإلسمية وعالوة اإلصدار)سعر الطرح

100 فلس كويتي لسهم الطرح القيمة اإلسمية

110 فلس كويتي لسهم الطرح الواحد عالوة اإلصدار

إجمالي عدد األسهم امُلصدرة 
واملدفوعة للشركة امُلصدرة قبل 

الطرح مباشرة

 1,547,251,338 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل.

رأس املال امُلصدر واملدفوع 
لشركة امُلصدرة قبل الطرح 

مباشرة

154,725,133.800 د.ك 

رأس املال املصرح به للشركة 
امُلصدرة                     

200,000,000 د.ك كما في 31 ديسمبر 2018

146,921,701 سهم كما في 31 ديسمبر 2018أسهم اخلزينة

452,748,662 ســهم عــادي ميثــل تقريبــاً 29.3 % مــن رأس املــال احلالــي امُلَصــَدر واملدفــوع عدد ونوع أسهم الطرح

للشــركة امُلصدرة.
عدد أسهم الطرح امُلتعهد 

االكتتاب فيها
ال يوجد

ال يوجدقيمة الطرح املتعهد به

إجمالي عدد أسهم الشركة 
امُلصدرة بعد الطرح مباشرة

2,000,000,000 سهم

رأس املال امُلَصَدر للشركة 
امُلصدرة بعد الطرح مباشرة

200,000,000 د.ك

نسبة زيادة رأس املال امُلَصَدر 
واملدفوع

ســيتم زيــادة رأس مــال امُلصــدر واملدفــوع بقيمــة 45,274,866.200 د.ك والتــي متثــل زيــادة 
29.3 % علــى الــرأس املــال احلالــي امُلَصــَدر واملدفــوع للشــركة امُلصــدرة قبــل  تقريبــاً 

الطــرح مباشــرة.
95,077,219.020 د.كالقيمة اإلجمالية للطرح
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القيمــة التقديريــة ملصروفــات الطــرح هــي 100,000 د.ك. وســتتولى الشــركة امُلصــدرة مصاريف الطرح
مســئولية ســداد تلــك املصروفــات التــي تشــمل تكاليــف إدارة االكتتــاب واملطبوعــات 

الالزمــة واالعالنــات القانونيــة.
يوم األربعاء املوافق 26 يونيو 2019تاريخ االستحقاق

ــاب فــي طريقة اإلكتتاب  ــق املوقــع االلكترونــي لالكتت ــاب عــن طري يجــوز للمكتتبــني تقــدمي طلبــات االكتت
األســهم (راجــع قســم "تفاصيــل الطــرح") لغايــة عــدد 14,000 (أربعــة عشــر ألــف) 
ســهم أو عــن طريــق التوجــه ملقــر وكيــل املقاصــة وااليــداع وتقــدمي طلــب االكتتــاب (علــى 
النمــوذج اخلــاص بذلــك "منــوذج طلــب االكتتــاب") فقــط خــالل فتــرة االكتتــاب. لــن يتــم 
قبــول أي تعديــالت أو ســحب لنمــوذج طلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد تقــدمي 
الطلــب مــن قبــل املكتتــب، يكــون منــوذج طلــب االكتتــاب مبثابــة اتفــاق ملــزم قانونــاً بــني 

املكتتــب املذكــور والشــركة امُلصــدرة.
من يوم اخلميس املوافق 27 يونيو 2019 إلى يوم االربعاء املوافق 17 يوليو 2019فترة اإلكتتاب 

يوم االربعاء املوافق 24 يوليو 2019تاريخ التخصيص

املساهمون املؤهلون أصحاب 
حق االولوية لالكتتاب في 

أسهم الطرح

 املســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى الشــركة الكويتيــة 
االســتحقاق.   تاريــخ  فــي  البورصــة  لــدى  التــداول  ختــام  فــي  ش.م.ك  للمقاصــة 
وللتوضيــح، فــإن أي تــداول علــى أســهم الشــركة قبــل تاريــخ االســتحقاق والتــي ال يتــم 
اكتمــال عمليــة تســويتها لــدى البورصــة فــي تاريــخ االســتحقاق ("تاريــخ وقــف حــق 
األولويــة"). وبالتالــي لــم تســجل فــي ســجل مســاهمي الشــركة، فلــن تؤخــذ فــي اإلعتبــار 
مــن أجــل حتديــد املســاهمن املؤهلــن املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة 

االســتحقاق.   بتاريــخ 
سهم (1) واحداحلد األدنى لإلكتتاب

عواقب عدم اكتتاب املساهمن 
املؤهلن

الطــرح  أســهم  فــي  االكتتــاب  عــدم  يختــارون  الذيــن  املؤهلــون  املســاهمون  يتعــرض 
ــى مــا قــد  لتخفيــض فــي نســبة ملكيتهــم فــي رأس مــال الشــركة امُلصــدرة باإلضافــة إل

يواجهونــه  مــن تغييــراً فــي قيمــة أســهمهم احلاليــة.
االكتتاب في فائض أسهم 

الطرح
يحــق للمســاهمن املؤهلــن االكتتــاب فــي فائــض أســهم الطــرح باإلضافــة إلــى أســهم 
حــق األولويــة. كمــا يكــون ســعر الطــرح فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة ("أســهم الطــرح 

اإلضافيــة") 210 فلــس كويتــي عــن كل ســهم طــرح إضافــي. 
ــى وكيــل تخصيص أسهم الطرح ــذي يتقــدم بطلــب االكتتــاب فــي أســهم الطــرح إل يحــق للمســاهم املؤهــل ال

املقاصــة واإليــداع قبــل انتهــاء فتــرة االكتتــاب، االســتثمار مــن خــالل االكتتــاب بعــدد 293 
ســهم طــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة التــي ميلكهــا املســاهم املؤهــل. 
فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح 
غيــر املكتتــب فيهــا إلــى املســاهمن املؤهلــن الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن أســهم الطــرح 
يفــوق النســبة املخصصــة لــكل منهــم. يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب 
فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي 
مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم 
اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التي طلب املســاهمون املؤهلــون االكتتاب 
فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. ويكــون قــرار التخصيــص نهائيــاً ودون أي مســؤولية علــى 

الشــركة امُلصــدرة (راجــع قســم "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح").
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ال يجــوز االكتتــاب بكســور األســهم، وحيثمــا يكــون ضروريــاً يتــم تدويــر عــدد أســهم كسور األسهم
الطــرح التــي يســتحقها املســاهم املؤهــل إلــى أقــرب عــدد صحيــح. وتنفــرد الشــركة 
امُلصــدرة وحدهــا بحــق التصــرف فــي كســور األســهم. لــن يتــم إصــدار كســور أســهم 
الطــرح بــأي شــكل مــن األشــكال (راجــع قســم "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح").

سيتم استخدام عوائد الطرح ألغراض الشركة امُلصدرة العامة.استخدام عوائد الطرح
ســوف يتــم إعــادة فائــض مبالــغ االكتتــاب (إن ُوجــدت) دون فوائــد إلــى املكتتبــني الذيــن فائض مبالغ االكتتاب

اكتتبــوا فــي أســهم الطــرح دون احتســاب عمــوالت أو اســتقطاعات أو حجــز مــن الشــركة 
(راجــع قســم "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح").

يقتصــر حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى املســاهمن املؤهلــن. أحكام الطرح
وحتتفــظ الشــركة امُلصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع بحقهمــا فــي رفــض أي طلــب 
اكتتــاب – كليــاً أو جزئيــاً فــي حــال عــدم اســتيفاء الطلــب ألي حكــم مــن أحــكام الطــرح. 
لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو ســحب لطلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد التقــدمي 
وقبــول الطلــب مــن الشــركة امُلصــدرة و وكيــل املقاصــة واإليــداع، يكــون طلــب االكتتــاب 
"أحــكام  املكتتبــني والشــركة امُلصــدرة (راجــع قســم  بــني  اتفــاق ملــزم قانونــاً  مبثابــة 

وشــروط وتعليمــات الطــرح").
يحــق للمســاهم صاحــب ســهم الطــرح اســتالم نصيبــه مــن توزيعــات األربــاح في املســتقبل توزيعات األرباح

متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن الشــركة امُلصــدرة (كاألســهم املَُصَدرة).
تكــون أســهم رأس مــال الشــركة امُلصــدرة مــن فئــة واحــدة. لــكل ســهم صــوت واحــد، حقوق التصويت

ــع أي مــن  ــة العامــة. ال يتمت ــت فــي اجلمعي ــكل مســاهم احلــق فــي احلضــور والتصوي ول
املســاهمني بحقــوق امتيــاز فــي التصويــت.

معدل ربحية السهم على املدى 
القصير

من املتوقع أن يبلغ معدل ربحية السهم 15 فلس للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2019.

قيمة السهم عند تصفية 
الشركة

ــة للســهم 198  ــال تكــون القيمــة الدفتري ــادة رأس امل ــل زي ــة الشــركة قب ــة تصفي فــي حال
ــة فــي 31 ديســمبر 2018. ــة للســنة املنتهي ــات املالي ــى البيان ــاء عل ــك بن ــس وذل فل

أو استرداد قيمة األسهم بالربــح  (ســواء  األســهم  قيمــة  اســترداد  واجلــدد  احلاليــون  املســاهمون  يســتطيع 
اخلســارة) مــن خــالل البيــع املباشــر فــي بورصــة الكويــت وال يوجــد اختالفــات فــي أي 

مــن حقــوق األســهم اجلديــدة املصــدرة واحلاليــة.
احلقوق املتعلقة بأسهم الطرح 

في حالة  تصفية الشركة 
امُلصدرة

يحــق للمســاهمني احلصــول علــى نصيــب - بنســبة مــا ميتلكونــه مــن أســهم - مــن عوائــد 
تصفيــة أصــول الشــركة امُلصــدرة عنــد التصفيــة وذلــك بعــد ســداد مديونياتهــا والتكاليــف 

األخرى.

التدابير واإلجراءات في حالة 
عدم استكمال الطرح

فــي حــال لــم يتــم اســتكمال زيــادة رأس املــال بالكامــل خــالل فتــرة االكتتــاب، يجــوز 
ملجلــس إدارة الشــركة ان يقــرر متديــد فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال عــدم اســتنفاذ كامــل 
أســهم الطــرح فــي نهايــة فتــرة االكتتــاب اجلديــدة، يجــوز ملجلــس إدارة الشــركة إمــا (1) 
ــة  ــد نهاي ــه عن ــب في التراجــع عــن الطــرح أو (2) إعــالن االكتفــاء مبقــدار الطــرح املكتت
ــب بهــا إال وفقــاً  ــاب. وال يجــوز للمكتتبــني الرجــوع عــن أســهم الطــرح املكتت ــرة االكتت فت

للقانــون.
بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة إدراج أسهم الطرح

اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســيتم إصــدار إيصــال رصيــد أســهم ليتــم إدراجهــا 
وتداولهــا فــي بورصــة الكويــت دون أي قيــد علــى غــرار األســهم امُلصــدرة.
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ميكــن أن يتــم فــرض ضريبــة علــى الدفعــات التــي تقــوم الشــركة امُلصــدرة بســدادها الضرائب
مبوجــب أســهم الطــرح (راجــع قســم "الضرائــب").

هنــاك بعــض املخاطــر املتعلقــة باإلســتثمار فــي أســهم الطــرح. ميكــن تصنيــف تلــك عوامل املخاطر
املخاطــر بشــكل عــام فــي فئــات تضــم: (أ) مخاطــر متعلقــة بالشــركة امُلصــدرة، (ب) 
املخاطــر املتعلقــة بالقطاعــات املختلفــة التــي تعمــل فيهــا الشــركات التابعــة للشــركة 
بأســهم  الكويــت، (ج) مخاطــر متعلقــة  فــي  والتنظيميــة  القانونيــة  والبيئــة  امُلصــدرة، 
الطــرح. ولذلــك يجــب دراســة هــذه املخاطــر بدقــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن األســتثمار 

فــي أســهم الطــرح (راجــع قســم "عوامــل املخاطــر").
هيئة أسواق املال اجلهات الرقابية

إرنست ويونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم)مدقق احلسابات املستقل
RSM البزيع وشركاهم 

مستشار اإلصدار ووكيل 
االكتتاب

شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك (عامة)

الشركة الكويتية للمقاصة، ش.م.ك.وكيل املقاصة واإليداع

ASAR - الرويح وشركاهاملستشار القانوني

قوانني دولة الكويتالقانون

محاكم دولة الكويتاحملاكم

أعضاء مجلس إدارة الشركة 
امُلصدرة

الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح
السيد/ فيصل حمد العيار

السيد/ عبد اهلل يعقوب بشارة
الشيخ/ عبد اهلل ناصر صباح األحمد الصباح

الشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح
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 تفاصيل الطرح

أسهم الطرح املعروضة

ســتقوم الشــركة امُلصــدرة بطــرح عــدد 452,748,662 ســهم عــادي ميثــل 29.3 % مــن رأس املــال احلالــي املَُصــَدر واملدفــوع للشــركة 
امُلصدرة.

سعر الطرح لكل سهم طرح وتقييمه

حتــدد ســعر الطــرح بـــــ 210 فلــس لســهم الطــرح الواحــد ميثــل 100 فلــس للقيمــة اإلســمية للســهم الواحــد باإلضافــة إلــى قيمــة 
عــالوة اإلصــدار احملــددة ب 110 فلــس لســهم الطــرح الواحــد.

قامــت الشــركة امُلصــدرة بتعيــني مقــوم أصــول مســتقل معتمــد مــن قبــل هيئــة أســواق املــال لتقييــم القيمــة العادلــة إلســهم 
الشــركة امُلصــدرة وذلــك لغــرض زيــادة رأس املــال.

مت إعــداد تقريــر التقييــم املســتقل ("تقريــر التقييــم") كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 ("تاريــخ التقييــم") وقــد مت تقــدمي تقريــر 
التقييــم لهيئــة أســواق املــال. 

ــس للســهم  ــى 230 فل ــس للســهم الواحــد إل ــن 210 فل ــراوح م ــم الشــركة امُلصــدرة يت ــإن نطــاق تقيي ــاً لتقريــر التقييــم، ف وفق
الواحــد. 

واجلديــر بالذكــر، بإنــه قــد مت اســتخدام عــدة منهجيــات للوصــول إلــى نطــاق التقييــم املذكــور أعــاله والتــي تشــمل منــوذج خصــم 
ــة للســهم ومتوســط الســعر املرجــح بحجــم  ــة الســوقية - مضاعــف: الســعر / القيمــة الدفتري ــاح املوزعــة وأســعار املقارن األرب
التــداول وذلــك باالعتمــاد علــى البيانــات املاليــة املدققــة لشــركة امُلصــدرة واملعلومــات املتاحــة للعمــوم مــن مصــادر أطــراف ثالثــة 

موثقــة.

وتتلخص تلك الطرق في التالي:
منوذج خصم األرباح املوزعة. 1
أسعار املقارنة السوقية - مضاعف: السعر / القيمة الدفترية للسهم . 2
متوسط السعر املرجح بحجم التداول. 3

املساهم املؤهل

حــق االولويــة فــي الطــرح متــاح ألصحــاب األســهم املُصــدرة احلاليــة املســجلني فــي ختــام يــوم االســتحقاق، أي املســاهمني 
ــط  ــى الراب ــاب بالدخــول عل ــوم الراغــب باالكتت ــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة فــي تاريــخ االســتحقاق. يق املقي
املتعلــق باالكتتــاب التالــي: https://www.ipo.com.kw ("موقــع اإلكتتــاب") ويدخــل الراغــب باالكتتــاب الرقــم املدنــي اخلــاص 
بــه بالنســبة لأفــراد ورقــم الســجل التجــاري بالنســبة للشــركات، حيــث ســيقوم النظــام بتحديــد أحقيــة الراغــب باالكتتــاب فــي 
االكتتــاب مــن عدمــه. ويحــق لــكل مســاهم مؤهــل االكتتــاب فــي 293 ســهم جديــد مــن أســهم الطــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن 

األســهم امُلصــدرة التــي ميلكهــا فــي تاريــخ االســتحقاق. لــن يحصــل املســاهم علــى أي عوائــد ماليــة مــن الطــرح.

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد 
إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد 
األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. (ويشــار إلــى املســاهمن املؤهلــن 

الذيــن اكتتبــوا فــي أســهم الطــرح بـــــ "املكتتبــن").
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احلقوق املتصلة بأسهم الطرح

أســهم رأس مــال الشــركة امُلصــدرة مــن فئــة واحــدة. ولــكل ســهم صــوت واحــد، ولــكل مســاهم احلــق فــي احلضــور والتصويــت 
فــي اجلمعيــة العامــة. ال يتمتــع أي مــن املســاهمني بحقــوق امتيــاز فــي التصويــت. عنــد إصــدار أســهم الطــرح يحــق للمســاهم 
صاحــب ســهم الطــرح اســتالم نصيبــه مــن توزيعــات األربــاح متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن الشــركة امُلصــدرة (كاألســهم املَُصــَدرة). 
ويحــق للمســاهمني احلصــول علــى نصيــب مــن عوائــد تصفيــة أصــول الشــركة امُلصــدرة عنــد التصفيــة وذلــك بعــد ســداد 

مديونياتهــا. 

ــد  ــس إدارة الشــركة أن يقــرر متدي ــال بالكامــل خــالل فتــرة االكتتــاب، يجــوز ملجل ــادة رأس امل ــم اســتكمال زي ــم يت فــي حــال ل
فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال عــدم اســتنفاذ كامــل أســهم الطــرح فــي نهايــة فتــرة االكتتــاب اجلديــدة، يجــوز ملجلــس إدارة الشــركة 
إمــا (1) التراجــع عــن الطــرح أو (2) إعــالن االكتفــاء مبقــدار الطــرح املكتتــب فيــه عنــد نهايــة فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز 

ــون. ــب بهــا إال وفقــاً للقان للمكتتبــن الرجــوع عــن أســهم الطــرح املكتت

خيارات املساهمن املؤهلن بالنسبة ألسهم الطرح

يكون للمساهمن املؤهلن اللجوء إلى اخليارات التالية بالنسبة ألسهم الطرح:
ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح – 
ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح واالكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية – 
التنــازل عــن حقهــم فــي أولويــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح (أو فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة حســب األحــوال) – 

أو فــي جــزء منهــا وفقــا اآلليــة املعتمــدة لذلــك وذلــك خــالل فتــرة الطــرح (وتتــم أي مــن تلــك التنــازالت وفقــاً للقواعــد ذات 
الصلــة واملطبقــة مــن قبــل البورصــة)، أو

اإلمتنــاع عــن اللجــوء إلــى أي مــن اخليــارات الســابقه ســواء عــن طريــق بيــع أو ممارســة حــق أولويــة االكتتــاب فــي أســهم – 
الطــرح.

احلد األقصى لالكتتاب

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمن املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد 
إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد 

األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. 

فترة االكتتاب

تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح فــي يــوم اخلميــس املوافــق 27 يونيــو 2019 فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع فــي دولــة 
الكويــت خــالل ســاعات العمــل الرســمية خــالل أيــام األحــد إلــى اخلميــس وتنتهــي فــي يــوم االربعــاء املوافــق 17 يوليــو  2019 عنــد 

الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر بتوقيــت الكويــت. 
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اتفاقية االكتتاب

اتفــق مستشــار اإلصــدار  ووكيــل االكتتــاب مــع الشــركة امُلصــدرة مبوجــب اتفاقيــة االكتتــاب، وشــرط اســتيفاء بعــض الشــروط 
ــاب فــي أســهم الطــرح بســعر الطــرح. مستشــار  ــن لالكتت ــى املكتت ــة الالزمــة مــن أجــل العــرض عل ــذل العناي ــة، بب ذات الصل
اإلصــدار  ووكيــل االكتتــاب غيــر ملتــزم باالكتتــاب بــأي مــن األســهم التــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل املســاهمن املؤهلــن 

واملســتثمرين احملتملــني.

إجراءات االكتتاب

أواًل: اإلكتتــاب عــن طريــق موقــع اإلكتتــاب لألفــراد فقــط بعــدد 14,000 )أربعــة عشــر ألــف( ســهم مبــا يعــادل 2,940 
أقــل: أو  كويتــي  دينــار  وأربعــون(  وتســعمائة  )ألفــان 

يتيــح املوقــع املذكــور االكتتــاب فــي زيــادة رأس املــال لعــدد 14,000 (أربعــة عشــر ألــف) ســهم مبــا يعــادل 2,940 (ألفــان وتســعمائة 
 .K-NET وأربعــون) دينــار كويتــي أو أقــل لأفــراد فقــط. يتــم الســداد مــن خــالل خدمــة

يقوم املساهم املؤهل بالتالي:
1 . https://www.ipo.com.kw :الدخول إلى موقع اإلكتتاب عن طريق الرابط
يقــوم املســاهم املؤهــل بتســجيل الرقــم املدنــي، ومــن ثــم يقــوم النظــام بتحديــد أحقيــة املســاهم املؤهــل فــي االكتتــاب مــن . 2

عدمه 
يقوم املساهم املؤهل بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب فيها.. 3
يتــم حتويــل املســاهم املؤهــل إلــى صفحــة الســداد عــن طريــق خدمــة K-NET، حيــث يقــوم املســاهم املؤهــل بالســداد مــن . 4

حســابه  اخلــاص (وال يجــوز أن يقــوم شــخص أخــر بالســداد نيابــة عــن املســاهم املؤهــل إ ال فــي احلــاالت املنصــوص 
عليهــا قانونــا "تراجــع املســتندات املطلوبــة عنــد تقــدمي طلــب االكتتــاب" ويتحمــل املكتتــب كافــة التبعــات القانونيــة فــي 

حالــة مخالفــة ذلــك).

ثانيــا: االكتتــاب عــن طريــق مراجعــة وكيــل املقاصــة وااليــداع للشــركات أو لالكتتــاب فــي عــدد أســهم يتجــاوز 14,000 
)أربعــة عشــر ألــف( ســهم: 

يقــوم املســاهم املؤهــل بالدخــول علــى الرابــط: https://www.ipo.com.kw لطباعــة وثيقــة ببيانــات االكتتــاب موضحــاً بهــا . 1
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر أســم املكتتــب، الرقــم املدنــي بالنســبة لأفــراد أو رقــم الســجل التجــاري بالنســبة للشــركات، 

وعــدد األســهم املرغــوب االكتتــاب بهــا وقيمتهــا.
يتوجــه املســاهم املؤهــل إلــى البنــك اخلــاص بــه ويقــدم صــورة مــن وثيقــة بيانــات االكتتــاب املطبوعــة مــن الرابــط أعــاله . 2

ويقــوم بتحويــل مبالــغ االكتتــاب بالكامــل عــن طريــق حتويــل بنكــي (كمبلــغ صافــي دون رســوم مــن قبــل كل مــن البنــك احملــول 
والبنــك احملــول لــه) إلــى احلســاب املصرفــي (الغيــر منتــج للفائــدة) واملذكــور أدنــاه: 

بنك برقان:اسم البنك
6015378046:رقم احلساب

IBAN رقم:KW53 BRGN 0000 0000 0000 6015 3780 46

BRGNKWKW:سويفت

زيادة رأس مال - شركة كيبكو:املستفيد
زيــادة رأس مــال شــركة كيبكــو + هويــة املشــارك (رقــم هويــة املكتتــب) + بيانــات االتصــال اخلاصــة :املرجع / الوصف

باملكتتــب
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يقــوم املكتتــب باحلصــول علــى قســيمة ايــداع اصليــة باملبلــغ احملــول مــن البنــك اخلــاص بــه والتوجــه إلــى وكيــل املقاصــة . 3
وااليــداع الســتكمال إجــراءات االكتتــاب املتبقيــة.

يتوجــه املكتتــب إلــى مقــر وكيــل املقاصــة وااليــداع الواقــع فــي شــارع اخلليــج العربــي، بــرج أحمــد، الــدور اخلامــس لتقــدمي . 4
املســتندات املدرجــة فــي بنــد "املســتندات املطلوبــة عنــد تقــدمي طلــب االكتتــاب" فــي هــذه النشــرة وذلــك خــالل ســاعات 

العمــل الرســمية خــالل أيــام األحــد إلــى اخلميــس وتعبئــة منــوذج طلــب االكتتــاب.
يقوم وكيل املقاصة وااليداع بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب.. 5

فــي حالــة إخفــاق أي مــن املكتتبــن فــي تقــدمي طلــب االكتتــاب مكتمــاًل بشــكل كامــل وســليم )مرفقــا بــه كافــة املســتندات 
املســاندة املطلوبــة( فــي مقــر وكيــل املقاصــة وااليــداع بعــد ســداد مبلــغ االكتتــاب املســتحق كمــا هــو مذكــور بهــذه النشــرة، 
فــإن طلــب االكتتــاب املقــدم مــن ذلــك املكتتــب ســيعتبر ملغيــًا وكأن لــم يكــن، علمــا بأنــه ال يتــم قبــول مبالــغ االكتتــاب 

نقــدًا.

منوذج طلب االكتتاب

ــاب فــي الطــرح باملســاهمن املؤهلــن فقــط. يجــوز للمســاهمن املؤهلــن الراغبــني فــي  ينحصــر حــق األولويــة فــي االكتت
ممارســة حــق األولويــة فــي االكتتــاب تقــدمي منــوذج طلبــات االكتتــاب خــالل فتــرة االكتتــاب ذات الصلــة عــن طريــق موقــع 
اإلكتتــاب أو فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع. يوافــق كل مكتتــب علــى األحــكام والشــروط الــواردة فــي هــذه النشــرة ويقــوم 
ــات منــوذج طلــب االكتتــاب. حتتفــظ الشــركة امُلصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع بحقهمــا فــي رفــض أي  ــة بيان بتقــدمي كاف
منــوذج طلــب اكتتــاب – كليــاً أو جزئيــاً فــي حــال عــدم اســتيفاء الطلــب ألي حكــم مــن أحــكام الطــرح أو عــدم االتبــاع احلرفــي 
والدقيــق لتعليمــات االكتتــاب ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، عــدم التــزام املكتتــب بأحــكام القانــون واللوائــح املطبقــة، عــدم 
ســداد املكتتــب لكامــل قيمــة مبلــغ االكتتــاب، عــدم دقــة أو عــدم كفايــة املعلومــات فــي منــوذج طلــب االكتتــاب أو عــدم التــزام 
املكتتــب بــأي مــن أحــكام وشــروط هــذه النشــرة أو منــوذج طلــب االكتتــاب نفســه. لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو ســحب لنمــوذج 
طلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد تقــدمي الطلــب، يكــون طلــب االكتتــاب مبثابــة اتفــاق ملــزم قانونــاً بــني املكتتــب 

والشــركة امُلصــدرة. 

ــى احمُلــال  ــه ملزمــاً للمكتتبــن وعل يكــون منــوذج طلــب االكتتــاب وكافــة أحكامــه وشــروطه والتعهــدات املنصــوص عليهــا في
إليهــم واملتنــازل إليهــم ومديــري أصولهــم واملســتفيدين إال فــي حــال النــص علــى خــالف ذلــك فــي هــذه النشــرة. كمــا يجــب علــى 
املكتتــب أن يقبــل بعــدد أســهم الطــرح املخصــص لــه شــريطة أال يزيــد العــدد املكتتــب بــه واملوضــح فــي منــوذج طلــب االكتتــاب 

اخلــاص بــه.

تكــون كافــة األحــكام والشــروط واســتالم منــاذج طلبــات االكتتــاب واالتفاقيــات الناشــئة عنهــا خاضعــة لقوانــني دولــة الكويــت 
ويجــب تفســيرها وتطبيقهــا بالتوافــق مــع أحــكام قوانــني دولــة الكويــت. 

علــى املكتتــب قــراءة تعليمــات االكتتــاب بعنايــة قبــل تســليم منــوذج طلــب االكتتــاب. ســيُعتبر توقيــع منــوذج طلــب االكتتــاب 
مبثابــة عقــد ملــزم وموافقــة علــى كافــة أحــكام االكتتــاب.

تقدمي منوذج طلب االكتتاب

علــى املســاهم املؤهــل أن يحــدد فــي منــوذج طلــب االكتتــاب عــدد أســهم الطــرح التــي يرغــب فــي االكتتــاب فيهــا وأن يقــوم 
بتحويــل كامــل مبالــغ االكتتــاب املســتحقة ويحــق لــكل مســاهم مؤهــل التقــدم بطلــب االكتتــاب فــي 293 ســهم طــرح مقابــل 
كل 1000 ســهم ُمصــدر مملــوك لــه كمــا فــي تاريــخ االســتحقاق. فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح، 
يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد 
إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد 

األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. 
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عدم اكتتاب املساهمن املؤهلن في أسهم الطرح

ســيتعرض املســاهمون املؤهلــون الذيــن ال يشــاركون فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح النخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي رأس مــال 
الشــركة امُلصــدرة باإلضافــة قــد يواجهــون تغييــرا فــي قيمــة أســهمهم احلاليــة.

أولوية االكتتاب

حــق األولويــة فــى الطــرح مقصــور علــى أصحــاب األســهم املُصــدرة احلاليــة املســجلني فــي ختــام يــوم االســتحقاق، أي 
املســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة فــي تاريــخ االســتحقاق. وللتوضيــح، فــإن أي تــداول علــى أســهم 
الشــركة قبــل تاريــخ االســتحقاق والتــي ال يتــم اكتمــال عمليــة تســويتها لــدى البورصــة فــي تاريــخ االســتحقاق (تاريــخ وقــف 
ــد املســاهمن  ــار مــن أجــل حتدي ــن تؤخــذ فــي اإلعتب ــم تســجل فــي ســجل مســاهمي الشــركة، فل ــي ل حــق األولويــة). وبالتال

ــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة بتاريــخ االســتحقاق.  املؤهلــن املقي

االكتتاب الكلي أو اجلزئي في أسهم الطرح

يقــوم املســاهم املؤهــل الــذي يرغــب فــي اســتخدام حقــه الكامــل فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح املخصصــة لــه بتقــدمي منــوذج 
ــاب فيهــا  ــاب فــي أســهم الطــرح التــي يرغــب باالكتت ــغ االكتت ــة وســداد كامــل مبال طلــب االكتتــاب مرفقــاً باملســتندات املطلوب

أثنــاء فتــرة االكتتــاب. 

وال يجوز االكتتاب في كسور األسهم، التي سوف يتم تدويرها إلى أقرب عدد صحيح. 

فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهمن املؤهلــن، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح 
املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح 
ــي  ــة الت ــى عــدد األســهم اإلضافي ــة إل ــة املتبقي ــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافي ــك عل ــم وذل ــدد املخصــص له ــوق الع يف
طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. ســوف يتــم إعــادة فائــض مبالــغ االكتتــاب (إن ُوجــدت) إلــى 

املكتتبــن الذيــن اكتتبــوا فــي أســهم الطــرح دون احتســاب أيــة فوائــد لهــم أو عمــوالت أو اســتقطاعات أو حجــز. 

إذا لم يرغب املساهم املؤهل في اللجوء إلى استخدام حق االكتتاب في أسهم الطرح فليس عليه اتخاذ أي اجراء.

إذا رغــب املســاهم املؤهــل فــي االكتتــاب فــي بعــض وليــس فــي كافــة مــا هــو مخصــص لــه مــن أســهم الطــرح، عليــه تقــدمي منــوذج 
طلــب اكتتــاب، حســب طــرق االكتتــاب املذكــورة أعــاله، مرفقــاً باملســتندات املطلوبــة األخــرى وســداد كامــل مبالــغ االكتتــاب فــي 
أســهم الطــرح التــي يرغــب باالكتتــاب فيهــا أثنــاء فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز االكتتــاب فــي أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهم 

املؤهــل وأســهم الطــرح اإلضافيــة أكثــر مــن مــرة واحــدة. 

املستندات املطلوبة عند تقدمي طلب االكتتاب

يتــم تقــدمي منــوذج طلــب االكتتــاب مرفقــاً بالوثائــق التاليــة، وذلــك حســب احلالــة، وســيقوم املوظفــون املتواجــدون فــي مقــر 
ــى املســاهم املؤهــل:  وكيــل املقاصــة واإليــداع مبطابقــة الصــورة مــع األصــل وإعــادة األصــل إل

متطلبات عامة من املكتتبن
صــورة مــن اإليصــال الصــادر عــن وكيــل املقاصــة واإليــداع يبــني اســم املســاهم وهويــة املشــارك وعــدد األســهم اململوكــة منــه 	 

فــي الشــركة فــي تاريــخ االســتحقاق.
اشعار حتويل مبالغ اإلكتتاب باإلضافة إلى رقم IBAN اخلاص باملكتتب.	 

17



املكتتبون من األشخاص الطبيعين
أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب	 
 أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبن من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي	 
 أصل وصورة من الوكاله القانونية اخلاصة باالكتتاب في األسهم (للمكتتبن بالوكالة)	 
أصل وصورة من شهادة الوالية (لأيتام)	 
 أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر)، و	 
أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.	 

املكتتبون من األشخاص االعتبارين
 أصل وصورة من شهادة السجل التجاري	 
أصل وصورة من شهادة املفوضني بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب احلال	 
أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع	 
أصــل وصــورة مــن اعتمــاد التوقيــع للمفــوض بالتوقيــع صــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل أو مصّدقــة مــن غرفــة 	 

التجــارة والصناعــة فــي الكويــت، و
كتاب صادر عن املفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري باملوافقة على االكتتاب.	 

املكتتبون من غير الكويتين

يجــب علــى املكتتبــون مــن غيــر الكويتيــني (ســواء أشــخاص طبيعيــني أو أشــخاص إعتباريــة – حســبما يكــون احلــال) أن يقدمــوا 
املســتندات املماثلــة للمســتندات املذكــورة أعــاله تكــون صــادرة عــن اجلهــات املماثلــة فــي دولهــم وذلــك فــي حالــة عــدم حيازتهــم 

ملســتندات صــادرة لهــم فــي دولــة الكويــت فــي هــذا الشــأن.

ال يتــم قبــول مبالــغ االكتتــاب نقــداً. يتــم دفــع مبلــغ االكتتــاب بالكامــل عنــد تقــدمي منــوذج طلــب االكتتــاب لــدى وكيــل املقاصــة 
واإليــداع، وذلــك حســب طريقــة اإلكتتــاب، فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع املذكــورة أعــاله. كمــا يتــم إيــداع مبالــغ االكتتــاب 
بالكامــل فــي حســاب الشــركة امُلصــدرة املصرفــي غيــر املنتــج للفائــدة املخصــص لذلــك مــن الشــركة. يلتــزم املكتتــب بــأن يتحقــق 
مــن أن التحويــل املصرفــي أو اخلصــم مــن احلســاب قــد نُفــذ – بالفعــل – وقيــّد بحســاب االكتتــاب اخلــاص بالطــرح عنــد تقــدمي 

منــوذج طلــب االكتتــاب لــدى وكيــل املقاصــة واإليــداع.

مــع مراعــاة أســباب الرفــض األخــرى، يحــق للشــركة ووكيــل املقاصــة واإليــداع رفــض طلــب االكتتــاب إذا لــم تســّدد بالفعــل 
القيمــة املطلوبــة وتقيــّد كاملــًة بحســاب االكتتــاب فــي وقــت االكتتــاب لــدى وكيــل اإلكتتــاب.

إقرارات املكتتبن
يتعهد املكتتبن من خالل تقدمي منوذج طلب االكتتاب بالتالي:

املوافقــة علــى االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بعــدد األســهم احملــدد فــي منــوذج طلــب االكتتــاب، وأن منــوذج طلــب االكتتــاب 	 
نهائــي ال يجــوز الرجــوع فيــه.

اإلقرار بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.	 
 املوافقــة علــى النظــام األساســي وعقــد تأســيس الشــركة امُلصــدرة وعلــى كافــة الشــروط وأحــكام االكتتــاب الــواردة فــي 	 

هــذه النشــرة.
 املوافقــة علــى حــق الشــركة امُلصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع فــي رفــض أي منــوذج طلــب اكتتــاب فــي أي مــن احلــاالت 	 

احملــددة فــي هــذه النشــرة.
القبــول بأســهم الطــرح املخصصــة لــه (بعــدد األســهم التــي طلبهــا كحــد أقصــى) ويقــر بقبولــه بكافــة شــروط وتعليمــات 	 

االكتتــاب الــواردة فــي منــوذج طلــب االكتتــاب وفــي هــذه النشــرة.
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التعهد بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميه لوكيل املقاصة واإليداع.	 
إقــرار املكتــب مــن األشــخاص االعتباريــة – وعلــى مســئوليته التامــة – بأنــه قــد مت اســتيفاء كافــة االجــراءات واحلصــول 	 

علــى جميــع املوافقــات الالزمــة مبوجــب عقــد تأسيســه ونظامــه األساســي أو مبوجــب القانــون لتمكينــه مــن تقــدمي منــوذج 
طلــب االكتتــاب وتنفيــذ التزاماتــه املقــررة فــي نشــرة االكتتــاب أو التنــازل عــن حــق األولويــة فــي االكتتــاب ومبــا فــي ذلــك 

موافقــة مجلــس االدارة واجلمعيــة العامــة – بحســب األحــوال – بالنســبة للشــركات املســاهمة.

التخصيص ورد فائض االكتتاب

يحــق للمســاهم املؤهــل االكتتــاب بعــدد 293 ســهم طــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة التــي ميلكهــا املســاهم 
املؤهــل. فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهمن املؤهلــن، يتــم تخصيــص أســهم 
الطــرح غيــر املكتتــب فيهــا إلــى املســاهمن املؤهلــن الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن أســهم الطــرح يفــوق النســبة املخصصــة لهــم 
باالســتناد إلــى عــدد األســهم املُصــدرة احلاليــة اململوكــة مــن املســاهم املؤهــل. فــي حــال كان عــدد طلبــات االكتتــاب فــي أســهم 
الطــرح اإلضافيــة غيــر املكتتــب فيهــا يفــوق عــدد أســهم الطــرح اإلضافيــة املتوفــرة، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح اإلضافيــة 
إلــى املســاهمن املؤهلــن علــى الوجــه املبــني بهــذه النشــرة. وســيتم تدويــر عــدد األســهم املخصصــة إلــى أقــرب رقــم صحيــح 

وحتتفــظ الشــركة امُلصــدرة باحلــق فــي التصــرف فــي كســور األســهم وفقــاً لســلطتها التقديريــة. 

تعلــن الشــركة امُلصــدرة عــن التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح خــالل 5 أيــام عمــل مــن تاريــخ إغــالق فتــرة االكتتــاب (الــذي 
يكــون يــوم عمــل غيــر يومــي اجلمعــة والســبت وأيــام العطــل الرســمية والتــي تكــون فيــه البنــوك فــي الكويــت مفتوحــة للعمــل) 
وســتقوم بســداد فائــض مبالــغ االكتتــاب دون فوائــد إلــى املكتتبــن مــن دون اســتقطاع أي رســوم أو مصاريــف فــي التاريــخ احملــدد 

مــن الشــركة امُلصــدرة. 

ســوف يتــم إعــادة فائــض مبالــغ اإلكتتــاب دون فوائــد، رســوم أو اســتقطاعات. وعلــى املكتتبــني اإلتصــال بوكيــل االكتتــاب ملزيــد 
مــن املعلومــات. 

هذا ويجدر التنويه بأنه ليست هناك أية تأكيدات أو ضمانات بوجود أو توفر أسهم إضافية.

رفض طلب االكتتاب

حتتفــظ كل مــن الشــركة امُلصــدرة و وكيــل املقاصــة واإليــداع بحــق رفــض منــوذج طلــب االكتتــاب فــي أســهم الطــرح كليــاً أو 
جزئيــاً ودون أدنــى مســئولية عليهمــا إذا تبــني مخالفتــه ألحــكام القانــون واللوائــح املطبقــة أو لشــروط وأحــكام االكتتــاب ونشــرة 
االكتتــاب أو فــي حــال عــدم االلتــزام التــام والدقيــق بتعليمــات االكتتــاب ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، عــدم ســداد 
املكتتــب لكامــل قيمــة مبلــغ االكتتــاب دفعــة واحــدة فــي وقــت االكتتــاب، فــي حالــة ســداد مقابــل االكتتــاب عــن طريــق التحويــل 
البنكــي، فســيتم الغــاء الطلــب إذا لــم يتــم التحويــل خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي منــوذج طلــب االكتتــاب، أو إذا 
كانــت بياناتــه غيــر دقيقــة، غيــر كاملــة أو غيــر واضحــة أو غيــر مقــروءة أو متضمنــة معلومــات غيــر صحيحــة أو إذا كان منــوذج 
طلــب االكتتــاب مكــررا أو إذا لــم يســتوفي الشــروط والواجبــات املبينــة فــي كل مــن نشــرة االكتتــاب ومنــوذج طلــب االكتتــاب.

رد املبالغ إلى املكتتبن

يتــم رد مبالــغ االكتتــاب عــن الطلبــات املرفوضــة ومبالــغ فائــض اإلكتتــاب، إن وجــدت، دون فوائــد أو مصاريــف أو خصومــات 
إلــى املكتتبــن خــالل 5 أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــالن نتائــج التخصيــص وذلــك عــن طريــق حتويــل بنكــي علــى احلســاب احملــدد 

بنمــوذج طلــب االكتتــاب.

فــي حــال إلغــاء الطــرح كليــاً أو جزئيــاً، تقــوم الشــركة بإيــداع مبالــغ االكتتــاب فــي حســاب مصرفــي غيــر منتــج للفائــدة لديهــا 
حتــى تاريــخ إعــادة املبالــغ إلــى املكتتبــن، وذلــك بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة علــى ذلــك.

قابلية حتويل أسهم الطرح

ال يجوز حتويل أسهم الطرح إلى نوع آخر من األوراق املالية.
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تداول أسهم الطرح

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســيتم 
إصــدار إيصــال رصيــد أســهم ليتــم إدراجهــا وتداولهــا فــي بورصــة الكويــت دون أي قيــد علــى غــرار األســهم امُلصــدرة.

اجلدول الزمني املتوقع 

التاريخاحلدث

يوم األربعاء املوافق 26 يونيو 2019 تاريخ االستحقاق

يومي تداول قبل تاريخ االستحقاق وفقاً لدورة التسوية تاريخ وقف حقوق األولوية
T+3 بنظام

يوم اخلميس املوافق 27 يونيو 2019تاريخ بداية فترة االكتتاب 

يوم االربعاء املوافق 17 يوليو 2019تاريخ نهاية فترة االكتتاب 

يوم االربعاء املوافق 24 يوليو 2019تخصيص أسهم الطرح

خالل 5 أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيصرد مبالغ اإلكتتاب إلى املكتتبني

سيتم إدراجها في بورصة الكويت بعد استكمال كافة تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت
اإلجراءات التنظيمية الالزمة
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استخدام العوائد
 

ســوف يبلــغ إجمالــي العائــدات احملققــة مــن الطــرح 95,077,219.020 د.ك، وســوف يتــم اســتخدامها مــن قبــل الشــركة امُلصــدرة 
ــف  ــأن الشــركة امُلصــدرة ســتتحمل مســؤولية ســداد كافــة التكاليــف واملصاري ــر ب ــر بالذك لأغــراض العامــة للشــركة. واجلدي

املتعلقــة بالطــرح. 
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وصف الشركة امُلصدرة
مقدمة

التأسيس

تأسســت شــركة مشــاريع الكويــت االســتثمارية ش.م.ك.(مقفلــة) كشــركة مســاهمة كويتيــة بتاريــخ 2 أغســطس 1975 وفقــاً 
ألحــكام املــادة 94 مــن قانــون الشــركات التجاريــة الكويتــي رقــم 15 لســنة 1960 وتعديالتــه. ومت قيــد الشــركة امُلصــدرة فــي 
الســجل التجــاري حتــت رقــم 23118 بتاريــخ 15 نوفمبــر 1979. وبتاريــخ 29 ســبتمبر 1999، مت تغييــر الكيــان القانونــي إلــى 
شــركة قابضــة، كمــا مت تغييــر اســم الشــركة إلــى شــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة) ش.م.ك (مقفلــة). فــي 11 ســبتمبر 2014، 
قامــت الشــركة بتعديــل نظامهــا األساســي لاللتــزام بقانــون الشــركات اجلديــد رقــم 25 لســنة 2012 والــذي أصبــح القانــون رقــم 
1 لســنة 2016 (وتعديالتــه)، وتعــرف اآلن باســم شــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة) ش.م.ك.ع. (ويشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة 

بعبــارة "شــركة كيبكــو" أو "الشــركة" أو "الشــركة امُلصــدرة").

املقر الرئيسي

ــدور 51-56، ص. ب  ــد، ال ــن الولي ــد ب ــرج كيبكــو، منطقــة شــرق، شــارع خال املقــر الرئيســي املســجل للشــركة امُلصــدرة هــو: ب
23982 الصفــاة 13100 دولــة الكويــت، هاتــف: 885 1805 965+.

أغراض الشركة امُلصدرة وفقًا لنظامها األساسي

متلــك األســهم فــي الشــركات الكويتيــة أو األجنبيــة واحلصــص فــي الشــركات ذات املســؤولية غيــر احملــدودة الكويتيــة أو 	 
األجنبيــة واملشــاركة فــي تأســيس هــذه الشــركات وإقراضهــا وإدارتهــا وكفالتهــا لــدى الغيــر.

إقــراض األمــوال إلــى الشــركات التــي متتلــك الشــركة فيهــا األســهم وكفالتهــا لــدى الغيــر حيــث متتلــك الشــركة األم القابضــة 	 
نســبة 20 % أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة املقترضــة.

متلــك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن بــراءت اختــراع أو عالمــات جتاريــة صناعيــة أو رســوم امتيــاز أو أي حقــوق أخــرى ذات 	 
صلــة وتأجيرهــا لشــركات أخــرى أو اســتغاللها داخــل أو خــارج دولــة الكويــت.

متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة عملياتها في إطار احلدود التي ينص عليها القانون.  	 
اســتغالل الفوائــض املاليــة املتاحــة لــدى الشــركة األم عــن طريــق اســتثمارها فــي محافــظ اســتثمارية وعقاريــة تــدار مــن 	 

قبــل شــركات متخصصــة.

اإلدراج

أسهم الشركة امُلصدرة مدرجة في بورصة الكويت.

وقــد بلــغ ســعر ســهم الشــركة امُلصــدرة 0.220 دينــار كويتــي عنــد إقفــال بورصــة الكويــت بتاريــخ 31 مــارس 2019؛ وهــو مــا يعنــي 
أن القيمــة الســوقية للشــركة امُلصــدرة تبلــغ 333.1 مليــون دينــار كويتــي. ويتــم تــداول أســهم الشــركة امُلصــدرة بصــورة فعالــة فــي 
بورصــة الكويــت، حيــث متثــل أســهم الشــركة امُلصــدرة 0.7 % مــن إجمالــي حجــم التــداول فــي بورصــة الكويــت لالثنــا عشــر 

شــهرا املنتهيــة فــي 31 مــارس 2019 وفقــا" ملــا أفادتــه بورصــة الكويــت.
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هيكل رأس املال واملساهمن

رأس املال املصرح به واملدفوع

بلــغ رأس املــال املصــرح بــه للشــركة امُلصــدرة 200.0 مليــون دينــار كويتــي ويتألــف مــن 2,000,000,000 ســهماً بقيمــة 0.100 دينــار 
كويتــي للســهم وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

وبلــغ رأس املــال املصــدر واملدفــوع للشــركة امُلصــدرة 154.7 مليــون دينــار كويتــي ويتألــف مــن 1,547,251,338 ســهماً بقيمــة 
0.100 دينــار كويتــي للســهم وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

حدود االقتراض

ليس لدى الشركة أي حدود اقتراض مفروضة في وثائقها التأسيسية.  

هيكل امللكية

ــة) ("الفتــوح")، شــركة قابضــة مملوكــة ألفــراد مــن األســرة احلاكمــة فــي دولــة  تعتبــر شــركة الفتــوح القابضــة ش.م.ك (مقفل
الكويــت، وذلــك بنســبة ملكيــة مباشــرة تبلــغ 44.7 % وذلــك بتاريــخ 31 ديســمبر 2018. أمــا بقيــة األســهم فتمتلكهــا بصفــة رئيســية 

مؤسســات ماليــة وصناديــق اســتثمارية وأفــراد ذوي مــالءة ماليــة عاليــة ومســتثمرين أفــراد.

فيمــا يلــي نســب ملكيــة املســاهمني الرئيســيني الذيــن ميلكــون نســبة تفــوق 5.0 % مــن رأس املــال املدفــوع للشــركة امُلصــدرة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018:

عدد األسهم )باملليون(نسبة امللكية %املساهمن
44.7691.2شركة الفتوح القابضة ش.م.ك. (مقفلة) 

20.7320.2الشركة األمريكية املتحدة القابضة و مجموعاتها ش.م.ك.م 

تاريخ الشركة

ــج املتحــد، ش.م.ب ("بنــك اخلليــج املتحــد") فــي عــام 1988. فــي  ــك اخللي ــى أســهم فــي بن اســتحوذت الشــركة امُلصــدرة عل
2017، خضــع بنــك اخلليــج املتحــد لعمليــة إعــادة هيكلــة، حيــث مت فصــل أنشــطته املصرفيــة املنظمــة عــن تلــك غيــر املنظمــة. 

ولهــذا الغــرض، قامــت الشــركة امُلصــدرة بتأســيس شــركة مســاهمة عامــة فــي مملكــة البحريــن باســم شــركة اخلليــج املتحــد 
القابضــة ش.م.ب. ("شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة") والتــي قامــت بحيــازة حصــة بنســبة 100.0 % فــي األعمــال املصرفيــة 
املنظمــة لبنــك اخلليــج املتحــد. فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت حصــة امللكيــة املؤثــرة التــي متلكهــا الشــركة امُلصــدرة وشــركاتها 

التابعــة ("املجموعــة") فــي شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة 93.0 %. 

وقــد اســتحوذت الشــركة امُلصــدرة علــى حصــة ملكيــة مؤثــرة فــي بنــك برقــان، ش.م.ك.ع. ("بنــك برقــان") فــي عــام 1995 (وفــي 
31 ديســمبر 2018، بلغــت حصــة امللكيــة املؤثــرة للمجموعــة فــي بنــك برقــان 63.2 %)؛ كمــا قامــت الشــركة امُلصــدرة بشــراء 

حصــة ملكيــة مؤثــرة فــي مجموعــة اخلليــج للتأمــني ش.م.ك ("مجموعــة اخلليــج للتأمــن") فــي عــام 1996 (وفــي 31 ديســمبر 
2018، بلغــت حصــة امللكيــة املؤثــرة للمجموعــة فــي شــركة اخلليــج للتأمــن 45.4 %).

وكجــزء مــن اســتراتيجية االســتثمار فــي القطاعــات الواعــدة التــي تعانــي عجــزاً فــي اخلدمــات، قامــت الشــركة امُلصــدرة بإنشــاء 
مشــغل قنــوات فضائيــة مدفوعــة حتــت اســم شــركة جلــف دي تــي ايتــش إل دي ســي ("شــو تــامي دي تــي ايتــش جلــف" أو 
ــت شــركة كيبكــو فــي شــركة محاصــة  "شــوتامي") )Gulf DTH )Showtime() مــع شــركة فياكــوم إنــك فــي عــام 1995. كمــا دخل
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اعتبــاراً مــن 31 يوليــو 2009 وذلــك عــن طريــق دمــج عملياتهــا اخلاصــة بشــركة شــوتامي مــع عمليــات قنــوات أوربــت املدفوعــة 
وذلــك حتــت مظلــة شــركة قابضــة جديــدة باســم مجموعــة بانثــر اإلعالميــة احملــدودة ("بانثــر اإلعالميــة" أو "مجموعــة 
بانثــر اإلعالميــة"). وتعمــل مجموعــة بانثــر اإلعالميــة حتــت العالمــة التجاريــة "OSN". وقــد بلغــت حصــة امللكيــة املدمجــة 
للمجموعــة فــي مجموعــة بانثــر اإلعالميــة 60.5 % وذلــك فــي 31 ديســمبر 2018. إضافــة إلــى ذلــك، قامــت الشــركة 
امُلصــدرة بإنشــاء محفظــة مكونــة مــن شــركات تشــغيلية فــي القطاعــات العقاريــة والصناعيــة واخلدميــة. متلــك الشــركة امُلصــدرة 
حصــة ملكيــة فــي شــركة العقــارات املتحــدة ش.م.ك.ع. ("شــركة العقــارات املتحــدة") منــذ 1994 مــن خــالل شــركاتها التابعــة 
والزميلــة، وزادت هــذه احلصــة عــن طريــق االســتثمار املباشــر مــن خــالل االكتتــاب فــي حقــوق اإلصــدار فــي 2010 (بلغــت 

احلصــة املؤثــرة اململوكــة للشــركة امُلصــدرة فــي شــركة العقــارات املتحــدة 72.5 % كمــا فــي 31 ديســمبر 2018).

البيئة التشغيلية/ العملية

تعمــل املجموعــة وشــركاتها الزميلــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي منطقــة تتســم بالنمــو الســكاني 
املســتمر، وتفــاوت مســتويات دخــل الفــرد وأســواق جديــدة نســبياً متثــل فــرص أعمــال واســتثمار هامــة.

وتقــع أغلبيــة أصــول املجموعــة وشــركاتها الزميلــة فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، والتــي حصلــت علــى تصنيــف 
ــى  ــن عل ــة البحري ــت  مملك ــان. حصل ــن وســلطنة عم ــة البحري ــح لالقتصــادات املســتقرة، باســتثناء مملك ــذي مين اســتثماري ال
تصنيــف B2 و+B مــن قبــل موديــز خلدمــات املســتثمرين وســتاندرد آنــد بــورز خلدمــات التصنيــف علــى التوالــي، كمــا ان حصلــت 
ــى  ــورز خلدمــات التصنيــف عل ــد ب ــز خلدمــات املســتثمرين وســتاندرد آن ــل مودي ــى تصنيــف B1 و+B مــن قب ســلطنة عمــان عل
التوالــي. وتوفــر هــذه االقتصــادات ســوقاً للبضائــع واخلدمــات املتميــزة فــي ظــل ارتفــاع مســتوى دخــل الفــرد واالجتاهــات 

الســكانية املالئمــة. كمــا يصنــف عــدد مــن تلــك الــدول ضمــن أبــرز الــدول املنتجــة للغــاز أو النفــط أو كليهمــا.

ويوضح اجلدول التالي املؤشرات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية القتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي:

البلد
السكان

)باملليون نسمة(

معدل النمو 
السكاني

املئويــة  )النســبة 
الســنوية(

معــدل منو الناجت 
احمللــي اإلجمالــي 
املئويــة  )النســبة 

الســنوية(**

الناجت احمللي 
اإلجمالي لدخل الفرد

)تعــادل القوة الشــرائية 
بالــدوالر األمريكي(

احتياطي النفط 
املؤكد

)باملليار برميل(#
1.52.82.844,4270.1مملكة البحرين

4.73.10.859,362101.5دولة الكويت

4.43.42.440,5915.4سلطنة عمان

2.84.42.4117,57525.2دولة قطر*

اململكة العربية 
33.91.91.849,622266.5السعودية

دولة اإلمارات 
10.72.92.761,55097.8العربية املتحدة

# كما في يناير 2018 (تقديرات)

* لديها أيضاً احتياطيات ضخمة من الغاز، ** الناجت احمللي اإلجمالي على أساس أسعار ثابتة 

ــل  ــي إبري ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــي نشــرها صن ــن )World Economic Outlook( الت ــة أعــاله م ــام املبين ــد مت اســتخالص األرق وق
2019. كمــا مت احتســاب معــدل النمــو الســكاني ومعــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي علــى أســاس أنهمــا ميثــالن معــدالت النمــو 

 World Fact Book الســنوي املركــب للفتــرة مــن 2014 إلــى 2019. كمــا مت اســتخراج أرقــام االحتياطيــات النفطيــة املؤكــدة مــن كتيــب
لســنة 2018 الــذي نشــرته وكالــة االســتخبارات املركزيــة ("CIA"). وقــد مت اســتخالص تلــك املعلومــات املذكــورة أعــاله بدقــة، وعلــى 
حــد علــم الشــركة امُلصــدرة وفــي حــدود قدرتهــا علــى التأكــد مــن املعلومــات املنشــورة مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي ووكالــة 

االســتخبارات املركزيــة، لــم يتــم إغفــال أيــة حقائــق علــى نحــو قــد يجعــل تلــك املعلومــات غيــر دقيقــة أو مضللــة.
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باإلضافــة إلــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، متتلــك املجموعــة وشــركاتها الزميلــة اســتثمارات فــي اقتصــادات 
أخــرى فــي الشــرق األوســط (غيــر دول مجلــس التعــاون اخلليجــي) وشــمال أفريقيــا. وتتميــز تلــك االقتصــادات بارتفــاع عــدد 

ســكانها، كمــا أنهــا توفــر أســواقاً واســعة ولكــن بنســبة إســتثمار منخفضــة.

ويوضــح اجلــدول التالــي املؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة الرئيســية لالقتصــادات الشــرق أوســطية األخــرى (بخــالف دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي) واقتصــادات دول شــمال أفريقيــا:

البلد
السكان

)باملليون نسمة(

معدل النمو السكاني
)النسبة املئوية 

السنوية(

معدل منو الناجت 
احمللي اإلجمالي 

)النسبة املئوية 
السنوية(**

الناجت احمللي 
اإلجمالي لدخل الفرد 
)تعادل القوة الشرائية 

بالدوالر األمريكي(
  43.42.12.513,769اجلزائر

  99.22.74.712,252مصر

  10.12.72.18,429األردن

  6.11.60.813,282لبنان

6,507 21.40.00.0سوريا

  11.81.11.911,180تونس

  83.01.33.323,922تركيا

** الناجت احمللي اإلجمالي على أساس أسعار ثابتة

وقــد مت اســتخالص األرقــام املبينــة أعــاله مــن )World Economic Outlook( التــي نشــرها صنــدوق النقــد الدولــي فــي إبريــل 
2019. كمــا مت احتســاب معــدل النمــو الســكاني ومعــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي علــى أســاس أنهمــا ميثــالن معــدالت النمــو 

الســنوي املركــب للفتــرة مــن 2014 إلــى 2019، باســتثناء ســوريا التــي مت عــرض املعلومــات عنهــا للفتــرة 2010. وقــد مت اســتخالص 
تلــك املعلومــات املذكــورة أعــاله بدقــة، وعلــى حــد علــم الشــركة امُلصــدرة وفــي حــدود قدرتهــا علــى التأكــد مــن املعلومــات املنشــورة 

مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي، لــم يتــم إغفــال أيــة حقائــق علــى نحــو قــد يجعــل تلــك املعلومــات غيــر دقيقــة أو مضللــة.

وفيمــا يتعلــق باملعاييــر احملاســبية ومعاييــر إعــداد التقاريــر املاليــة، فــإن الشــركات فــي دولــة الكويــت تتبــع املعاييــر الدوليــة إلعداد 
التقاريــر املاليــة التــي أصــدرت مــن قبــل مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة، فــي حــني تتبــع البنــوك املعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر املاليــة املطبقــة مــن قبــل دولــة الكويــت. للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، حققــت أعمــال الشــركة امُلصــدرة 
فــي دولــة الكويــت عوائــد متثــل 48.9 باملائــة مــن إجمالــي إيراداتهــا (يرجــى مراجعــة اإليضــاح رقــم 28 للبيانــات املاليــة املجمعــة 

للشــركة امُلصــدرة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018).

هيكل املجموعة

إن الشــركة امُلصــدرة هــي املالكــة الرئيســية (بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة) ألكثــر مــن 60 شــركة تابعــة وزميلــة (الشــركات 
التــي متتلــك فيهــا املجموعــة أكثــر مــن 20 باملائــة مــن أســهمها) وكذلــك شــركات احملاصــة العاملــة فــي مختلــف القطاعــات. 
وتتألــف أصــول املجموعــة بصفــة رئيســية مــن أســهم فــي شــركات املجموعــة. كمــا تعتمــد الشــركة امُلصــدرة علــى اإليــرادات 

احملققــة مــن الشــركات األخــرى األعضــاء فــي املجموعــة.

تعمــل الشــركات التابعــة والزميلــة الرئيســية للشــركة امُلصــدرة فــي قطاعــات اخلدمــات املاليــة والتأمــني والعقــارات، كمــا متتلــك 
الشــركة امُلصــدرة شــركة محاصــة فــي قطــاع اإلعــالم (ويشــار إلــى تلك الشــركات مجتمعًة بعبارة "الشــركات الرئيســية"). وتعمل 

بقيــة شــركات املجموعــة وشــركاتها الزميلــة فــي القطاعــات اخلدميــة والصناعيــة، وتخضع لســيطرة الشــركات الرئيســية.
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ويوضــح الرســم البيانــي التالــي الشــركات الرئيســية التابعــة للشــركة امُلصــدرة (بنــك برقــان، شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة، 
مجموعــة اخلليــج للتأمــن، مجموعــة بانثــر اإلعالميــة احملــدودة، شــركة العقــارات املتحــدة) كمــا فــي 31 ديســمبر 2018:

كـيـبـكـو

شــركـة مـشـــاريـــع الكــويــت (القابضة)

العقار اإلعالماخلدمات املالية


� بلد< � بلدان		 بلد � بلدان الوجود اجلغرافي في الشرق
األوسط ومال افريقيا


.��%املساهمة %�
.�%��.
 %��٫�

� بلدان

%��٫�

فـــي كمـــا  وذلـــك  الرئيســية  شـــركاتها  فـــي  امُلصــدرة  للشـــركة  املدمجــة  امللكيــة  حـــصة  التـــالي  اجلـــدول  يوضـــح  كمـــا 
31 ديسمبر 2018:

وضع الشركةبلد التأسيسالشركة
سنة بدء 
االستثمار

احلصة املدمجة 
للمجموعة* 

)بالنسبة املئوية(
التمثيل في 

مجلس اإلدارة**
6 من 199563.29شركة تابعةدولة الكويتبنك برقان ش.م.ك.ع.

مجموعة اخلليج للتأمني 
4 من 10 ^^199645.4شركة زميلةدولة الكويتش.م.ك.ع.

شركة اخلليج املتحد 
4 من 199893.07#شركة تابعةمملكة البحرينالقابضة ش.م.ب.

مجموعة بانثر اإلعالمية 
احملدودة ***

مركــز دبــي املالــي 
2 من 199560.57****شركة محاصةالعاملي

شركة العقارات املتحدة 
4 من 199472.57^^^شركة تابعةدولة الكويتش.م.ك.ع.

^ يرخص لشبكة OSN العمل في 25 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ولكنها تركز حالياً على 7 أسواق أساسية.  

* حتتسب حصة امللكية املؤثرة بإضافة امللكية املباشرة للشركة امُلصدرة واحلصة الغير مباشرة للشركة امُلصدرة واحملتفظ بها من خالل الشركات التابعة والزميلة. 

** عدد أعضاء مجلس اإلدارة املعينني من قبل املجموعة في مجلس إدارة الشركات الرئيسية.

*** هناك 7 أعضاء في مجلس إدارة مجموعة بانثر اإلعالمية توزيعهم كالتالي: اثنان منهم من الشركة امُلصدرة واثنان من مجموعة موارد باإلضافة إلى ثالثة أعضاء مستقلني.

**** متثل سنة بدء االستثمار في شركة شو تامي سابقاً والتي مت دمجها مع شركة أوربت في عام 2009 إلنشاء مجموعة بانثر اإلعالمية احملدودة.

 ،)Fairfax Financial Holdings( يبلــغ عــدد أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة اخلليــج للتأمــن 10 أعضــاء توزيعهــم كالتالــي: أربعــة أعضــاء مــن الشــركة امُلصــدرة، وثالثــة أعضــاء مــن شــركة ^^

باإلضافــة إلــى ثالثــة أعضــاء مســتقلني.
^^^ حصلت املجموعة على حصة مبدئية في 1994، ولكن استحوذت الشركة امُلصدرة على حصة مؤثرة في 2010.

# متثل سنة االستثمار املبدئي في بنك اخلليج املتحد والتي متثلها شركة اخلليج املتحد القابضة بعد إعادة الهيكلة التي متت في 2017.

نبذة عن األنشطة واالستراتيجية

األنشطة الرئيسية

شــركة كيبكــو هــي شــركة قابضــة تعمــل فــي عــدة قطاعــات، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي دولــة الكويــت، وتنتشــر الشــركات التابعــة 
لهــا فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ويتمثــل نشــاط شــركة كيبكــو فــي االســتحواذ 
علــى كيانــات األعمــال أو إنشــائها وتطويرهــا وتنميتهــا بهــدف بيعهــا بطريقــة انتقائيــة وذلــك فــي ضــوء رؤيــة ترمــي إلــى حتقيــق 
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ــرة ويســتفيد مــن عالقــات مهمــة فــي  ــع باخلب ــق إدارة يتمت ــز كيبكــو بوجــود فري ــادة قصــوى فــي حقــوق املســاهمني. وتتمي زي
املنطقــة مــن خــالل كبــار املســاهمني الذيــن يضمــون أفــراد مــن األســرة احلاكمــة فــي دولــة الكويــت. كمــا أن أســهم شــركة كيبكــو 

مدرجــة ومتداولــة فــي بورصــة الكويــت.

وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التي متتلك الشركة امُلصدرة استثمارات فيها في الوقت الراهن فيما يلي:

ــة 	  ــي املجــاالت املالي ــن خــالل بنــك برقــان ف ــوي م ــاً، لشــركة كيبكــو حضــور ق العمليــات املصرفيــة التجاريــة - تاريخي
املصرفيــة بالكويــت، حيــث تقــدم الشــركة امُلصــدرة باقــة كاملــة مــن اخلدمات املصرفيــة التجارية لقطاع الشــركات واألفراد. 
ــي 31 ديســمبر 2018. وكنتيجــة  ــا ف ــث املوجــودات كم ــة مــن حي ــة الكويتي ــوك التقليدي ــر البن ــي أكب ــر بنــك برقــان ثان يعتب
إلعــادة الهيكلــة االســتراتيجية التــي قامــت بهــا املجموعــة لكيانــات األعمــال التــي تقــدم خدماتهــا املاليــة ("إعــادة الهيكلــة") 
فــي منتصــف 2008، قامــت كيبكــو بتنظيــم أعمــال خدماتهــا املاليــة فــي ثالثــة قطاعــات رئيســية هــي: العمليــات املصرفيــة 
التجاريــة، إدارة األصــول والعمليــات املصرفيــة االســتثمارية، التأمــني. حتــول بنــك برقــان إلــى مجموعــة مصرفيــة جتاريــة 
إقليميــة تقــدم باقــة متنوعــة مــن اخلدمــات واملنتجــات املصرفيــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وكذلــك منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نتيجــة لشــراء بنــك اخلليــج املتحــد حلصــص ملكيــة فــي البنــك األردنــي الكويتــي، 
بنــك بغــداد، بنــك اخلليــج اجلزائــر، بنــك تونــس الدولــي. أســهم بنــك برقــان مدرجــة فــي بورصــة الكويــت، وبلــغ إجمالــي 
املوجــودات املجمعــة 7,312.1 مليــون د.ك. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. ويعتبــر بنــك برقــان أحــد البنــوك الكويتيــة التــي 
تقــدم خدمــات متكاملــة حيــث يقــدم البنــك اخلدمــات املصرفيــة االســتهالكية وكذلــك العمليــات املصرفيــة للشــركات 

والعمليــات املصرفيــة اخلاصــة والدوليــة وخدمــات اخلزينــة واخلدمــات املصرفيــة االلكترونيــة.

فــي ديســمبر 2012، وبعــد احلصــول علــى املوافقــات الالزمــة مــن اجلهــات الرقابيــة فــي دولــة الكويــت وتركيــا، اســتكمل 
بنــك برقــان حيــازة حصــة بنســبة 99.3 % مــن Eurobank Tekfen مــن Eurobank EFG. فــي 21 ديســمبر 2012، أصبــح 
ــة  ــخ. وبعــد عملي ــك التاري ــذ ذل ــة لبنــك برقــان من ــات املالي ــع نتائجــه مــع البيان Eurobank Tekfen شــركة تابعــة ومت جتمي

احليــازة، يعمــل Eurobank Tekfen حتــت اســم بنــك برقــان تركيــا. بلغــت احلصــة الســوقية لبنــك برقــان تركيــا 0.7 % مــن 
حيــث القــروض كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

وفــي ديســمبر 2015، بــاع بنــك برقــان حصتــه واملقــدرة بنســبة 51.2 % فــي البنــك األردنــي الكويتــي إلــى شــركة كيبكــو، 
يســتمر بنــك برقــان فــي العمــل وبشــكل وثيــق مــع البنــك األردنــي الكويتــي مــن خــالل شــبكة املجموعــة. البنــك األردنــي 
الكويتــي هــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت فــي 25 أكتوبــر 1976 بــرأس مــال مدفــوع قــدره 100 مليــون دينــار أردنــي. 
وقــد مت إدراج البنــك األردنــي الكويتــي فــي بورصــة عّمــان وقــد وصلــت موجــودات البنــك املجمعــة حوالــي 2,721.4 مليــون 
دينــار أردنــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. واجلديــر بالذكــر، أن البنــك األردنــي الكويتــي مراقــب مــن قبــل البنــك املركــزي 

األردنــي.

إدارة األصــول والعمليــات املصرفيــة االســتثمارية - تعمــل شــركة كيبكــو فــي ســوق إدارة األصــول والعمليــات املصرفيــة 	 
االســتثمارية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وذلك من خالل بنك اخلليج املتحد وشــركة كامكو لالســتثمار 
ش.م.ك.ع. ("كامكــو"). وميتلــك بنــك اخلليــج املتحــد ســجل أداء حافــل فــي مجــال تبنــي كيانــات األعمــال وتنميتهــا، مبــا 
فــي ذلــك أربعــة بنــوك جتاريــة مت نقــل ملكيتهــا إلــى بنــك برقــان وذلــك كجــزء مــن عمليــة إعــادة الهيكلــة. وبعــد انتهــاء 
عمليــة إعــادة الهيكلــة، فــإن الشــركة امُلصــدرة تخطــط لتطويــر خدماتهــا فــي مجــال إدارة األصــول وتقــدمي اخلدمــات 
املصرفيــة االســتثمارية علــى املســتوى اإلقليمــي مــن خــالل كل مــن بنــك اخلليــج املتحــد وشــركة كامكــو. فــي 2017، 
خضــع بنــك اخلليــج املتحــد لعمليــة إعــادة تنظيــم، حيــث مت فصــل أنشــطته املصرفيــة املنظمــة عــن تلــك غيــر املنظمــة. 
ولهــذا الغــرض، قامــت الشــركة امُلصــدرة بتأســيس شــركة مســاهمة عامــة فــي مملكــة البحريــن باســم شــركة اخلليــج املتحــد 
ــر  ــة لبنــك اخلليــج املتحــد. وجدي ــة املنظم ــال املصرفي ــي األعم ــازة حصــة بنســبة 100 % ف ــي قامــت بحي القابضــة والت
بالذكــر أن شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة مدرجــة فــي ســوق البحريــن لــأوراق املاليــة، ويبلــغ حجــم موجوداتهــا 3,398.6 

ــون دوالر أمريكــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. ملي
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 FIMBank p.l.c. بعــد سلســلة مــن الصفقــات فــي 2013 و2014، أنهــى بنــك برقــان وبنــك اخلليــج املتحــد اإلســتحواذ علــى
ــي، وبلغــت  ــى التوال ــاً فــي فيــم بنــك حصــة بنســبة 8.5 % و78.7 % عل ــك كل منهمــا حالي ("فيــم بنــك") فــي مالطــا، وميل
حصــة ملكيــة املجمعــة للمجموعــة فــي فيــم بنــك 89.0 % كمــا فــي31 ديســمبر 2018 (تبلــغ حصــة ملكيــة البنــك التونســي 
الدولــي نســبة 1.8 كمــا فــي املائــة فــي 31 ديســمبر 2018). ويعتبــر فيــم بنــك أحــد البنــوك الدوليــة املتخصصــة فــي عمليــات 

التمويــل التجــاري وتقــدمي حلــول التمويــل التجــاري للشــركات والبنــوك واألفــراد علــى مســتوى العالــم.  

وتعمــل شــركة كامكــو كمديــر اســتثماري يتيــح لعمالئــه الوصــول إلــى أســواق املــال احملليــة والدوليــة مــع التركيــز علــى إدارة 
األصــول وتقــدمي االستشــارات االســتثمارية، عــالوة علــى إجــراء األبحــاث االســتثمارية وتقــدمي اخلدمــات املاليــة. شــركة 
كامكــو هــي أكبــر شــركة مدرجــة تعمــل فــي إدارة األصــول فــي دولــة الكويــت وذلــك اســتناداً إلــى األصــول املــدارة كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018، حيــث بلغــت األصــول املــدارة مــن خــالل شــركة كامكــو 3.9 مليــار دينــار كويتــي مبــا فــي ذلــك 0.9 مليــار 

دينــار مــن بيــت االســتثمار العاملــي (وتتمثــل 53.3 باملائــة منهــا فــي أصــول تقــوم كامكــو بحفظهــا).  

في ســبتمبر 2018، اســتكملت كامكو شــراء عدد 396,426,434 ســهماً في شــركة بيت االســتثمار العاملي ش.م.ك. (مقفلة) 
("جلوبــل")، ويعــادل حصــة بنســبة 71.18 %، مــن شــركة )“NCH Ventures S.P.C. )“NCH، وهــي شــركة فــي البحريــن. 
ــة  ــى املنتجــات واخلدمــات االســتثمارية احلالي ــة االســتحواذ مــن توســيع نطــاق ســيطرة شــركة كامكــو عل وســتمكن عملي
لشــركة جلوبــل، وإدارة العقــارات، وإدارة األصــول، وشــركة الوســاطة التابعــة لشــركة جلوبــل والبنيــة التحتيــة فــي الكويــت، 
باإلضافــة إلــى مكاتــب جلوبــل الدوليــة فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة، اململكــة العربيــة الســعودية، البحريــن، مصــر، األردن 

وتركيــا.  

التأمــن - تعتبــر مجموعــة اخلليــج للتأمــن، رائــدة فــي ســوق منتجــات التأمــني فــي دولــة الكويــت، حيــث تقــدر حصــة 	 
الشــركة املذكــورة فــي الســوق الكويتــي بنســبة 42 باملائــة علــى أســاس األقســاط التأمينيــة املباشــرة كمــا فــي نهايــة عــام 
2017. قامــت مجموعــة اخلليــج للتأمــن بتوســيع نطــاق حضورهــا فــي منطقــة دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 

ــان ومصــر وســوريا واألردن والعــراق  ــة الســعودية ولبن ــة الكويــت واململكــة العربي كمــا أن للشــركة حضــور فــي كل مــن دول
ــة. تتضمــن  ــا، وذلــك مــن خــالل الشــركات التابعــة والزميل واإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن واجلزائــر وتركي
محفظــة منتجــات مجموعــة اخلليــج للتأمــن التأمــني البحــري والطيــران واملمتلــكات واحلــوادث والســيارات والتأمــني 
علــى احليــاة والتأمــني الصحــي. كمــا أن مجموعــة اخلليــج للتأمــن مدرجــة فــي بورصــة الكويــت ويبلــغ حجــم موجوداتهــا 

ــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. ــي وذل ــار كويت ــون دين 529.3 ملي

الدعايــة واإلعــالم - متتلــك وتديــر مجموعــة بانثــر اإلعالميــة شــبكتي قنــوات فضائيــة كان بينهمــا تنافــس ســابقاً، وهمــا 	 
شــبكة شــوتامي وشــبكة أوربــت، وتقــدم مجموعــة بانثــر اإلعالميــة مــن خاللهمــا خدمــات القنــوات الفضائيــة املدفوعــة 
ــازل مباشــرة باالســتعانة  ــى املن ــع القمــر الصناعــي إل ــا مــن خــالل توزي فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
بكيبــل مــن شــركة أخــرى، باإلضافــة إلــى خدمــات البــث التلفزيونــي مــن خــالل شــبكة االنترنــت ونظــم االستشــعار املشــتركة 
وتــدار املجموعــة املندمجــة ككيــان خاضــع لســيطرة مشــتركة بــني كل مــن جلــف دي تــي ايتــش )Gulf DTH( (شــو تــامي) 
ومجموعــة شــركات مــوارد. ويعمــل الكيــان املندمــج حتــت اإلســم التجــاري "OSN" ويقــدم باقــة مكونــة مــن 152 قنــاة متميــزة 
للعمــالء والتــي تضــم 72 قنــاة عاليــة الدقــة، و31 قنــاة مملوكــة ومــدارة، و38 قنــاة مــن جنــوب آســيا و15 قنــاة فلبينيــة، تعــرض 
البرامــج الدراميــة والترفيهيــة املميــزة باللغــة اإلجنليزيــة واللغــة العربيــة وبعــض اللغــات اآلســيوية. كمــا أن الشــركة املذكــورة 
مرخــص لهــا لتوزيــع احملتــوى فــي 25 دولــة إال أنهــا تركــز حاليــاً علــى 7 أســواق أساســية وهــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
اململكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، قطــر، مصــر، مملكــة البحريــن واألردن. لــدى OSN عــدد كبيــر مــن األصــول املتمثلــة 
ــذي يقــدم  ــى متجــر OSN store"( OSN"(، ال ــة، باإلضافــة إل ــب (VOD)، ومنصــة اشــتراك الكتروني ــد الطل ــو عن فــي الفيدي
ــج مــن  ــة املربوطــة، وتتألــف مــن مزي ــه. OSN Play هــي منصــة OSN الرقمي ــوى املعامــالت اخلاصــة ب ــع محت الدعــم جلمي
VOD واخلدمــات اخلطيــة لنظــام التشــغيل iOS وAndroid وأجهــزة التلفزيــون الذكيــة. تعــد WAVO قائمــة بذاتهــا بأســعار 

منخفضــة )OTT”(  )over the top“( ســيتم إعــادة إطالقهــا قريًبــا مــن خــالل واجهــة مســتخدم فائقــة وقــدرات عمليــة رائعــة. 
وفــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت عــدد املشــتركني فــي شــبكة قنــوات OSN 1.1 مليــون مشــتركاً تقريبــاً. 
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ونظــًرا للتغيــرات التــي حتــدث فــي قطــاع القنــوات التلفزيونيــة املدفوعــة علــى مســتوى العالــم والضغــط علــى اإليــرادات 
والتكلفــة الناجتــة عــن املنافســة والقرصنــة، تقــوم الشــركة امُلصــدرة باستكشــاف العديــد مــن اخليــارات االســتراتيجية 
ــة فــي املراجعــة املســتمرة ألصولهــا. وقــد قامــت الشــركة  ــق بـــ OSN، وذلــك متاشــيا مــع إســتراتيجيتها املتمثل فيمــا يتعل
امُلصــدرة بإشــراك مصــرف اســتثماري دولــي لهــذا الغــرض. تتضمــن اخليــارات االســتراتيجية (أ) إعــادة تركيــز النشــاط 
التجــاري علــى الربحيــة مــن خــالل تغييــر حجــم األعمــال وحتســني احملتــوى وعــروض املنتجــات الرقميــة (ب) إدخــال شــركاء 
اســتراتيجيني؛ و(ج) بيــع حصتهــا فــي OSN. مت تصنيــف االســتثمار فــي شــركة محاصــة إعالميــة علــى أنــه "أصــل غيــر 
متــداول محتفــظ بــه لغــرض البيــع" وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 5 - املوجــودات غيــر املتداولــة احملتفــظ بهــا للبيــع 
والعمليــات املوقوفــة ("املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 5") فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع للســنة املنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2018.

الضيافــة والعقــارات - تشــكل شــركة العقــارات املتحــدة مــع شــركاتها التابعــة والزميلــة القطــاع العقــاري باملجموعــة مبــا 	 
ميثــل 9.9 باملائــة مــن موجــودات املجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. وتتكــون امللكيــة العقاريــة املذكــورة معظمهــا مــن فنــادق 
ــان  ــة الكويــت وســلطنة عمــان واإلمــارات العربيــة املتحــدة  واألردن ولبن ــة ومكاتــب فــي دول تشــغيلية ومبانــي ســكنية وجتاري
ومصــر واململكــة املتحــدة، باإلضافــة إلــى مشــاريع حتــت اإلنشــاء فــي الكويــت واملغــرب. كمــا تقــدم شــركة العقــارات املتحــدة 
خدمــات عقاريــة مــن خــالل شــركاتها الزميلــة مبــا فــي ذلــك إدارة املشــاريع واإلنشــاءات واملقــاوالت وإدارة املرافــق. ومتتلــك 

الشــركة امُلصــدرة حصــة ملكيــة مؤثــرة مجمعــة بنســبة 72.5 % فــي شــركة العقــارات املتحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

اســتثمرت الشــركة امُلصــدرة فــي تطويــر األراضــي فــي الكويــت. ويتــم تنفيــذ هــذه االنشــاطات مــن خــالل الشــركات التابعــة 
والشــركات الزميلــة للشــركة امُلصــدرة، وغالًبــا مــا يكــون ذلــك فــي مشــروع محاصــة مــع أطــراف ثالثــة والتــي قــد تضــم بعــض 

األطــراف ذات الصلــة مبــا فــي ذلــك شــركة الفتــوح القابضــة. 

ــط  ــر مختل ــارك، وهــو مشــروع التطوي ــة حصــة املب ــات لضاحي ــز املبيع ــو 2017، افتتحــت الشــركة امُلصــدرة مرك فــي 3 ماي
االســتخدام. يقــع املشــروع فــي مدينــة الكويــت ويطــل علــى بحــر اخلليــج العربــي. ويبلــغ إجمالــي املســاحة املبنيــة للمشــروع 
حوالــي 381،000 متــر مربــع، وتشــمل 71 قطعــة أرض للمبانــي الســكنية، واألنشــطة التجاريــة، ومحــالت جتاريــة للبيــع 
بالتجزئــة وأغذيــة ومشــروبات. تعتبــر مجموعــة كيبكــو أول شــركة مــن القطــاع اخلــاص تقــوم بــدور مخطــط عقــاري رئيســي 
تلتــزم بوضــع البنيــة التحتيــة ملشــروع مــن هــذا احلجــم. مت االنتهــاء مــن أعمــال البنيــة التحتيــة للمشــروع ومت تســليم املرافــق 
العامــة إلــى اجلهــات احلكوميــة ذات الصلــة. تخطــط املجموعــة لتطويــر حوالــي 38 فــي املائــة مــن هــذا املشــروع مــن خــالل 
كيــان املجموعــة، شــركة مينــا هومــز العقاريــة ش.م.ك (مقفلــة) )مينــا هومــز) التــي تديرهــا شــركة العقــارات املتحــدة. 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، متتلــك املجموعــة 88 باملائــة فــي مينــا هومــز. ســتقوم مينــا هومــز ببنــاء وبيــع 8 قســائم 
تضــم مبانــي ســكنية فاخــرة ومســاحات مكتبيــة. كمــا تعتــزم بنــاء وتأجيــر 14 قســيمة تضــم شــقق فندقيــة ومكاتــب ومطاعــم 
وعيــادات ومســاحات البيــع بالتجزئــة. واجلديــر بالذكــر، أن عمليــات البيــع للمشــروع الســكني قــد بدأت.أمــا احلصــة 
املتبقيــة والبالــغ نســبتها 62 فــي املائــة أو 57 قســيمة مــن مشــروع حصــة املبــارك ســيتم تطويرهــا مــن قبــل أطــراف أخــرى 

خــارج مجموعــة كيبكــو.

ــة  ــاري الواقعــة فــي منطقــة الفحيحيــل مبســاحة إجمالي ــت الشــركة امُلصــدرة شــراء أرض خب فــي 4 ديســمبر 2018، أكمل
ــع. ــر مرب قدرهــا 231,803 مت

ســاهمت هــذه األنشــطة فــي حتقيــق أربــاح منتظمــة للشــركة امُلصــدرة ممــا ســمح لهــا الدخــول فــي قطــاع شــهد أرباًحــا فــي 
ــة هــذه االســتثمارات تســاعد إيضــاً الشــركة امُلصــدرة  فــي إدارة  ــة املاضيــة. واجلديــر بالذكــر، بــإن هيكل الســنوات القليل

اســتثماراتها فــي العقــارات.

الصناعــة - متتلــك الشــركة امُلصــدرة أســهم أو اســتثمارات أخــرى فــي شــركات تعمــل فــي مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات 	 
متثــل إجمالــي 1.5 باملائــة تقريبــاً مــن موجوداتهــا كمــا قــي 31 ديســمبر 2018. وتتضمــن تلــك الصناعــات البتروكيماويــات 
واأللبــان واملصانــع ومرافــق الرعايــة الصحيــة، وميتــد تاريــخ عمــل بعــض تلــك الشــركات إلــى عــدة ســنوات، فــي حــني مت 
إنشــاء بعضهــا مؤخــراً. ومتتلــك الشــركة امُلصــدرة تلــك الشــركات بصفــة رئيســية مــن خــالل شــركة الصناعــات املتحــدة 
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ش.م.ك ("شــركة الصناعــات املتحــدة") والتــي تبلــغ نســبة امللكيــة املؤثــرة للشــركة امُلصــدرة فيهــا 77.8 باملائــة كمــا فــي 31 
 .2018 ديســمبر 

التعليــم - للشــركة امُلصــدرة حضــور فــي قطــاع التعليــم مــن خــالل شــركتها التابعــة، شــركة أوفرالنــد. فــي ديســمبر 2017، 	 
قامــت شــركة أوفرالنــد بحيــازة حصــة إضافيــة بنســبة 20.3 % فــي شــركة التعليــم املتحــدة ش.م.ك. (مقفلــة) ("التعليــم 
املتحــدة"). ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت حصــة ملكيــة الشــركة امُلصــدرة املؤثــرة مــن 43.6 % إلــى 63.9 %. ومتلــك شــركة 
التعليــم املتحــدة التــي تأسســت فــي 2003 وتديــر جامعــات ومــدارس خاصــة. ولديهــا أكثــر مــن 17,000 طالــب حتــت 
العالمــة التجاريــة املدرســة األمريكيــة املتحــدة، الريــان، واجلامعــة األمريكيــة فــي الكويــت محققــة منــو ثابــت فــي تســجيل 
الطــالب. وتســتمر شــركة التعليــم املتحــدة فــي النمــو فــي قطــاع التعليــم مــع زيــادة قاعدتهــا الطالبيــة والدرجــات حتــت 

هــذه العالمــات التجاريــة والتعــاون مــع املعاهــد األجنبيــة املرموقــة.

االستثمار1	 

باإلضافــة لأنشــطة التجاريــة الرئيســية املذكــورة أعــاله، متتلــك الشــركة امُلصــدرة اســتثمارات فــي صناديــق إســتثمار 
ــي كمــا فــي 31   ــار كويت ــون دين ــغ قيمتهــا 3.1 ملي ــة خاصــة وأســهم مدرجــة واســتثمارات ذات دخــل ثابــت تبل وحقــوق ملكي

ديســمبر 2018.

احلضور اإلقليمي

تتمتع املجموعة وشركاتها الزميلة بحضور في الدول التالية:

الدولة التي تتواجد بها الشركةالشركة
الكويت، تركيا، اجلزائر، العراق، تونس، اإلمارات، لبنان (فرع لبنك بغداد) بنك برقان

وليبيا (مكتب متثيلي لبنك تونس الدولي).
البحرين، الكويت، تونس، اإلمارات، سوريا، املغرب، مالطا، العراق والواليات شركة اخلليج املتحد القابضة

املتحدة األمريكية.
الكويت، اململكة العربية السعودية، لبنان، مصر، سوريا، األردن، البحرين، مجموعة اخلليج للتأمني

العراق، اإلمارات، تركيا، اجلزائر.
)OSN( مرخص لها العمل في 25 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مجموعة بانثر اإلعالمية احملدودة

ولكنها تركز حالياً على 7 أسواق أساسية.
الكويت، األردن، مصر، سلطنة عمان، سوريا، اإلمارات، اململكة املتحدة، املغرب شركة العقارات املتحدة

ولبنان.
األردن، قبرص، وفلسطنيالبنك األردني الكويتي

الكويتشركة الصناعات املتحدة
الكويتشركة التعليم املتحدة

ــاً  ــة، فــإن كيبكــو تقــوم حالي ــب اإلفصــاح وفقــاً للقطاعــات املعني ــة والــذي يتطل ــر املالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي ــار رقــم (8) مــن املعايي 1 ســندا للمعي

باإلفصــاح عــن األنشــطة فــي خمســة قطاعــات رئيســية هــي: العمليــات املصرفيــة التجاريــة، إدارة األصــول والعمليــات املصرفيــة االســتثمارية، التأمــني، 
الصناعــة، والعقــارات وغيرهــا مــن القطاعــات. ويضــم قطــاع إدارة األصــول والعمليــات املصرفيــة االســتثمارية قطــاع االســتثمارات.
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 استراتيجية األعمال

تتمثل العناصر الرئيسية الستراتيجية املجموعة مبا يلي:

االســتفادة مــن مكانــة املجموعــة وســمعتها فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ودول منطقــة الشــرق األوســط 	 
وشــمال أفريقيــا القتنــاص فــرص النمــو املســتقبلية فــي تلــك الــدول: تؤمــن شــركة كيبكــو برســوخ مكانتهــا مــن خــالل 
شــبكة عالقــات األعمــال والســمعة الطيبــة التــي تتمتــع بهــا؛ األمــر الــذي يتيــح لهــا الكشــف عــن فــرص النمــو وحتقيــق عوائــد 
مجزيــة مــن أعمالهــا. وتســعى شــركة كيبكــو الختــراق أســواق جديــدة مــن خــالل كيانــات األعمــال القائمــة التــي متتلكهــا، 
والســعي فــي نفــس الوقــت القتنــاص الفــرص اجلديــدة التــي ســتحقق عوائــد مرتفعــة. وتهتــم شــركة كيبكــو فــي املقــام األول 
بالســعي لتطويــر أعمالهــا فــي الــدول التــي تتشــابه فيهــا فــرص التنميــة وديناميكيــات الســوق مــع تلــك التــي ســبق لشــركة 
كيبكــو أن واجهتهــا مــن قبــل. إن معرفــة شــركة كيبكــو باملنطقــة وقدرتهــا علــى إدارة املخاطــر احملليــة تخلــق فرصــاً لتحقيــق 
ــادرة التــي اتخذتهــا شــركة كيبكــو فــي االســتفادة  ــى املب ــال ذلــك عل ــات التشــغيلية. وينعكــس مث عوائــد مرتفعــة مــن البيئ
مــن حضورهــا اإلقليمــي املتزايــد فــي مجــال تقــدمي اخلدمــات املاليــة. كمــا تســعى شــركة كيبكــو جلــذب شــركاء يتمتعــون 
بحضــور عاملــي بهــدف اإلســراع مــن وتيــرة منــو األعمــال التــي تســتثمر الشــركة فيهــا، وكذلــك لالســتفادة مــن اخلبــرة التــي 

متتلكهــا هــذه الشــركات العامليــة الناجحــة فــي مختلــف القطاعــات.

االســتحواذ على كيانات األعمال وإنشــائها وبنائها وبيعها بطريقة انتقائية في القطاعات التي تســعى لالســتفادة 	 
مــن منــو الفــرص اإلقليميــة: تركــز شــركة كيبكــو فــي الوقــت الراهــن بصفــة أساســية علــى قطــاع العمليــات املصرفيــة 
التجاريــة، وإدارة األصــول والعمليــات املصرفيــة االســتثمارية، والتامــني، والعقــارات، واإلعــالم، إال أن الشــركة ســوف تســعى 
لكشــف النقــاب عــن األســواق الناشــئة التــي تثبــت إمكانيــة منوهــا علــى املســتوى اإلقليمــي والتــي حتتــاج إلــى شــركات جديــدة 
ــد فــي قطــاع  ــة حضورهــا اإلقليمــي املتزاي ــادة رقع ــا أن ستســعى شــركة كيبكــو لزي ــا مــن اخلدمــات. كم ــي احتياجاته تلب
العمليــات املصرفيــة التجاريــة والعمليــات املصرفيــة لأفــراد، باإلضافــة إلــى منتجــات وخدمــات التأمــني، وذلــك مــن خــالل 
خطــط ترمــي إلــى تطويــر املنتجــات واخلدمــات اخلاصــة باإلدخــار ومعاشــات التقاعــد. وســوف تســتمر شــركة كيبكــو فــي 
الســعي نحــو الشــراكات مــع شــركاء عامليــني ومحليــني لالســتثمار فــي املشــاريع اجلديــدة وفقــاً للنمــوذج املنفــذ ســابقاً بنجــاح 

فــي مناطــق أو دول أخــرى.

الســيطرة علــى إدارة كيانــات األعمــال: تســعى شــركة كيبكــو لالســتحواذ علــى حصــص ملكيــة مؤثــرة أو متنحهــا الســيطرة 	 
علــى أعمــال الشــركات التــي تســتحوذ عليهــا، وكذلــك احلصــول علــى أغلبيــة متثيــل فــي مجالــس االدارة هــذه الشــركات. إن 
امتــالك شــركة كيبكــو حلصــص ملكيــة متنحهــا الســيطرة، تتيــح لهــا تقــدمي التوجيــه االســتراتيجي ووضــع أهــداف ماليــة 
واضحــة ألنشــطتها وأعمالهــا. كمــا أن هــذا األمــر يتيــح ألعمــال املجموعــة جــذب رواد اإلدارة ومراقبــة األداء التشــغيلي 
ووضــع أفضــل املمارســات حلوكمــات تلــك الشــركات، وبصفــة عامــة االســتفادة مــن املعرفــة الفنيــة التــي تتمتــع بهــا شــركة 
كيبكــو علــى املســتوى اإلقليمــي فــي مختلــف القطاعــات. ومتــارس شــركة كيبكــو الســيطرة علــى أنشــطتها الرئيســية 
("الشــركات الرئيســية") مــن خــالل متلــك أغلبيــة االســهم فــي كل مــن تلــك الشــركات، األمــر الــذي يخلــق لشــركة كيبكــو 

تأثيــراً قويــاً علــى تشــكيل مجالــس إدارة تلــك الشــركات وكيفيــة إداراتهــا وحتديــد اســتراتيجياتها وسياســاتها املاليــة.

لزيــادة قيمــة 	  كيبكــو  إلــى طويــل األجــل: تســعى شــركة  زيــادة قيمــة الشــركات التــي متلكهــا ذات األفــق متوســط 
ــى املســتويني  ــا عل ــا التشــغيلي وتوســيع نطــاق مبيعاته ــادة دخله ــي نحــو زي ــذ اســتراتيجية ترم ــق تنفي الشــركات عــن طري
احمللــي واإلقليمــي، باإلضافــة إلــى تنفيــذ عمليــات االســتحواذ. وتراجــع الشــركة ممتلكاتهــا بصفــة مســتمرة حيــث تنظــر فــي 
خيــارات زيــادة قيمتهــا، مبــا فــي ذلــك التخــارج مــن كافــة كيانــات األعمــال التــي متتلكهــا أو جــزء منهــا. كمــا تقــوم الشــركة 
بعمليــات تخــارج مــن وقــت آلخــر لالســتفادة مــن الظــروف الســوقية املؤاتيــة. وقــد تضمنــت تلــك العمليــات بيــع حصــص 
ملكيــة مؤثــرة أو حصــص ملكيــة اســتراتيجية كمــا حصــل مــع الشــركة الوطنيــة لإلتصــاالت وشــركة اخلليــج للتأمــن 
وشــركة هميبــل للدهانــات والشــركة الســعودية النيوزالنديــة للمنتجــات الصحيــة؛ وكذلــك مــن خــالل عمليــات اإلدراج فــي 
أســواق األوراق املاليــة احملليــة أو اإلقليميــة، كمــا مت بالنســبه لشــركة كامكــو والشــركة الســعودية ملنتجــات األلبــان واألغذيــة 

ــي. ــروج للتأمــني التكافل ("ســدافكو") وشــركة ب
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مدة الشركة

مدة الشركة غير محدودة.

إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة بالتصويت السري.  

ــس إدارة الشــركة بنســبة مــا ميلكــه  ــه فــي مجل ــني ل ــا تعيــني ممثل ــا أو اعتباري ــكل مســاهم ســواء كان شــخصاً طبيعي ويجــوز ل
مــن أســهم فيهــا، ويكــون لهــؤالء املمثلــني مــا لأعضــاء املنتخبــني مــن احلقــوق والواجبــات، ويكــون املســاهم مســئوال عــن أعمــال 

ممثليــه جتــاه الشــركة ودائنيهــا ومســاهميها.

مــدة عضويــة مجلــس اإلدارة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، وإذا تعــذر انتخــاب مجلــس إدارة جديــد فــي امليعــاد احملــدد اســتمر 
املجلــس القائــم فــي إدارة الشــركة إلــى حــني زوال األســباب وانتخــاب مجلــس جديــد. 

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية:  
أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف  ( 1
أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي جرميــة إفــالس أو التدليــس أو جرميــة مخلــة ( 2

بالشــرف أو األمانــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه ألحــكام قانــون الشــركات لــم يكــن قــد رد اليــه اعتبــاره.  

فيمــا عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلني إن وجــدوا، يجــب أن يكــون مالــكاً بصفــة شــخصية أو يكــون الشــخص الــذي ميثلــه 
مالــكاً لعــدد مــن أســهم الشــركة.

اجلمعية العامة

طريقة الدعوة

ــة جــدول األعمــال وزمــان ومــكان إنعقــاد  ــا كانــت صفتهــا متضمن ــة العامــة أي توجــه الدعــوة إلــى حضــور اجتمــاع اجلمعي
االجتمــاع عــن طريــق اإلعــالن مرتــني فــي صحيفتــني يوميتــني محليتــني تصــدران باللغــة العربيــة واملوقــع االلكترونــي للشــركة 
علــى أن يتــم اإلعــالن فــي املــرة الثانيــة بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ نشــر اإلعــالن األول وقبــل انعقــاد 

االجتمــاع بســبعة أيــام علــى األقــل.

ويجــب إخطــار وزارة التجــارة والصناعــة كتابيــا بجــدول األعمــال ومبيعــاد ومــكان االجتمــاع قبــل انعقــاده بســبعة أيــام علــى 
األقــل.  

اختصاصات اجلمعية العامة العادية

ــون أو النظــام  ــه القان ــا احتفــظ ب ــق بأمــور الشــركة عــدا م ــا يتعل ــكل م ــة ب ــة عادي ــة العامــة منعقــدة بصف تختــص اجلمعي
ــة. ــر عادي ــة غي ــدة بصف ــة منعق ــة العام األساســي للشــركة للجمعي

إختصاصات اجلمعية العامة غير العادية:

مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تختص اجلمعية العامة غير العادية باملسائل التالية:  
تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي.. 1
بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.. 2
حل الشركة أو اندماجها أو حتولها أو انقسامها.. 3
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.. 4
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كل قــرار يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة  ال يكــون نافــذاً إال بعــد اتخــاذ اجــراءات الَشــهر. ويجــب احلصــول علــى  
موافقــة الــوزارة إذا كان القــرار متعلقــاً باســم الشــركة أو أغراضهــا أو رأس مالهــا فيمــا عــدا زيــادة رأس املــال عــن طريــق إصــدار 

أســهم مقابــل أربــاح حققتهــا الشــركة أو نتيجــة إضافــة احتياطياتهــا اجلائــز اســتعمالها الــى رأس املــال.

حسابات الشركة

يكــون للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر مــن احملاســبني القانونيــني، تعينــه اجلمعيــة العامــة - بعــد موافقــة هيئــة أســواق املــال 
- وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة املالية التي عني لها. 

وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعني عليهم إعداد تقرير موحد وفقاً للقانون.

توزيع األرباح

توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي:  
يقتطــع 10 % تخصــص حلســاب االحتياطــي اإلجبــاري، ويجــوز للجمعيــة العموميــة وقــف هــذا اإلقتطــاع إذا زاد االحتياطــي . 1

اإلجبــاري علــى نصــف رأس مــال الشــركة.
يقتطــع 10 % أخــرى تخصــص حلســاب االحتياطــي اإلختيــاري، ويوقــف هــذا اإلقتطــاع بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة العاديــة . 2

بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة. 
ــى . 3 ــة عل ــات املترتب ــة االلتزام ــة ملواجه ــة العام ــرره اجلمعي ــس اإلدارة وتق ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــاح بن ــن األرب يقتطــع جــزء م

ــى املســاهمني.  ــوال عل ــع هــذه األم ــل وال يجــوز توزي ــني العم الشــركة مبوجــب قوان
يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها 5 % للمساهمني من قيمة أسهمهم.. 4
يخصص بعد ما تقدم نسبة حتددها اجلمعية العمومية ال تزيد على 10 % من الباقي ملكافآت مجلس اإلدارة.. 5
يــوزع الباقــي مــن األربــاح بعــد ذلــك علــى املســاهمني كحصــة إضافيــة مــن األربــاح أو يرحــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة . 6

الــى الســنة املقبلــة، أو يخصــص إلنشــاء مــال لالحتياطــي أو مــال لالســتهالك غيــر عاديــني.

 إنقضاء الشركة، تصفيتها ومسؤوليتها عن شركاتها التابعة

تنقضــي الشــركة بأحــد األمــور املنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة . وتكــون الشــركة مســؤولة – علــى ســبيل 
ــة: ــر الشــروط التالي ــة تواف ــة فــي حال ــون شــركاتها التابع التضامــن – عــن دي

عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء مبا عليها من التزامات.  ( 1
أن متلــك الشــركة فــي الشــركة التابعــة نســبة مــن رأســمالها متكنهــا مــن التحكــم فــي تعيــني غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ( 2

أو املديريــن، أو فــي القــرارات التــي تصــدر عــن اإلدارة .  
أن تتخــذ الشــركة التابعــة قــرارات أو تقــوم بتصرفــات تســتهدف مصلحــة الشــركة املالكــة واملســيطرة عليهــا وتضــر ( 3

مبصلحــة الشــركة التابعــة او دائنيهــا، وتكــون هــي الســبب الرئيســي  
في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء مبا عليها من التزامات .  ( 4

وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استنادا الي سبب اخر.

جتــري تصفيــة أمــوال الشــركة عنــد انقضائهــا وفقــاً لأحــكام قانــون الشــركات وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة فــي كل مــا لــم يــرد 
بشــأنه نــص خــاص فــي عقــد التأســيس أو فــي هــذا النظــام.  

اجلهات التي متارس الرقابة على الشركة

تخضــع الشــركة لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت طبقــاً ألحــكام قانــون الشــركات الكويتــي رقــم 1 لســنة 2016 
والئحتــه التنفيذيــة، كمــا تخضــع الشــركة لرقابــة هيئــة أســواق املــال، وبورصــة الكويــت بوصفهــا شــركة مدرجــة طبقــاً ألحــكام 

القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة، وتعديالتهمــا.
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اإلدارة
مجلس إدارة الشركة امُلصدرة

طبقــاً للنظــام األساســي، يتألــف مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة مــن خمســة أعضــاء. وينــص النظــام األساســي للشــركة امُلصــدرة 
ــالث  ــدة ث ــك مل ــة للمســاهمني وذل ــة العادي ــة العمومي ــس اإلدارة فــي اجتمــاع اجلمعي ــى انتخــاب كل عضــو مــن أعضــاء مجل عل
ســنوات، مــع جــواز إعــادة انتخابــه عنــد انتهــاء تلــك املــدة. ويتمتــع مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة بصالحيــة تعيــني وعــزل رئيــس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي فــي أي وقــت، شــريطة أال يقــل النصــاب القانونــي ملجلــس اإلدارة فــي أي وقــت عــن ثالثــة 

أعضــاء.

ــس إدارة  ــد مت إعــادة انتخــاب كل عضــو مــن أعضــاء مجل ــس إدارة الشــركة. لق ــان بأســماء أعضــاء مجل ــاه بي ــي أدن ــا يل وفيم
الشــركة امُلصــدرة ملــدة ثــالث ســنوات فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة العاديــة املنعقــد بتاريــخ 4 أبريــل 2018. وعنــوان 

كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــو ص.ب 23982، الصفــاة 13100، دولــة الكويــت.

الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح )رئيس مجلس اإلدارة، العمر 70 عامًا(
رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، دولة الكويت	 
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية، اململكة العربية السعودية	 
رئيس مجلس إدارة شركة اخلليج مصر للفنادق والسياحة، جمهورية مصر العربية	 
رئيس مجلس إدارة مبرة مشاريع اخلير، دولة الكويت 	 

السيد/ فيصل حمد العيار )نائب رئيس مجلس اإلدارة )تنفيذي(، العمر 64 عامًا(
رئيس مجلس إدارة مجموعة بانثر اإلعالمية )OSN(، دولة اإلمارات العربية املتحدة	 
الرئيس الفخري للجمعية الكويتية الختالفات التعلم، دولة الكويت	 
نائب رئيس مجلس إدارة (التنفيذي) شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع.، دولة الكويت	 
نائب رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج املتحد، مملكة البحرين	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة اخلليج املتحد القابضة، مملكة البحرين.	 
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اخلليج للتأمني، دولة الكويت 	 
نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي، اململكة األردنية الهاشمية	 
نائب رئيس مجلس إدارة مبرة مشاريع اخلير، دولة الكويت	 
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية، اململكة العربية السعودية	 
عضو مجلس إدارة شركة اخلليج مصر للفنادق والسياحة، جمهورية مصر العربية	 
عضو مجلس أمناء اجلامعة األمريكية بالكويت، دولة الكويت	 

السيد/ عبد اهلل يعقوب بشارة )عضو مجلس إدارة، العمر 83 عامًا(
عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، دولة الكويت	 
عضو في الهيئة االستشارية العليا لدول مجلس التعاون اخلليجي	 
رئيس املركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية، دولة الكويت	 
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية، اململكة العربية السعودية	 
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الشيخ/ عبد اهلل ناصر صباح األحمد الصباح (عضو مجلس اإلدارة، العمر 42 عاماً)
رئيس مجلس إدارة شركة كامكو لإلستثمار ش.م.ك. (عامة)، دولة الكويت	 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدعية العقارية املتحدة، دولة الكويت	 
عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، دولة الكويت	 
عضو مجلس إدارة بنك اخلليج املتحد، مملكة البحرين	 

الشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح )عضو مجلس اإلدارة، العمر 28 عامًا(
عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، دولة الكويت	 

وال يوجــد أي تعــارض مصالــح محتمــل بــني مهــام وواجبــات املذكوريــن أعــاله جتــاه الشــركة امُلصــدرة، ومصاحلهــم اخلاصــة أو 
واجباتهــم أو مهامهــم األخــرى.

وفيما يلي توضيح حول العالقات األسرية بني أعضاء مجلس اإلدارة:
الشــيخ/ حمــد صبــاح األحمــد الصبــاح (رئيــس مجلــس اإلدارة) هــو عــم (شــقيق األب) الشــيخ/ عبــد اهلل ناصــر صبــاح 	 

ــاح (عضــوة مجلــس اإلدارة). ــاح األحمــد الصب ــوح ناصــر صب ــاح (عضــو مجلــس اإلدارة) والشــيخة/ فت األحمــد الصب
الشــيخ/ عبــد اهلل ناصــر صبــاح األحمــد الصبــاح (عضــو مجلــس إدارة) هــو شــقيق الشــيخة/ فتــوح ناصــر صبــاح األحمــد 	 

الصبــاح (عضــو مجلــس اإلدارة).

وفيمــا يلــي بيــان بعــدد ونســبة األســهم اململوكــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة كنســبة مــن رأس مــال 
الشــركة امُلصــدرة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018:

ملكية غير مباشرة عن ملكية مباشرةأعضاء مجلس اإلدارة
طريق محافظ أستثمارية

أسهم مخصصة 
خليار متلك 

املوظفن لبعض 
أسهم الشركة 

امُلصدرة
األسهمالنسبة املئويةاألسهمالنسبة املئويةاألسهماألسهم

-7,968,3790.52--الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح

7,516,3030.4914,116,143--السيد/ فيصل حمد العيار

-----السيد/عبد اهلل يعقوب بشارة

-5,2500.00--الشيخ/ عبد اهلل ناصر صباح األحمد الصباح

---1,0500.00الشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
فيمــا يلــي بيــان مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 واملكافــآت املتوقعــة 

ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019:
مكافآت أعضاء مجلس إدارة أعضاء مجلس اإلدارة

الشركة امُلصدرة عن السنة املالية 
2018 واملقرر دفعها  في 2019 

)املبالغ بالدينار الكويتي(

املكافآت املتوقعة ألعضاء مجلس 
إدارة الشركة امُلصدرة عن السنة 
املالية 2019 واملقرر دفعها  في 

2020 )املبالغ بالدينار الكويتي(
100,000100,000الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح

30,00030,000السيد/ فيصل حمد العيار

30,00030,000السيد/ عبد اهلل يعقوب بشارة

30,00030,000الشيخ/ عبد اهلل ناصر صباح األحمد الصباح

30,00030,000الشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح

ووفقــا ملــا ذكرتــه الشــركة امُلصــدرة، ليــس هنــاك ســبب فــي هــذه املرحلــة للتشــكيك فــي أن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة قــد 
تختلــف بنســبة مؤثــرة فــي مجملهــا؛ إال أن النســبة املتعلقــة بــاألداء قــد تختلــف وفــق أداء الشــركة امُلصــدرة.
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مكافآت اإلدارة العليا

فيمــا يلــي املزايــا املدفوعــة أو املســتحقات املقــدرة التــي تتعلــق بــاإلدارة العليــا للشــركة امُلصــدرة (الشــركة األم) (مبــا فــي ذلــك 
أعضــاء مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بخدماتهــم املقدمــة للجــان اخلاصــة واملديــر العــام التنفيــذي واملــدراء التنفيذيــني اآلخريــن) 

مكافآت اإلدارة العليا 
)باأللف دينار(

للسنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2017

للسنة املنتهية في 31 
ديسمبر  2018

3,3723,431رواتب ومزايا قصيرة األجل 

365 362مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 

607453دفعات على أساس األسهم 

4,3414,249املجموع

العقود املبرمة بن أعضاء مجلس إدارة الشركة امُلصدرة وأي من شركاتها التابعة

فيمــا يلــي تفاصيــل املعامــالت التــي متــت مــع األطــراف ذوي العالقــة، أي املســاهمني الرئيســيني والشــركات الزميلــة وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو ميارســون عليهــا ســيطرة مشــتركة أو 

تأثيــراً ملموســاً. إن األرصــدة واملعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة تتكــون ممــا يلــي:
املساهم 
الرئيسي

الشركات 
الزميلة 

كما في 31 أخرى
ديسمبر 2018

كما في 31 
ديسمبر 2017

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

بيان املركز املالي املجمع:
769----نقد في الصندوق ولدى البنوك

21,057346,357367,414488,175-قروض وسلف*
2,2159464793,64045,337موجودات أخرى

املستحق إلى البنوك واملؤسسات 
14,70020,82835,52851,763-املالية األخرى*

68,99915,3808,79693,17576,813ودائع من عمالء*
3,0333,018-3,033-أوراق دفع متوسطة األجل

48023061,92562,635117,500مطلوبات أخرى
1,5099062,4152,415-أوراق رأسمالية مستدامة

معامالت:
4,2451,0219,65914,92519,161إيرادات فوائد

-9,9419,941--إيرادات  توزيعات أرباح
5,0892,2472,0769,4124,563إيرادات أتعاب وعموالت

ربح البيع اجلزئي الستثمار في 
38,517----شركة محاصة إعالمية**

2,5417873,4086,7362,956مصروف فوائد

التزامات ومطلوبات محتملة:
4141667--خطاب اعتماد

2536,36450,54286,93177,457ضمانات
* تتعلق األرصدة لدى أطراف ذات عالقة بعمليات شركة تابعة بالقطاع املصرفي.

** فــي يونيــو 2017، قامــت املجموعــة بالتخلــص مــن حصتهــا البالغــة 8 % فــي مجموعــة بانثــر اإلعالميــة مقابــل إجمالــي 60،710 ألــف دينــار كويتــي ملســاهميها الرئيســيني وحققــت ربًحــا 

بقيمــة 38،517 ألــف دينــار كويتــي فــي بيــان الدخــل املوحــد.
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العقود املبرمة مع الشركة امُلصدرة والتي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها

ميــارس أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة وأقاربهــم مــن الدرجــة األولــى أنشــطة وأعمــال جتاريــة مــع الشــركات التابعــة 
لشــركة كيبكــو كعمــالء وذلــك وفقــاً لشــروط جتاريــة وعلــى أســاس اســتقالل املصالــح وذلــك فــي اإلطــار الطبيعــي ملمارســة كل 
شــركة تابعــة ألعمالهــا وأنشــطتها. ويتضمــن ذلــك حســابات بنكيــة ومدخــرات ومنتجــات اســتثمارية وخدمــات فندقيــة ومطاعــم 
وغيــر ذلــك مــن اخلدمــات األخــرى. وتشــجع شــركة كيبكــو كافــة موظفيهــا وأعضــاء مجلــس إدارتهــا علــى االســتفادة مــن تلــك 
اخلدمــات، كمــا متنــح الشــركة امُلصــدرة خصومــات لكافــة موظفــي املجموعــة لتشــجيعهم علــى اســتخدام تلــك اخلدمــات. وال 

تبلــغ قيمــة أي مــن تلــك املعامــالت مبالــغ مؤثــرة.

اإلدارة التنفيذية للشركة امُلصدرة

يوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات فيمــا يتعلــق بــاإلدارة التنفيذيــة للشــركة امُلصــدرة كمــا فــي 15 مايــو 2019. إن عنــوان 
العمــل لــكل عضــو مــن اإلدارة التنفيذيــة هــو علــى ص.ب 23982، الصفــاة 13100، دولــة الكويــت.

سنوات العمل مع الوظيفةالعمراالسم
املجموعة

29نائب رئيس مجلس اإلدارة (تنفيذي)64فيصل حمد العيار

29الرئيس التنفيذي لعمليات املجموعة68سامر صبحي خنشت

25الرئيس التنفيذي – قطاع االستثمار53طارق محمد عبد السالم
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13رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة50محسن علي حسني

18نائب رئيس أول للمجموعة – املالية والعمليات44مازن عصام حوا

8 أشهررئيس املبادرات االستراتيجية للمجموعة40جو كوكباني
23رئيس اخلزانة58عادل جاسم الوقيان

6نائب رئيس أول – قطاع البنوك 60أسامة طلعت الغصني 

2املدير التنفيذي - ضاحية حصة املبارك57توفيق أحمد اجلراح

8املدير التنفيذي التصاالت املجموعة40إميان محمد العوضي 

13مستشار62روبير دروليه

وليــس هنــاك أي تعــارض مصالــح محتمــل بــني مهــام وواجبــات املذكوريــن أعــاله جتــاه الشــركة امُلصــدرة، ومصاحلهــم اخلاصــة 
أو واجباتهــم ومهامهــم األخــرى.

فيصل حمد العيار –  نائب رئيس مجلس اإلدارة (تنفيذي)

يتولــى الســيد فيصــل العيــار منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة (تنفيــذي) لشــركة مشــاريع الكويــت (القابضــة)، وقــد انضــم 
ــي عــام 1990 عندمــا كانــت شــركة املشــاريع شــركة اســتثمارية إقليميــة تديــر أصــوالً بقيمــة 220 مليــون دوالر  إلــى الشــركة فـ
ــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  أمريكــي. وقــد حتولــت الشــركة حتــت قيادتــه إلــى إحــدى الشــركات القابضــة الرائــدة فـ
أفريقيــا. تتركــز أنشــطة الشــركة الرئيســية فـــي قطاعــات اخلدمــات املاليــة، واإلعــالم، والعقــار، والصناعــة والتعليــم، وتنشــط 
فـــي 24 دولــة ولديهــا أصــول مجّمعــة بقيمــة أكثــر مــن 32 مليــار دوالر أمريكــي. وكان للســيد العيــار دور بــارز فـــي إنشــاء وتطويــر 
OSN وهــي أكبــر شــركة فـــي مجــال خدمــات التلفــزة الفضائيــة املدفوعــة فـــي املنطقــة، وفـــي تطويــر الشــركة الســعودية ملنتجــات 
األلبــان واألغذيــة (ســدافكو) التــي تعتبــر إحــدى شــركات إنتــاج األلبــان الرائــدة فـــي الســعودية، وتوســعة وبيــع شــركة الوطنيــة 
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لالتصــاالت التــي تعتبــر مــن شــركات تشــغيل الهاتــف احملمــول الرئيســية فـــي املنطقــة. يتولــــى السيــــد فيصـــل العيــــار رئاســــة 
مجلــــس إدارة مجموعــة بانثــر اإلعالميــة - دبــي، اإلمــارات العربيــة املتحــــدة (OSN)، وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة كل مــن 
مجموعــة اخلليــج للتأمــن - الكويــت، وبنــك اخلليــج املتحــد - البحريــن، وشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة – البحريــن، 
والبنــك األردنــي الكويتــي - األردن، والشــركة الســعودية ملنتجــات األلبــان واألغذيــة (ســدافكو) - الســعودية، ومبـــرة مشاريــــع 
اخليـــر - الكويــت. كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة شــركة اخلليــج مصــر للســياحة والفنــادق - مصــر. وهــو أيضــاً عضــو مجلــس 
ــه  ــار حيات ــدأ الســيد العي ــم. ب ــة الختالفــات التعل ــة الكويتي ــت والرئيــس الفخــري للجمعي ــي الكوي ــة فـ ــة األمريكي ــاء اجلامع أمن
املهنيــة كطيــار فـــي القــوات اجلويــة الكويتيــة، وحصــل علــى جائــزة اإلجنــاز مــن جمعيــة املصرفيــني العــرب ألمريــكا الشــمالية 
فـــي عــام 2005، كمــا فــاز بجائــزة املنتــدى االقتصــادي العربــي فـــي تونــس، وجائــزة املنتــدى االقتصــادي العربــي فـــي بيــروت عــام 
2007 باإلضافــة إلــى جائــزة امللتقــى املالــي فـــي الكويــت عــام 2009 وذلــك تقديــراً لــدوره فـــي قطــاع االســتثمار وجناحاتــه فـــي 

الســوق املالــي العاملــي.

سامر صبحي خنشت – الرئيس التنفيذي لعمليات املجموعة

التحــق الســيد ســامر خنشــت بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو فـــي منصــب مديــر عــام فـــي عــام 1990 ثــم انتقــل إلــى الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة فـــي عــام 1991 إلدارة شــركة إدارة اخلليــج املتحــدة، وهــي الشــركة التابعــة لشــركة كيبكــو فـــي الواليــات املتحــدة التــي 
تعمــل علــى استكشــاف وحتديــد املــوارد االســتراتيجية لدعــم أنشــطة شــركة كيبكــو فـــي قطاعــات اخلدمــات املاليــة واإلعــالم 
ــي منصــب الرئيــس  ــه فـ ــم مت تعيين ــا. ث ــف أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــي مختل وغيرهــا مــن القطاعــات فـ
التنفـــيذي لعمليــات مجموعــة شــركة كيبكــو فـــي عــام 2008. وهــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة تقاعــد لالدخــار والتقاعــد، 
وعضــو مجلــس إدارة بنــك برقــان وبنــك اخلليــج املتحــد وشــركة العقــارات املتحــدة، وعضــو فـــي مجالــس إدارة وجلــان 
اجلامعــة األمريكيــة فـــي الكويــت ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. ويحمــل الســيد خنشــت شــهادتي بكالوريــوس مــن معهــد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، وشــهادة املاجســتير فـــي إدارة األعمــال مــن جامعــة هارفــارد.

طارق محمد عبد السالم – الرئيس التنفيذي، قطاع االستثمار  

انضــم الســيد طــارق عبــد الســالم إلــى شــركة كيبكــو فـــي منصــب الرئيــس التنفـــيذي لقطــاع االســتثمار فـــي ينايــر 2011، وكان 
قــد انضــم إلــى الشــركة للمــرة األولــى فـــي 1992 وأصبــح مســؤوالً عــن إدارة االســتثمار فـــي الشــركة فـــي عــام 1996. تولــى فـــي 
1999 منصــب مديــر عــام كامكــو، وفـــي 2006 انضــم إلــى شــركة العقــارات املتحــدة فـــي منصــب الرئيــس التنفـــيذي وفـــي 2010 

أصبــح رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفـــيذي كمــا كان رئيســاً ملجلــس إدارة بنــك برقــان بــني عامــي 2007 و2010 وعضــواً 
فـــي مجلــس إدارة شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة والشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأمــني وشــركة اخلليــج للتأمــن. ويشــغل 
حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة العقــارات املتحـــدة ونائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة للمقاصــة، وعضــو 
ــة. ويحمــل الســيد طــارق عبــد  ــات البترولي مجلــس إدارة كامكــو، والبنــك األردنــي الكويتــي وشــركة القريــن لصناعــة الكيماوي

الســالم بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الكويــت.

بيناك باني مايترا – رئيس املدراء املاليني للمجموعة

التحــق الســيد بينــاك مايتــرا بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو فـــي عــام 1988. ومت تعيينــه مراقــب مالــي فـــي عــام 1991، ثــم رئيســاً 
للمــدراء املاليــني فـــي املجموعــة عــام 1996. وهــو عضــو فـــي فريــق إدارة مخاطــر وتطويــر إســتراتيجية املجموعــة. كمــا يتولــى 
ــل  ــس إدارة بنــك برقــان وOSN وPKC Advisory. وقب ــي مجل ــل األداء للمجموعــة. وهــو عضــو فـ ــط وحتلي مســؤولية التخطي
التحاقــه بالعمــل لــدى املجموعــة، عمــل الســيد مايتــرا لــدى مكاتــب مدققــي احلســابات اخلارجيــني آرثــر يونــغ إنترناشــيونال. 
وفـــي عــام 2008 فــاز بــأول جائــزة رئيــس املــدراء املاليــني فـــي القطــاع اخلــاص ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وفـــي 
ــد احملاســبني  ــا املمنوحــة مــن معه ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ــي فـ ــر مال ــزة أفضــل مدي ــاز بجائ عــام 2011 ف
املعتمديــن فـــي اجنلتــرا وويلــز، وجــاء  فــي العامــني 2016 و2018 ضمــن قائمــة مجلــة فوربــز الشــرق األوســط ألهــم الشــخصيات 

الهنديــة التنفيذيــة الرائــدة فــي العالــم العربــي وهــو خريــج جامعــة أوســمانيا - الهنــد.
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انضــم الســيد خالــد الشــّراد إلــى مجموعــة كيبكــو فـــي 1995، ويتولــى أدوار إســتراتيجية متعــددة فــي املجموعــة بصفتــه أمــني 
ــاث  ــة لصناعــة وجتــارة األث ــكاروس وعضــو مجلــس إدارة شــركة الكويتي ســر مجلــس اإلدارة، ورئاســة مجلــس إدارة شــركتي إي
(كوفومــا) واجلمعيــة الكويتيــة الختالفــات التعلــم (كالــد)، كمــا أنــه عضــو فـــي العديــد مــن مجالــس اإلدارة واللجــان التنفيذيــة. 
يتمتــع الســيد الشــّراد مبهــارات قياديــة رفيعــة وبخبــرة تصــل إلــى مــا يقــرب مــن 30 عامــاً فـــي مجــال االستشــارات التنظيميــة 
والتنميــة تشــمل التخطيــط اإلســتراتيجي واحلوكمــة الشــركات، والهيــكل التنظيمــي للشــركات وتطويــر املــوارد البشــرية والشــؤون 
ــة. يحمــل الســيد الشــّراد شــهادة البكالوريــوس فـــي اإلدارة مــن جامعــة ســانت إدواردز فـــي أوســن بواليــة تكســاس،  اإلداري

وشــهادة معتمــدة فـــي إدارة شــؤون املوظفـــني.

محسن علي حسن – رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة

التحق الســيد محســن علي حســني بالعمل لدى شــركة كيبكو فـــي عام 2006، وهو يتمتـــع بخبـــرة كبيــــرة فـــي التدقيق اخلارجي 
والتدقيــق الداخلــي. وســبق لــه أن شــغل مناصــب لــدى مكتــب مدققــي احلســابات اخلارجيــني كــي بــي إم جــي، واملجموعــة العربية 
إلعــادة التأمــني (أريــج)، وبنــك البحريــن الوطنــي، والبنــك األهلــي املتحــد وشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة. وباإلضافــة إلــى 
 ،)CIA( ومدقــق داخلــي مجــاز )CISA( ومدقــق نظــم معلومــات مجــاز ،)CPA( مــا ســبق، فــإن الســيد/ حســني محاســب قانونــي مجــاز

وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي احملاســبة.

مازن عصام حوا - نائب رئيس أول للمجموعة، املالية والعمليات

التحــق الســيد مــازن حــوا بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو فـــي عــام 2001، ويتولــى مســؤولية التمويــل والعمليــات فــي شــركة كيبكــو، 
والتخطيــط اإلســتراتيجي والتنظيــم التشــغيلي وحتســني العمليــات واحلوكمــة وإدارة املخاطــر، كمــا يقــوم بــدور املستشــار لعــدد 
مــن الشــركات العاملــة التابعــة لشــركة كيبكــو. ويتولــى الســيد مــازن حــوا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة مينــا هومــز 
ــت االســتثمار  ــس إدارة شــركة العقــارات املتحــدة وبي ــد نتووركــس. وهــو عضــو مجل ــة وشــركة التقاعــد وشــركة يونايت العقاري
العاملــي ("جلوبــل") وشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة وشــركة شــمال أفريقيــا القابضــة ومجموعــة أس أس أتــش إنترناشــيونال 
وشــركة فجــر اخلليــج للتأمــني. وقبــل التحاقــه بالعمــل لــدى املجموعــة، عمــل الســيد حــوا لــدى أندرســون أنــد كــو. يحمــل الســيد 
حــوا شــهادة ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة الدراســات العليــا لــإلدارة باريــس، فرنســا. وهــو خّريــج اجلامعــة األمريكيــة 
ــل CPA (ومحاســب  ــات املتحــدة مث ــي الوالي ــارزة ف ــة مــن مؤسســات ب ــد مــن املؤهــالت املهني ــى العدي ــز عل ــة. وهــو حائ اللبناني

قانونــي مجــاز)، CGMA (محاســب إداري دولــي معتمــد)، ومحاســب إداري مجــاز مــن معاهــد فـــي الواليــات املتحــدة.

جو كوكباني - رئيس املبادرات االستراتيجية للمجموعة

انضــم الســيد كوكبانــي إلــى شــركة كيبكــو فــي عــام 2018. ومــع وجــود حوالــي 20 عامــاً مــن اخلبــرة فــي مجــال حتديــد 
وهيكلــة وتطويــر وإدارة االســتثمارات واملشــروعات فــي األســواق احلدوديــة، يقــود الســيد جــو كوكبانــي املبــادرات اإلســتراتيجية 
واملشــروعات اخلاصــة وبرامــج التحــول عبــر مجموعــة كيبكــو. قبــل التحاقــه بشــركة كيبكــو، أســس وشــغل منصــب الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة CPC Africa، وقبــل ذلــك كان أحــد الشــركاء املؤسســني لشــركة Willow Impact Investment. وقــد شــغل العديــد 
مــن املناصــب فــي العديــد مــن املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة الرائــدة مبــا فــي ذلــك رئيــس قســم االســتثمار - أســهم الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي فرانكلــني متبلتــون، الشــريك املؤســس والعضــو املنتــدب فــي شــركة اجلبــرا كابيتــال، ورئيــس إدارة 
ــس يوســف فــي  ــة القدي ــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامع ــى درجــة البكالوري ــال. حاصــل عل األصــول فــي شــركة شــعاع كابيت

بيــروت.

عادل جاسم الوقيان - رئيس اخلزانة

التحــق الســيد الوقيــان بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو فـــي عــام 1995. وكان يعمــل قبــل ذلــك كرئيــس قســم تبــادل العمــالت األجنبيــة 
ــي بنــك برقــان. وهــو عضــو مجلــس إدارة شــركة العقــارات املتحــدة، ورئيــس مجلــس إدارة تشــيرمانز  ــة فـ ــرة اخلزين ــي دائ فـ
كلــوب. كمــا تولــى فـــي عــام 2006 رئاســة مجلــس إدارة جمعيــة أســواق املــال الكويتيــة. يحمــل الســيد الوقيــان شــهادة املاجســتير 

فـــي إدارة األعمــال مــن جامعــة يــو أس آي فـــي الواليــات املتحــدة.
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أسامة طلعت الغصن – نائب رئيس أول، قطاع البنوك

انضــم الســيد أســامة الغصــني إلــى شــركة كيبكــو فـــي منصــب نائــب رئيــس أول - قطــاع البنــوك فـــي عــام 2013. ويعمــل الســيد 
الغصــني، الــذي يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 35 عامــاً فـــي مجــال القطــاع املصرفـــي، ضمــن الفريــق املســؤول املُشــرف علــى عمليــات 
ــى الســيد الغصــني  ــل انضمامــه لشــركة كيبكــو، تول ــة التابعــة لشــركة كيبكــو ووضــع االســتراتيجيات لهــا. قب ــوك اإلقليمي البن
منصــب العضــو املنتــدب اإلقليمــي لأســواق العامليــة فــي ســيتي بنــك، وقبــل ذلــك العضــو املنتدئــب والرئيــس التنفيــذي اإلقليمــي 
ملكتــب بنــك ســتاندرز تشــارترد اخلــاص فـــي دبــي. كمــا تولــى مناصــب قياديــة لــدى كريــدي ســويس، Pictet، بنــك الكويــت 
ــوم السياســية مــن  ــي إدارة األعمــال والعل الوطنــي، البنــك التجــاري الكويتــي. ويحمــل الســيد الغصــني شــهادة البكالوريــوس فـ

جامعــة جــورج واشــنطن األمريكيــة.

توفيق أحمد اجلراح – املدير التنفيذي - ضاحية حصة املبارك

التحــق الســيد اجلــراح بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو فـــي عــام 2016، ويتولــى مســؤولية إدارة ضاحيــة حصــة املبــارك، أول مشــروع 
ــاري  ــاً فــي مجــال القطــاع العق ــد عــن 30 عام ــرة تزي ــع الســيد اجلــراح بخب ــت. يتمت ــي الكوي ــدد االســتخدامات ف ــاري متع عق
واملالــي وقــد تولــى قبــل التحاقــه بالعمــل لــدى املجموعــة، منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب فــي شــركة مجّمعــات 
األســواق التجاريــة الكويتيــة كمــا كان مديــر دائــرة التمويــل التجــاري فــي بنــك الكويــت الصناعــي. يحمــل الســيد اجلــراح شــهادة 
ــات  ــوس - الوالي ــات اليين ــس امتحان ــداد وهــو محاســب عــام مجــاز مــن مجل ــة بغ ــال مــن جامع ــي إدارة األعم ــوس ف البكالوري

املتحــدة، وعضــو املعهــد األمريكــي للمحاســبني القانونيــني املجازيــن.

إميان محمد العوضي – املدير التنفيذي التصاالت املجموعة

التحقــت اآلنســة العوضــي بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو فـــي عــام 2010 وتتولــى املســؤولية عــن تنســيق إســتراتيجية اتصــاالت فــي 
املجموعــة، واالتصــاالت والعالقــات اإلعالميــة والتســويق فــي شــركة كيبكــو. وقبــل التحاقهــا بالعمــل لــدى املجموعــة، كانــت 
اآلنســة العوضــي عضــو فـــي نيوزويــك العربيــة، كمــا عملــت فـــي وكالــة األنبــاء الكويتيــة كمراســلة للشــؤون اخلارجيــة. وهــي حتمل 

شــهادة البكالوريــوس فـــي األدب اإلجنليــزي مــن جامعــة البحريــن.

روبير دروليه - مستشار 

التحــق الســيد روبيــر دروليــه بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو فـــي عــام 2006 فــي منصــب نائــب رئيــس أول – التكنولوجيــا واإلعــالم. 
وقــد تولــى مســؤولية اإلشــراف وتطويــر وتنميــة محفظــة مجموعــة شــركة كيبكــو فـــي قطــاع االتصــاالت واإلعــالم. وقــام بــدور 
ــح مستشــار أول  ــد أصب ــاج واالســتحواذ. وق ــات االندم ــل وصفق ــات التموي ــي لشــركة كيبكــو لعملي ــي الداخل املستشــار القانون
فــي الشــركة فــي األول مــن شــهر يونيــو مــن العــام 2016 حيــث يقــدم اخلدمــات االستشــارية فــي قطــاع التكنولوجيــا واإلعــالم 
والشــؤون القانونيــة، كمــا أنــه مــا يــزال عضــو فــي اللجنــة التنفـــيذية فــي OSN. وقبــل التحاقــه بالعمــل لــدى شــركة كيبكــو، تولــى 
ــيذي لــدى يــو إس كوميونيكيشــنز سوليوشــنز. وقــد تولــى  ــيذي لــدى كونتيننتــال يــوروب والرئيــس التنفـ منصــب الرئيــس التنفـ
ــه  ــات التحــول النوعــي، وصفقــات االندمــاج واالســتحواذ، والتحالفــات االســتراتيجية بصفت ــادة وتقــدمي االستشــارات لعملي قي
رئيــس املــدراء التجاريــني علــى مســتوى العالــم لــدى كيبــل أنــد وايرلــس، وســبق لــه أن شــغل مناصــب عليــا فـــي صناعــة الكابــالت 
ــوت  ــي شــركة ســتيكمان - إيلي ــل فـ ــا عم ــاك. كم ــام مان ــدا إنترناشــيونال، وكان ــل كن ــة املتحــدة. وكان محامــي شــركة بي باململك

للمحامــاة.

املوظفون

بلغ عدد موظفي الشركة امُلصدرة 60 موظفاً وذلك كما في 31 ديسمبر 2018. 

احلوكمة

قد قامت الشركة امُلصدرة بتشكيل جلان مختلفة لتنفيذ ممارسات حوكمة الشركات على النحو التالي:
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جلنة التدقيق

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة التدقيــق طبقــاً لقواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال - الكويــت. تتمثــل 
املســؤوليات الرئيســية للجنــة فيمــا يلــي:

مراجعة البيانات املالية للتأكد من صحتها ونزاهتها	 
التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني ومتابعة أدائهم	 
دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها	 
تقييم نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن	 
اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة والتوصية بتعيني وعزل مدير إدارة التدقيق الداخلي	 
التأكــد مــن التــزام الشــركة بالقوانــني والسياســات والنظــم والتعليمــات ذات العالقــة ومراجعــة نتائــج تقاريــر اجلهــات 	 

الرقابيــة

أعضاء اللجنة:
السيد عبداهلل يعقوب بشارة - رئيس

الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح - عضو
الشيخة فتوح ناصر صباح األحمد الصباح - عضو

جلنة الترشيحات واملكافآت

يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلنــة الترشــيحات واملكافــآت ويتــم تفويضهــا باملســؤوليات والصالحيــات والواجبــات املتعلقــة مبــا 
: يلي

تقدمي توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن الترشيحات وإعادة تعيني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية	 
حتديد سياسة واضحة فيما يتعلق مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية	 
إعداد وصف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني وغير التنفيذيني واملستقلني	 
ضمان استقاللية األعضاء املستقلني	 
إعــداد التقاريــر الســنوية التــي تتضمــن املكافــآت الشــاملة التــي يتــم منحهــا إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 	 

لتفصيل با

أعضاء اللجنة:
السيد عبداهلل يعقوب بشارة - رئيس

السيد فيصل حمد العيار - عضو
الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح - عضو

جلنة إدارة املخاطر

مت تشــكيل جلنــة إدارة املخاطــر مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة. وينــاط بهــذه اللجنــة املســؤوليات والســلطات والواجبــات التــي 
تهــدف بشــكل رئيســي إلــى مســاعدة مجلــس إدارة الشــركة علــى صياغــة اســتراتيجيات وأهــداف مالئمــة إلدارة املخاطــر وتقــدمي 
توصيــات بشــأن ذلــك مبــا يتماشــى مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة املخاطــر واقتــراح 

السياســات واإلجــراءات اخلاصــة بهــا.

أعضاء اللجنة:
السيد عبداهلل يعقوب بشارة - رئيس

السيد فيصل حمد العيار - عضو
الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح - عضو
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الشركات الرئيسية
بنك برقان

تأســس بنــك برقــان كشــركة مســاهمة عامــة فــي دولــة الكويــت مبوجــب املرســوم األميــري املــؤرخ 27 ديســمبر 1975، وقــد 
أدرجــت أســمهه فــي بورصــة الكويــت. ويخضــع بنــك برقــان لتنظيــم بنــك الكويــت املركــزي. وقــد بلغــت حصــة امللكيــة الفعليــة 
املباشــرة للشــركة امُلصــدرة فــي بنــك برقــان نســبة 41.3 باملائــة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. كمــا بلغــت حصــة امللكيــة 

الفعليــة املجمعــة 63.2 باملائــة.

وعنوان املقر الرئيسي املسجل لبنك برقان هو ص. ب 5389 الصفاة 12170 دولة الكويت.

وقــد بلــغ ســعر اإلقفــال ألســهم بنــك برقــان 0.38 دينــار كويتــي للســهم الواحــد وذلــك كمــا فــي نهايــة يــوم التــداول بتاريــخ 31 
مــارس 2018، ممــا يعنــي أن القيمــة الســوقية للبنــك )Capitalisation( بلغــت 935.2 مليــون دينــار كويتــي.

ويقــدم بنــك برقــان باقــة كاملــة مــن اخلدمــات املصرفيــة للعمــالء مــن األفــراد والشــركات فــي دولــة الكويــت وتركيــا واجلزائــر 
والعــراق وتونــس واإلمــارات ولبنــان (فــرع بنــك بغــداد). ويوجــد أيضــاً مكتــب متثيلــي لبنــك تونــس العاملــي فــي ليبيــا. 

ويعمــل بنــك برقــان مــن خــالل خمســة قطاعــات تشــمل العمليــات املصرفيــة للشــركات، واملؤسســات املالية، والعمليــات املصرفية 
لأفــراد، والعمليــات املصرفيــة اخلاصــة، والعمليــات املصرفية االســتثمارية واخلزينة.

ويقــدم بنــك برقــان مــن خــالل مجموعــة العمليــات املصرفيــة للشــركات بالبنــك تســهيالت الســحب علــى املكشــوف ومنــح 
القــروض للشــركات ومتويــل رأس املــال التشــغيلي ومنــح القــروض التجاريــة وخطابــات اإلعتمــاد املســتندية وخطابــات الضمــان. 

وتضــم مجموعــة العمليــات املصرفيــة للشــركات ســبع وحــدات رئيســية كالتالــي:
وحدة اخلدمات والطاقة إلنشاء العالقات املصرفية واالئتمانية مع العمالء في قطاعي اخلدمات والطاقة؛	 
وحــدة االســتثمار والعقــار التــي تقــدم التمويــل قصيــر ومتوســط األجــل (علــى أســاس تقــدمي الضمانــات الالزمــة بصفــة 	 

أساســية) لشــركات االســتثمار وشــركات العقــارات الرئيســية؛
وحدة التجارة والسيارات؛	 
وحدة التجارة والصناعة؛	 
وحدة اإلقراض الدولية التي تقدم باقة كاملة من اخلدمات املصرفية للشركات متعددة اجلنسيات؛  	 
وحدة املقاوالت التي تقدم متويل رأس املال التشغيلي لكبرى شركات املقاوالت؛	 
توفــر وحــدة املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ("SME") للعمــالء حلــواًل واســعة الحتياجــات أعمالهــم لضمــان االســتفادة مــن 	 

فــرص التطويــر والدعــم خــالل مراحــل النمــو التطوريــة.

قطــاع املؤسســات املاليــة مســؤول عــن كل العالقــات مــع املؤسســات املاليــة والبنــوك، ويقــوم بــدور محــوري فــي للعالقــات 
املصرفيــة املراســلة بحيــث ميكــن دعــم متطلبــات العمــالء بشــكل فعــال، وميكــن لبنــك برقــان  تنفيــذ معامالتــه اخلارجيــة 
اخلاصــة. ويشــمل ذلــك املعامــالت التجاريــة للــواردات والصــادرات وترتيــب الكفــاالت مــن البنــوك لدعــم الشــركات العامليــة التــي 
تعمــل أو تقــدم خدمــات فــي الكويــت وكذلــك للشــركات الكويتيــة التــي تعمــل فــي اخلــارج. ويتولــى قطــاع املؤسســات املاليــة أيضــاً 
مســؤولية تطويــر عالقــات طويلــة األمــد وتلبيــة كافــة متطلبــات املعامــالت املصرفيــة للمؤسســات املاليــة احملليــة غيــر املصرفيــة.

ــن حســابات  ــن مجموعــة متنوعــة م ــي تتضم ــراد والت ــة لأف ــات املصرفي ــن املنتجــات واخلدم ــة م ــدم بنــك برقــان باق ــا يق كم
وقــروض وحتويــالت العمــالء، عــالوة علــى العمليــات املصرفيــة االلكترونيــة وصناديــق إيــداع األمانــات والبطاقــات االئتمانيــة 
وبطاقــات اخلصــم. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، كان ميتلــك بنــك برقــان شــبكة مكونــة مــن 167 فرعــاً ونحــو 336 ماكينــة 

ــي خلدمــة عمــالء بنــك برقــان. صــرف آل
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ويقــدم بنــك برقــان مــن خــالل مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة خدمــات إدارة الثروات وأدوات االســتثمار التي تســتهدف 
األفــراد ذوي املــالءة املاليــة العالية.

كمــا تعتبــر مجموعــة العمليــات املصرفيــة االســتثمارية واخلزينــة فــي بنــك برقــان مســؤولة عــن كافــة صفقــات األعمــال التــي تتــم 
فــي الســوق املالــي، وذلــك علــى املســتويني احمللــي والعاملــي. ويعتبــر قطــاع اخلزينــة مســؤوالً عــن إدارة أوضــاع الصــرف األجنبــي 
وإدارة األصــول واخلصــوم واإلدارة الشــاملة للميزانيــة العامــة لبنــك برقــان وأســعار الفائــدة وأوضــاع الســيولة. ويديــر قســم 
اخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية محفظــة االســتثمارات اخلاصــة ببنــك برقــان والتــي تتكــون مــن فئــات أصــول متنوعــة. ويديــر 

القســم صندوقــاً مشــتركاً فــي األســهم احملليــة حتــت إدارة بنــك برقــان. 

وقــد دأب بنــك برقــان علــى تنظيــم وتركيــز أعمالــه بهــدف حتســني الربحيــة وجــودة األصــول، كمــا أنــه يعــّول علــى اســتراتيجيته 
للنمــو مــن خــالل اســتمرار تنــوع املنتجــات واألنشــطة واألســواق.

ــا، أجنــز بنــك  ــة الكويــت وتركي ــة فــي دول ــات الرقابي ــة مــن الهيئ ــى املوافقــات النهائي وفــي ديســمبر 2012، وبعــد احلصــول عل
برقــان عمليــة االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة بنســبة 99.3 باملائــة فــي مصــرف يوروبنــك تكفــن وذلــك مــن يوروبنــك اي.أف.جــي. 
وبعــد عمليــة االســتحواذ، فــإن مصــرف يوروبنــك تكفــن يــزاول أنشــطته فــي الوقــت احلالــي حتــت مســمى بنــك برقــان تركيــا.  

ميتلــك بنــك برقــان جــودة أصــول ســليمة، وفــي 31 ديســمبر 2018، بلــغ معــدل األصــول غيــر العاملــة للبنــك إلــى إجمالــي 
ــة وبلغــت نســبة إجمالــي  ــة) 2.3 فــي املائ ــر النقدي ــى التســهيالت غي ــة باإلضافــة إل ــة (التســهيالت النقدي التســهيالت االئتماني
مخصــص (مجمــوع املخصصــات العامــة واحملــددة) املوجــودات الغيــر منتظمــة (إجمالــي الضمــان) 240.9 فــي املائــة (إجمالــي 
املخصصــات باإلضافــة إلــى قيمــة الضمانــات املتعلقــة باملوجــودات غيــر العاملــة مقســومة علــى األصــول املتعثــرة). باإلضافــة 
إلــى املخصصــات احملــددة، قــام بنــك برقــان أيًضــا بتنفيــذ مخصصــات عامــة بلغــت 92.5 فــي املائــة مــن إجمالــي املخصصــات 

(املخصصــات العامــة زائــد املخصصــات احملــددة) إلنخفــاض القيمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

لتحســني معــدل كفايــة رأس املــال، أصــدر بنــك برقــان ســندات دائمــة بقيمــة 500 مليــون دوالر أمريكــي وقــام بإصــدار حقــوق 
بقيمــة 102.6 مليــون دينــار كويتــي (350 مليــون دوالر أمريكــي) فــي 2014. فــي نوفمبــر 2015، دعــى بنــك برقــان ملمارســة 
لشــراء أذوناتــه الغيــر موافقــة لبــازل 3 بقيمــة 400 مليــون دوالر أمريكــي والتــي تســتحق فــي 2020 ومــارس حقوقــه بنجــاح 

ــات فــي 2015. الســترداد هــذه األذون

ــي البنــك األردنــي الكويتــي للمجموعــة، هــذا  ــدرة بنســبة 51.2 % ف ــه واملق ــاع بنــك برقــان حصت ــي 30 ديســمبر 2015، ب ف
ــال املطلويــة مبوجــب تعليمــات بــازل 3.  ــة نســب رأس امل االســتحواذ كان جــزء مــن عــدة عمليــات قــام بهــا بنــك برقــان لتلبي
أســفرت عمليــة البيــع هــذه عــن انخفــاض فــي أصــول بنــك برقــان املرجحــة بــأوزان املخاطــر مبــا يزيــد عــن 500 مليــون دينــار 

كويتــي.

فــي مــارس 2016، أصــدر بنــك برقــان ســندات بقيمــة 100 مليــون دينــار كويتــي مــن ضمــن الشــريحة الثانيــة لــرأس املــال تســتحق 
في 2026.  

يقــوم بنــك برقــان بتنويــع قاعــدة التمويــل باســتمرار. فــي يوليــو 2016، أنشــأ بنــك برقــان برنامــج ســندات اليــورو املتوســطة 
ــي  ــون دوالر أمريك ــة 500 ملي ــي ســبتمبر 2016، أصــدر بنــك برقــان ســندات بقيم ــي. ف ــار دوالر أمريك ــة 1.5 ملي األجــل بقيم

مبوجــب برنامــج ســندات اليــورو املتوســطة األجــل.

ــون  ــون دوالر (يســاوي 105.0 ملي ــالث ســنوات بقيمــة 350 ملي ــدة ث فــي 22 مــارس 2018، نفــذ بنــك برقــان قــرض مشــترك مل
ــالث  ــدة ث ــدة. وســيتم اســتخدام هــذا القــرض املشــترك مل ــة الرائ ــة واإلقليمي ــوك الدولي ــن البن ــع مجموعــة م ــي) م ــار كويت دين
ســنوات ألغــراض التمويــل العــام للبنــك، ويحمــل التســهيل اإلئتمانــي ســالف الذكــر معــدل فائــدة يبلــغ قــدره 95 نقطــة أســاس 
ســنوًيا فــوق USD LIBOR وســيتم الســداد علــى دفعــة واحــدة فــي نهايــة الثــالث الســنوات. وقــد متكــن بنــك برقــان مــن احلصــول 
علــى شــروط تنافســية مــع متديــد فتــرة القــرض باملقارنــة مــع القــرض املشــترك الســابق الــذي مت تنفيــذه فــي ديســمبر 2015.
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فــي 10 أكتوبــر 2018، قــام بنــك برقــان بجمــع 62.5 مليــون دينــار كويتــي عــن طريــق إصــدار 240.58 مليــون ســهم عــادي والتــي 
ــى املســاهمني  ــادة عل ــة. مت طــرح أســهم الزي ــة األخــرى ذات الصل ــات التنظيمي ــس إدارة بنــك برقــان والهيئ ــا مجل ــق عليه واف
بســعر طــرح بلــغ قــدره 0.260 دينــار كويتــي للســهم الواحــد، والتــي تشــمل قيمــة اســمية تبلــغ 0.100 دينــار كويتــي للســهم الواحــد 
وعــالوة إصــدار بلــغ قدرهــا 0.160 دينــار كويتــي للســهم الواحــد. مت تغطيــة االكتتــاب فــي زيــادة رأس املــال  بالكامــل، ممــا أدى 

إلــى زيــادة رأس مــال بنــك برقــان مببلــغ وقــدره 62.6 مليــون دينــار كويتــي.

فــي 26 ديســمبر 2018، أعلــن بنــك برقــان اإلنتهــاء مــن االكتتــاب اخلــاص إلصــدار ســندات بقيمــة  100 مليــون دينــار كويتــي 
مــن الســندات غيــر املضمونــة فــي الســوق احملليــة. تســتحق الســندات بعــد ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اإلصــدار وحتمــل فائــدة 
ثابتــة قدرهــا 4.125 %. ســتمثل عوائــد إصــدار الســندات متويــاًل إضافًيــا لبنــك برقــان، وســتؤدي إلــى حتســني بعــض النســب 

الرقابيــة بشــكل إضافــي.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، وصلــت نســبة حقــوق املســاهمني ملعــدل كفايــة رأس مــال بنــك برقــان 11.9 % وبلــغ إجمالــي معــدل 
ــازل 3. كفايــة رأس املــال 17.4 % وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بشــأن ب

ملخص مالي:
ــة فــي 31  ــة املدققــة املجمعــة لبنــك برقــان للســنوات املنتهي ــات املالي ــاه مــن البيان ــة أدن ــة املبين مت اســتخالص املعلومــات املالي
ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018. يتــم إعــداد البيانــات املاليــة لبنــك برقــان وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة 

فــي دولــة الكويــت. 

باملليون دينار كويتي
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2016
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2017
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2018
7,312.1 7,415.2  7,268.9 إجمالي املوجودات

4,262.7 4,407.6  4,224.1 قروض ودفعات مقدمة للعمالء

184.0 170.9  155.7 صافي إيرادات الفوائد 

265.3 239.4  234.7 الدخل التشغيلي

صافي الربح اخلاص مبساهمي بنك 
برقان للسنة 

 68.2  65.2 82.6

ربحية السهم األساسي واملخففة اخلاص 
مبساهمي بنك برقان (بالفلس)

 27.0  24.2 31.0

حققــت قاعــدة موجــودات بنــك برقــان منــواً بنســبة 2.0 باملائــة علــى مــدار الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 لتبلــغ 7.4 	 
مليــار دينــار كويتــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ويرجــع ذلــك بصفــة رئيســية إلــى الزيــادة فــي القــروض والدفعــات 
بلــغ إجمالــي املوجــودات كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 مبلــغ 7.3 مليــار دينــار كويتــي.  املقدمــة فــي تركيــا واجلزائــر. 
بانخفــاض قــدره 1.4 باملائــة عــن الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض العمليــات 

التركيــة بســبب انخفــاض قيمــة العملــة الليــرة التركيــة.
للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، ارتفــع صافــي إيــرادات الفوائــد بنســبة 9.7 باملائــة مقارنــة فــي الســنة املنتهيــة 	 

فــي 31 ديســمبر 2016 ليبلــغ 170.9 مليــون دينــار كويتــي. كمــا ارتفــع صافــي إيــرادات الفوائــد للســنةاملنتهية فــي 31 
ديســمبر 2018 بنســبة 7.7 باملائــة لتبلــغ 184.0 مليــون دينــار كويتــي وذلــك مقابــل 170.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2017، ونتجــت بصفــة أساســية مــن زيــادة صافــي الفائــدة فــي الهوامــش املســجلة فــي العمليــات الرئيســية.

انخفــض صافــي الدخــل للســنة اخلــاص مبســاهمي بنــك برقــان مــن 68.2 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016 ليصــل إلــى 	 
65.2 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2017، وهــو مــا ميثــل انخفــاض بنســبة 4.3 باملائــة.

ارتفــع صافــي الدخــل للســنة اخلــاص مبســاهمي بنــك برقــان للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 بنســبة 26.6 باملائــة 	 
ليبلــغ 82.6 مليــون دينــار كويتــي وذلــك مقابــل صافــي الدخــل اخلــاص مبســاهمي البنــك للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2017، ويعــزو ذلــك إلــى زيــادة إيــرادات الفوائــد وإيــرادات بــدون فوائــد، وهــو مــا مت تعويضــه جزئيــاً عــن طريــق زيــادة رســوم 

املخصصات.
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مجموعة اخلليج للتأمن

تأسســت مجموعــة اخلليــج للتأمــني ش.م.ك.ع. ("مجموعــة اخلليــج للتأمــن") كشــركة مســاهمة كويتيــة فــي دولــة الكويــت 
مبوجــب املرســوم األميــري رقــم 25 املــؤرخ 9 أبريــل 1962، وقــد أدرجــت أســهم الشــركة فــي بورصــة الكويــت.

وتخضع شركات التأمني الكويتية للتنظيم من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ويقــع عنــوان املقــر الرئيســي ملجموعــة اخلليــج التأمــن فــي بــرج كيبكــو، الــدور 42، شــارع خالــد بــن الوليــد، منطقــة شــرق، 
مدينــة الكويــت، ص.ب 1040، الصفــاة 13011، دولــة الكويــت.

وقــد مت خصخصــة مجموعــة اخلليــج للتأمــن فــي عــام 1996 بعــد بيــع دولــة الكويــت حلصتهــا البالغــة 82 باملائــة مــن رأس 
مــال هــذه الشــركة.  

فــي 2013، قامــت مجموعــة اخلليــج للتأمــن بإعــادة هيكلــة كيانهــا لتصبــح شــركة قابضــة وذلــك مــن أجــل اإلشــراف علــى 
كافــة شــركات املجموعــة. ومازالــت مجموعــة اخلليــج للتأمــن حتتفــظ بترخيصهــا كشــركة تأمــني منظمــة متــارس أنشــطتها 
فــي الســوق الكويتــي، ومتتلــك أصــوالً وســيولة كافيــة للمســاهمة فــي خطــة التوســع وبرنامــج الديــون. وقــد قامــت املجموعــة بنقــل 
أنشــطة التأمــني احملليــة اخلاصــة بهــا إلــى شــركة اخلليــج للتأمــني وإعــادة التأمني ("شــركة اخلليــج للتأمــن وإعــادة التأمن")، 
وهــي تُعــد حاليــاً أكبــر شــركات املجموعــة مــن حيــث إجمالــي عوائــد األقســاط. وكانــت تُعــد شــركة اخلليــج للتأمــن وإعــادة 

التأمــن، اململوكــة بنســبة 99.8 باملائــة مــن قبــل مجموعــة اخلليــج للتأمــن، مصــدراً رئيســياً إليــرادات وأربــاح املجموعــة. 

وقــد بلغــت حصــة امللكيــة الفعليــة املباشــرة للشــركة املصــدرة فــي مجموعــة اخلليــج للتأمــن نســبة 40.5 باملائــة وذلــك كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018. كمــا بلغــت حصــة امللكيــة الفعليــة املجمعــة 45.4 باملائــة.

وتعتبــر مجموعــة اخلليــج للتأمــن شــركة التأمــني الرائــدة فــي دولــة الكويــت مــن حيــث الدخــل احملقــق مــن أقســاط التأمــني. 
وتصــدر مجموعــة اخلليــج للتأمــن وثائــق تأمــني مختلفــة الفئــات تشــمل وثائــق التأمــني البحــري والطيــران واملمتلــكات، 

الهندســية واحلــوادث والتأمــني علــى احليــاة والتأمــني الصحــي.

تتبــع شــركة اخلليــج للتأمــن إســتراتيجيتها للتوســع اإلقليمــي عــن طريــق صفقــات االســتحواذ أو االســتثمارات املختــارة فــي 
املناطــق املســتهدفة وبقيــم متحفظــة ملضاعفــات القيمــة الدفتريــة، وبشــكل غيــر معتــاد عبــر طلبــات احلصــول علــى تراخيــص 

جديــدة. قامــت شــركة اخلليــج للتأمــن مؤخــًرا بتجميــع مركزهــا فــي اجلزائــر ودخلــت الســوق التركيــة بهــذه الطريقــة.

وبعــد أن حققــت شــركة اخلليــج للتأمــن حضــوراً مميــزاً فــي دولــة الكويــت، قامــت بتوســيع رقعتهــا فــي منطقــة دول الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا عــن طريــق:

االســتحواذ علــى حصــة 100 باملائــة  فــي شــركة لؤلــؤة الســعودية للتأمــني فــي اململكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2000. 	 
ــروج  ــن بإنشــاء شــركة الب ــني، قامــت مجموعــة اخلليــج للتأمــن مــع مســتثمرين آخري ــر فــي القوان وعقــب حــدوث تغيي
ــي  ــر 2009، والت ــة ("تــداول") فــي أكتوب ــداول األوراق املالي ــا فــي الســوق الســعودي لت ــي مت إدراجه ــي والت للتأمــني التكافل
حصلــت علــى ترخيصهــا التجــاري فــي فبرايــر 2010. وقــد مت نقــل أنشــطة التأمــني التــي تزاولهــا شــركة لؤلــؤة الســعودية 
للتأمــني إلــى الشــركة التــي تأسســت حديثــاً فــور االنتهــاء مــن اإلجــراءات الرســمية (متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن 

ــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛ ــة فــي شــركة البــروج للتأمــني التكافل حصــة بنســبة 27.0 باملائ
إنشــاء شــركة فجــر اخلليــج للتأمــني وإعــادة التأمــني ش.م.ل. فــي لبنــان عــن طريــق دمــج شــركة تراســت العامليــة للتأمــني، 	 

وهــي شــركة مســاهمة لبنانيــة، مــع شــركة الفجــر للتأمــني وإعــادة التأمــني، إلنشــاء شــركة فجــر اخلليــج للتأمــني وإعــادة 
التأمــني ش.م.ل. فــي عــام 2003 (متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 92.7 باملائــة فــي شــركة فجــر اخلليــج 

وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛

45



االســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فــي شــركة املجموعــة العربيــة املصريــة للتأمــني ش.م.م. فــي فبرايــر 2005 (متتلــك مجموعــة 	 
اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 94.9 باملائــة فــي املجموعــة العربيــة املصريــة للتأمــني وذلــك كما في 31 ديســمبر 2018)؛

االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة بنســبة 21.4 باملائــة فــي الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأمــني ش.م.ب. ("مجموعــة اخلليــج 	 
للتأمــن – البحريــن") فــي ديســمبر 2005، وقــد ارتفعــت تلــك النســبة بعــد ذلــك إلــى 51.2 باملائــة فــي عــام 2008، ثــم إلــى 
نســبة 56.1 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2010 (متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 56.1 باملائــة فــي الشــركة 

البحرينيــة الكويتيــة للتأمــني وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛
فــي أبريــل 2017، زادت مجموعــة اخلليــج للتأمــن – البحريــن حصتهــا فــي رأس مــال شــركة تكافــل الدوليــة ش.م.ب. 	 

("التكافــل")، وهــي شــركة مدرجــة فــي بورصــة البحريــن ، إلــى 63.6 فــي املائــة (31 ديســمبر 2016: 40.9 فــي املائــة). 
ونتيجــة لذلــك، أصبحــت شــركة التكافــل شــركة تابعــة للمجموعــة ومت توحيدهــا مــن ذلــك التاريــخ. فــي يونيــو 2017، زادت 
مجموعــة اخلليــج للتأمــن – البحريــن مــن ملكيتهــا للمســاهمني مــن 63.6 فــي املائــة إلــى 67.3 فــي املائــة فــي التكافــل. 

فــي ديســمبر 2018، ارتفعــت ملكيــة مجموعــة اخلليــج للتأمــن – البحريــن فــي التكافــل إلــى 81.9 %؛
إنشــاء الشــركة الســورية الكويتيــة للتأمــني ("مجموعــة اخلليــج للتأمــن – ســورية") فــي ديســمبر 2006 بحصــة ملكيــة 	 

مباشــرة أوليــة تبلــغ 44.4 باملائــة. وقــد بــدأت الشــركة املذكــورة عملياتهــا فــي عــام 2007 (متتلــك مجموعــة اخلليــج 
ــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛ ــة للتأمــني وذل ــة فــي الشــركة الســورية الكويتي للتأمــن حصــة بنســبة 54.4 باملائ

ــة 	  ــج للتأمــني وإعــادة التأمــني ش.م.ك. (مغلقــة) ("مجموعــة اخلليــج للتأمــن - الكويــت") فــي دول إنشــاء شــركة اخللي
الكويــت، ومتتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة ملكيــة فعليــة فــي تلــك الشــركة بلغــت نســبتها 99.8 باملائــة وذلــك كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018. وقــد بــدأت الشــركة عملياتهــا ككيــان قانونــي مســتقل بتاريــخ 1 ينايــر 2008 بعــد احلصــول علــى 

الترخيــص الــالزم مــن اجلهــات الرســمية الكويتيــة؛
االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة بنســبة 42.0 باملائــة فــي شــركة الشــرق العربــي للتأمــني ش.م.أ. األردنيــة ("شــركة اخلليــج 	 

للتأمــن – األردن") فــي شــهر مايــو 2009، باإلضافــة إلــى االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة إضافيــة بلغــت نســبتها 13 باملائــة 
فــي شــهر يونيــو 2009 مــن البنــك األردنــي الكويتــي (صفقــة داخليــة بــني شــركات املجموعــة)؛ والتــي زادت بعــد ذلــك إلــى 
نســبة امللكيــة إلــى 88.7 باملائــة وذلــك كمــا فــي ديســمبر 2010. وتعتبــر شــركة الشــرق العربــي للتأمــني أكبــر شــركة تأمــني 
فــي األدرن مــن حيــث احلصــة الســوقية والعوائــد احملققــة (متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 90.4 باملائــة 

فــي شــركة الشــرق العربــي للتأمــني وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛
االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة بنســبة 59.5 باملائــة فــي الشــركة املصريــة للتأمــني التكافلــي ( تعــرف مــع شــركة املجموعــة 	 

ــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن  ــة للتأمــني ش.م.م. "شــركة اخلليــج للتأمــن – مصــر") فــي 2010 (متتل ــة املصري العربي
حصــة بنســبة 61.3 باملائــة فــي الشــركة املصريــة للتأمــني وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛

االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة بنســبة 51.0 باملائــة فــي شــركة دار الســالم للتأمــني، العــراق فــي عــام 2011 (متتلــك 	 
ــتأمني وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛ مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 71.8 باملائــة فــي شــركة دار الســالم للـ

االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة بنســبة 20.0 باملائــة فــي شــركة الالينــس للتأمــني ش.م.خ. فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 	 
فــي عــام 2012 (متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 20.0 باملائــة فــي شــركة الالينــس للتأمــني وذلــك كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2018)؛
ــت 	  ــة الكوي ــة ش.م.ك.ع. فــي دول ــة العقاري ــة فــي شــركة األرجــان العاملي ــة بنســبة 20.0 باملائ ــى حصــة ملكي االســتحواذ عل

(متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 20.0 باملائــة فــي شــركة األرجــان العامليــة العقاريــة وذلــك كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018)؛ 

االســتحواذ علــى حصــة ملكيــة بنســبة 25.0 باملائــة فــي الشــركة املصريــة للتأمــني التكافلــي علــى املمتلــكات واملســؤوليات 	 
ش.م.م. فــي جمهوريــة مصــر العربيــة (متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 25.0 باملائــة فــي الشــركة املصريــة 

للتأمــني التكافلــي علــى املمتلــكات واملســؤوليات وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018)؛
التوســع فــي اجلزائــر عــن طريــق الشــراكة مــع شــركات محليــة، شــركة هيدروكربــون للتأمــني والبنــك الوطنــي اجلزائــري 	 

لتأســيس شــركة تأمــني علــى احليــاة، وهــي الشــركة اجلزائريــة اخلليجيــة للتأمــني علــى احليــاة بــرأس مــال يبلــغ 9.0 مليــون 
دوالر أمريكــي. متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة ملكيــة بنســبة 42.5 % فــي الشــركة اجلديــدة وذلــك كمــا فــي 31 

ديســمبر 2018؛  
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فــي عــام 2015، اســتحوذت مجموعــة اخلليــج للتأمــن علــى حصــة ملكيــة بنســبة 51.0 باملائــة فــي شــركة تأمــني جزائريــة، 	 
وهــي "الشــركة اجلزائريــة للتأمينــات" (متتلــك مجموعــة اخلليــج للتأمــن حصــة بنســبة 51.0 باملائــة فــي الشــركة 

ــي 31 ديســمبر 2018)؛ ــا ف ــك كم ــات وذل ــة للتأمين اجلزائري
حيازة حصة ملكية بنسبة 90 باملائة في شركة تأمني تركية Turins Sigorta Anonim Şirketi في يونيو 2016؛و	 
حيــازة حصــة بنســبة 100 باملائــة فــي AIG Sigorta Anonim Şirketi، وهــي شــركة تركيــة لللتأمــني علــى غيــر احليــاة فــي عــام 	 

2017. واندمجــت كل مــن AIG Sigorta وTurins Sigorta حتــت اســم Gulf Sigorta (حصــة بنســبة 99.2 باملائــة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2018).

ــادة  ــق زي ــدة فــي الســوق اإلقليمــي عــن طري ــح رائ ــل االســتراتيجية األساســية ملجموعــة اخلليــج للتأمــن فــي أن تصب وتتمث
ــا أن  ــا. كم ــة احتياجــات التأمــني لعمالئه ــي كاف ــي تلب ــدة الت ــة الوحي ــح املجموعــة هــي اجله ــى العمــالء، وأن تصب تركيزهــا عل
مجموعــة اخلليــج للتأمــن تركــز علــى اقتصــادات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا (دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
واجلزائــر، وتونــس، واملغــرب، الــخ)، بغــرض توســيع رقعــة نشــاطها؛ إضافــة إلــى االقتصــادات احلاليــة التــي متــارس فيهــا 
املجموعــة أنشــطتها. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد قامــت مجموعــة اخلليــج للتأمــن بوضــع خطــة متعــددة املراحــل لبرنامــج 

إدارة العالقــة مــع عمالئهــا؛ بغيــة التعمــق فــي معرفــة الســلوك الشــرائي للعمــالء.

كمــا تركــز مجموعــة اخلليــج للتأمــن علــى منتجــات التأمــني التكافلــي (منتجــات التأمــني املتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســالمية)، كمــا ســوف تبحــث مجموعــة اخلليــج للتأمــن عــن قنــوات توزيــع جديــدة وشــركاء جــدد مــن البنــوك. وفــي عــام 
2008، أنشــأت مجموعــة اخلليــج للتأمــن وحــدة للتأمــني التكافلــي التــي تقــدم منتجــات التأمــني علــى احليــاة وغيرهــا مــن 

ــر  ــدى مجموعــة اخلليــج للتأمــن إســتراتيجية لتطوي منتجــات التأمــني بأســلوب يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. ل
أعمــال التكافــل، وحاليــا عمليــات التكافــل فــي الكويــت ومملكــة البحريــن ومصــر.

وفــي ســبتمبر 2010، أعلنــت الشــركة امُلصــدرة أنهــا أبرمــت عالقــة اســتراتيجية مــع شــركة فيرفاكــس فاينانشــال هولدينغــز، 
وهــي شــركة عامليــة رائــدة فــي مجــال التأمــني وإعــادة التأمــني ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي كنـــدا. وكجــزء مــن الصفقــة، قامــت 

شــركة شــقيقة لشــركة فيرفاكــس بشــراء حصــة ملكيــة بنســبة 41.3 باملائــة فــي مجموعــة اخلليــج للتأمــن. 

ــوم  ــة ي ــك كمــا فــي نهاي ــي للســهم الواحــد وذل ــار كويت ــغ ســعر اإلقفــال ألســهم مجموعــة اخلليــج للتأمــن 0.665 دين وقــد بل
التــداول بتاريــخ 31 مــارس 2019، ممــا يعنــي أن القيمــة الســوقية ملجموعــة اخلليــج للتأمــن بلغــت 119.0 مليــون دينــار 

كويتــي.

ملخص مالي:
مت اســتخالص املعلومــات املاليــة املبينــة أدنــاه مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة ملجموعــة اخلليــج للتأمــن للســنة املاليــة 

املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018.

باملليون دينار كويتي

كما في وللسنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2016

كما في وللسنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2017

معاد إدراجها*

كما في وللسنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018

529.3  492.8  374.8 إجمالي املوجودات (معاد ادراجها)*

335.7  304.8  213.2 أقساط التامني املكتتبة 

12.0  8.3  13.4 صافي الدخل من وثائق التأمني

14.7  10.8  14.4 الربح للسنة 

الربح للسنة اخلاص مبساهمي الشركة 
11.9  10.1  12.0 األم

66.5  56.2  67.0 ربحية السهم (بالفلس) (األساسية)

66.5  56.2  67.0 ربحية السهم (بالفلس) (املخففة)

* مت إعــادة إدراج إجمالــي املوجــودات املجمعــة املقارنــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 املدرجــة فــي البيانــات  املاليــة املجمعــة املدققــة  للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، وفقــا ملعيــار 

احملاســبة الدولــي 8 السياســات احملاســبية.
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ــار 	  إرتفــع إجمالــي أقســاط التأمــني املكتتبــة مــن 213.2 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016 ليصــل إلــى 304.8 مليــون دين
كويتــي فــي عــام 2017 مســجال منــواً بنســبة 42.9 باملائــة، ويرجــع ذلــك إلــى النمــو فــي عمليــات التأمــني الطبــي فــي الكويــت 
ــة لســنةاملنتهية فــي 31 ديســمبر 2018  ــاة. وارتفــع أقســاط التأمــني املكتتب ــر احلي ــى غي ــة للتأمــني عل ــازة شــركة تركي وحي
بنســبة 10.2 باملائــة ليصــل إلــى 335.7 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مببلــغ 304.8 مليــون دينــار كويتــي لســنة املنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2017. كان النمــو فــي إجمالــي أقســاط التأمــني املكتتبــة مدفوًعــا مــن قبــل شــركة اخلليــج للتأمــن – البحريــن 

وشــركة اخلليــج للتأمــن – تركيــا مــع زيــادة أقســاط التأمــني مــن العمــالء احلاليــني وإضافــة عمــالء جــدد.
انخفــض صافــي دخــل وثائــق التأمــني مــن 13.4 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016 ليصــل إلــى 8.3 مليــون دينــار كويتــي 	 

فــي عــام 2017، وذلــك بانخفــاض بلغــت نســبته 38.6 باملائــة؛ ويرجــع تلــك إلــى ارتفــاع التعويضــات فــي قطــاع الســيارات . 
وارتفــع صافــي دخــل وثائــق التأمــني للســنةاملنتهية فــي 31 ديســمبر 2018 إلــى 12.0 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مببلــغ 8.3 
مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. ارتفــع صافــي دخــل االكتتــاب فــي عــام 2018 بســبب التحســن 

فــي مجــال األعمــال الطبيــة فــي مجموعــة اخلليــج للتأمــن – األردن ومجموعــة اخلليــج للتأمــن – الكويــت.
انخفــض صافــي الربــح اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم مــن 12.0 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016 ليصــل إلــى 10.1 	 

ــار كويتــي فــي عــام 2017، وذلــك بانخفــاض بلغــت نســبته 16.1 باملائــة. ويرجــع االنخفــاض فــي صافــي الربــح  مليــون دين
ــاب. وقــد ســجلت مجموعــة اخلليــج  ــرادات االكتت ــى االنخفــاض إي اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم بصــورة رئيســية إل
للتأمــن صافــي ربــح اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم بقيمــة 11.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2018 وذلــك مقارنــة بـــ 10.1 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، كانــت الزيــادة مدفوعــة بتحســن 

إيــرادات االكتتــاب إلــى جانــب زيــادة إيــرادات االســتثمار.

شركة اخلليج املتحد القابضة

خضــع بنــك اخلليــج املتحــد ش.م.ب. خــالل 2017 إلعــادة الهيكلــة، حيــث مت فصــل األنشــطة املصرفيــة املنظمــة عــن اخلدمــات 
ــن باســم شــركة  ــر املنظمــة. ولهــذا الغــرض، قامــت الشــركة امُلصــدرة بتأســيس شــركة مســاهمة عامــة فــي مملكــة البحري غي
اخلليــج املتحــد القابضــة ش.م.ب. والتــي اســتحوذت علــى حصــة بنســبة 100 باملائــة مــن األعمــال املصرفيــة املنظمــة لبنــك 

اخلليــج املتحــد.

كجــزء مــن عمليــة إعــادة هيكلــة الشــركة، مت حتويــل محفظــة االســتثمارات الرئيســية املــدارة مــن قبــل بنــك اخلليــج املتحــد 
إلــى شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة. ويظــل بنــك اخلليــج املتحــد بنــك تقليــدي لتقــدمي اخلدمــات املصرفيــة يخضــع لرقابــة 
وإشــراف مصــرف البحريــن املركــزي. أمــا بالنســبة لأنشــطة املصرفيــة املنظمــة (ومنهــا اإلقــراض وقبــول الودائــع) وإدارة 

ــوا علــى مســتوى بنــك اخلليــج املتحــد. األصــول وأنشــطة االســتثمارات املصرفيــة وااللتزمــات املتعلقــة بهــا ظل

وقــد اشــتملت عمليــة إعــادة الهيكلــة اإلســتراتيجية علــى وضــع أهــداف واضحــة خلطــي أعمــال أساســني ومميزيــن، وتهــدف 
إلــى حتســني األداء وزيــادة فاعليــة األعمــال. وتعكــس البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة املركــز املالــي 
ــى  ــح عل ــي لبنــك اخلليــج املتحــد ليصب ــكل املســاهمة احلال ــل هي ــة، وقــد مت حتوي ــل إعــادة الهيكل لبنــك اخلليــج املتحــد قب

مســتوى شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة.

وفــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 25 ســبتمبر 2017، وبعــد احلصــول علــى موافقــة اجلهــات 
الرقابيــة، متــت املوافقــة علــى خطــة إعــادة هيكلــة الشــركة والتــي تشــمل مبادلــة كل ســهم مــن أســهم شــركة اخلليــج املتحــد 
القابضــة بســهمني فــي بنــك اخلليــج املتحــد. وكجــزء مــن عمليــة إعــادة الهيكلــة، مت إدراج أســهم شــركة اخلليــج املتحــد 

القابضــة فــي بورصــة البحريــن بتاريــخ 28 ســبتمبر 2017، مــع إلغــاء إدراج أســهم بنــك اخلليــج املتحــد.

شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة هــي شــركة بحرينيــة مســاهمة عامــة مســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بتاريــخ 
28 يونيــو 2017 بســجل جتــاري رقــم 114160. األنشــطة الرئيســية للشــركة هــي أنشــطة شــركة قابضــة مبوجــب التصنيــف 

الصناعــي الدولــي املوحــد، تعديــل 4، الرمــز رقــم 642، وتعمــل كشــركة قابضــة النشــطة املجموعــة فــي البحريــن. للشــركة، مــن 
خــالل شــركاتها التابعــة والزميلــة، مصالــح فــي اخلدمــات التجاريــة واالســتثمارية وخدمــات إدارة األصــول والعقــار. كمــا تديــر 

48 



الشــركة القابضــة، مــن خــالل شــركاتها التابعــة والزميلــة، محفظــة متنوعــة مــن االســتثمارات فــي صناديــق امللكيــات اخلاصــة 
واألســهم اخلاصــة واملنتجــات املنظمــة ومحافــظ التــداول. العنــوان املســجل للشــركة القابضــة هــو بــرج بنــك اخلليــج املتحــد، 

املنطقــة الديبلوماســية، ص.ب. 5565، املنامــة، مملكــة البحريــن.  

بعــد سلســلة مــن الصفقــات فــي 2013 و2014، أنهــى بنــك برقــان وبنــك اخلليــج املتحــد (حاليــاً شــركة اخلليــج املتحــد 
القابضــة) اإلســتحواذ علــى .FIMBank p.l.c ("فيــم بنــك") فــي مالطــا، وميلــك كل منهمــا حاليــاً فــي فيــم بنــك حصــة بنســبة 
8.5 % و78.7 % علــى التوالــي، وبلغــت حصــة ملكيــة املجمعــة للمجموعــة فــي فيــم بنــك 89.0 % كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 ) 

وميلــك البنــك التونســي الدولــي حصــة ملكيــة تبلــغ نســبتها 1.8 فــي املائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 (. ويعتبــر فيــم بنــك أحــد 
البنــوك الدوليــة املتخصصــة فــي عمليــات التمويــل التجــاري وتقــدمي حلــول التمويــل التجــاري للشــركات والبنــوك واألفــراد علــى 

مســتوى العالــم. 

ــة املباشــرة للشــركة امُلصــدرة فــي شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة 48.3  ــة الفعلي فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت حصــة امللكي
ــة. ــة 93.0 باملائ ــة املجمع ــا الفعلي ــت حصته ــة، وبلغ باملائ

وبنهايــة التــداول فــي 31 مــارس 2019، بلــغ ســعر إقفــال ســهم شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة 0.999 دينــار كويتــي (3.29 دوالر 
أمريكــي) للســهم، لتبلــغ القيمــة الســوقية مبلــغ وقــدره 412.5 مليــون دينــار كويتــي (1,359.9 مليــون دوالر أمريكــي).

 FIMBankوتتمثــل االســتثمارات الرئيســية لشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة علــى مســتوى املجمــع فــي بنــك اخلليــج املتحــد و
وشــركة العقــارات املتحــدة وبنــك برقــان.

بنك اخلليج املتحد

ــك مبوجــب ســجل جتــاري  ــي عــام 1980 وذل ــن ف ــة البحري ــي مملك ــج املتحــد ش.م.ب شــركة مســاهمة تأسســت ف ــك اخللي بن
ــة  ــات املصرفي ــة فــي إدارة األصــول والعملي ــل األنشــطة الرئيســية لبنــك اخلليــج املتحــد وشــركاته التابع ــم 10550. وتتمث رق

ــر ذلــك مــن األنشــطة املتعلقــة باالســتثمار. ــة وغي ــات اخلزين االســتثمارية وعملي

عنــوان املقــر الرئيســي لبنــك اخلليــج املتحــد هــو بــرج بنــك اخلليــج املتحــد، املنطقــة الدبلوماســية، ص.ب 5964، املنامــة، 
مملكــة البحريــن.

ــرف  ــذي كان يع ــزي (ال ــن املرك ــك البحري ــن بن ــك اســتثماري صــادر م ــص بن مت تســجيل بنــك اخلليــج املتحــد مبوجــب ترخي
ســابقاً باســم مؤسســة نقــد البحريــن). وبتاريــخ 1 يوليــو 2006، قــام مصــرف البحريــن املركــزي بتنفيــذ إطــار رقابــي وتشــريعي 
جديــد ملنــح تراخيــص البنــوك فــي مملكــة البحريــن. ومبوجــب اإلطــار اجلديــد، مت ترخيــص بنــك اخلليــج املتحــد كبنــك أعمــال 

تقليــدي.

يقــدم بنــك اخلليــج املتحــد لعمالئــه باقــة كاملــة مــن العمليــات املصرفيــة االســتثمارية (مبــا فــي ذلــك متويــل الشــركات 
واخلدمــات االستشــارية)، والعمليــات املصرفيــة التجاريــة، وخدمــات إدارة األصــول والوســاطة، ويقــدم البنــك تلــك اخلدمــات 
ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــالل شــركاته التابعــة والشــركات الزميلــة فــي قطــاع اخلدمــات املاليــة. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن بنــك اخلليــج املتحــد ميتلــك محفظــة متنوعــة مــن االســتثمارات اخلاصــة تشــمل صناديــق اســتثمار ملكيــة خاصــة 

مدرجــة وغيــر مدرجــة، وأوراق ماليــة وغيرهــا مــن األدوات املاليــة األخــرى.

ملخص مالي:

ــة لبنــك اخلليــج املتحــد (املعروضــة  ــة املدقق ــة املجمع ــات املالي ــن (أ) البيان ــاه م ــة أدن ــة املبين ــات املالي مت اســتخالص املعلوم
بالــدوالر األمريكــي) للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. (ب) البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة لشــركة اخلليــج 

املتحــد القابضــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018.
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جميع املبالغ باملليون دوالر أمريكي
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2016
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2017
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2018
3,005.73,017.03,398.6إجمالي موجودات

138.0156.6208.0مجموع الدخل

1.017.624.0صافي ربح للسنة من العمليات املستمرة

صافي الربح اخلاص مبساهمي 
الشركة األم للسنة

6.312.718.63

ربحية السهم من العمليات املستمرة 
اخلاص مبساهمي الشركة األم 

(بالسنت) (األساسية)

0.82.62.2

ربحية السهم من العمليات املستمرة 
اخلاص مبساهمي الشركة األم 

(بالسنت) (املخففة)

0.82.62.2

مالحظــة: مبــا أن شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة قــد بــدأت عملياتهــا فــي أكتوبــر 2017، فــإن بيــان الدخــل لشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة لعــام 2017 يشــتمل علــى نتائــج أول 
تســعة أشــهر لنتائــج بنــك اخلليــج املتحــد والربــع الرابــع لشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة.

بلــغ إجمالــي قاعــدة موجــودات شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة 3,017.0 مليــون دوالر أمريكــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 	 
2017، أي بزيــادة قدرهــا 0.4 باملائــة مقارنــة بالســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلــغ إجمالــي قاعــدة موجــودات شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة 3,398.6 مليــون دوالر 	 
أمريكــي بزيــادة قدرهــا 12.6 فــي املائــة مقارنــة بالســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.  كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018، انخفضــت القــروض والــذمم املدينــة إلــى 664.5 مليــون دوالر أمريكــي مــن 972.3 مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2017 ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى إعــادة تصنيــف بعــض أصــول شــركتها التابعــة املدرجــة ضمــن القــروض 
والــذمم املدينــة لتصنــف كاســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل. كمــا شــكلت االســتثمارات فــي 
الشــركات الزميلــة 22.1 فــي املائــة مــن إجمالــي املوجــودات كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 مقارنــة بـــ 25.1 فــي املائــة كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017. بلغــت االســتثمارات املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل واالســتثمارات غيــر املتداولــة 

ـ 13.4 فــي املائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 26.3 فــي املائــة مــن إجمالــي املوجــودات كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 مقارنــة بــ

ارتفــع مجمــوع الدخــل فــي الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 بنســبة 13.5 باملائــة إلــى 156.6 مليــون دوالر أمريكــي مــن 	 
138.0 مليــون دوالر أمريكــي بالســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، ويرجــع ارتفــاع مجمــوع الدخــل بصفــة أساســية 

إلــى ارتفــاع فــي إيــرادات الفوائــد ودخــل االســتثمار التــي يقابلهــا جزئيــا انخفــاض حصــة النتائــج فــي الشــركات الزميلــة
ارتفــع إجمالــي الدخــل للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 بنســبة 32.8 فــي املائــة إلــى 208.0 مليــون دوالر أمريكــي 	 

مــن 156.6 مليــون دوالر أمريكــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى ارتفــاع رســوم 
خدمــات  اإلدارة وخدمــات االستشــارية، باإلضافــة إلــى ربــح بلــغ 24 مليــون دوالر أمريكــي ناجتــة مــن الشــراء بســعر مغــري 
واملتعلقــة بصفقــة اســتحواذ شــركة كامكــو علــى  شــركة بيــت االســتثمار العاملــي ("جلوبــل")، باإلضافــة إلــى جتميــع نتائــج 
شــركة بيــت االســتثمار العاملــي. وقــد أكملــت شــركة كامكــو االســتحواذ علــى شــركة جلوبــل فــي ســبتمبر 2018، وبالتالــي 
مت دمــج وجتميــع نتائــج شــركة جلوبــل ملــدة أربعــة أشــهر (مــن ســبتمبر إلــى ديســمبر 2018) فــي البيانــات املاليــة املجمعــة 

لشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة لعــام 2018 مــن خــالل دمــج وجتميــع بيانــات بنــك اخلليــج املتحــد
ــي 31 ديســمبر 	  ــة ف ــي للســنة املنتهي ــون دوالر أمريك ــى 12.7 ملي ــح اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم إل ــي الرب ــع صاف ارتف

2017 مــن 6.3 مليــون دوالر أمريكــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. ويرجــع ارتفــاع األربــاح بصفــة أساســية إلــى 

االرتفــاع فــي مجمــوع الدخــل. ارتفــع صافــي الربــح اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 
إلــى 18.6 مليــون دوالر أمريكــي. وترجــع الزيــادة فــي الربــح فــي املقــام األول إلــى زيــادة فــي إجمالــي الدخــل
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مجموعة بانثر اإلعالمية

تأسســت مجموعــة بانثــر اإلعالميــة احملــدودة فــي عــام 2009 كشــركة محاصــة بــني كل مــن شــركة كيبكــو وشــركة مــوارد وذلــك 
لدمــج عمليــات اثنــني مــن أكبــر مشــغلي القنــوات التلفزيونيــة املدفوعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وهمــا شــوتامي وأوربــت. كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018، تعتبــر الشــركة امُلصــدرة املســاهم األكبــر فــي مجموعــة بانثــر اإلعالميــة جــراء متلــك حصــة ملكيــة 
فعليــة بنســبة 60.5 باملائــة مــن هــذه املجموعــة، ومتتلــك شــركة مــوارد النســبة املتبقيــة منهــا. كمــا أن مجموعــة بانثــر اإلعالميــة 

مســجلة فــي مركــز دبــي املالــي العاملــي، ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي دبــي.

ــي لإلعــالم، ص. ب  ــة دب ــروج، مدين ــى OSN 1، شــارع الب ــة هــو  مبن ــر اإلعالمي ــوان املقــر الرئيســي ألعمــال مجموعــة بانث عن
502211، دبــي، اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

وتعمــل مجموعــة بانثــر اإلعالميــة حتــت اســم العالمــة التجاريــة "OSN". كمــا متتلــك هــذه املجموعــة تراخيــص تشــغيل فــي 25 
دولــة، ولكــن مــع التركيــز احلالــي علــى 7 أســواق أساســية، وهــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية والكويــت 
ــاًل وذلــك كمــا  ــغ عــدد املشــتركني فــي مجموعــة بانثــر اإلعالميــة 1.1 مليــون عمي ــن واألردن. وقــد بل وقطــر ومصــر والبحري
فــي 31 ديســمبر 2018. كمــا تلبــي هــذه املجموعــة الطلــب علــى البرامــج العربيــة والغربيــة وجنــوب آســيا والفلبينيــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــالل قنواتهــا املميــزة التــي يبلــغ عددهــا 152 قنــاة مبــا فــي ذلــك 72 قنــاة فائقــة اجلــودة 
HD، تشــمل 31 قنــاة متلكهــا وتشــغلها و38 قنــاة جنــوب آســيوية و15 قنــاة فلبينيــة تعــرض البرامــج الدرامــا والبرامــج الترفيهيــة 

املميــزة باللغــة العربيــة واإلجنليزيــة وكذلــك بعــض اللغــات اآلســيوية. وتقــدم هــذه املجموعــة أحــدث أفــالم ومسلســالت هوليــوود 
فــي الشــرق األوســط. وباإلضافــة إلــى ذلــك، حتتــوي هــذه املجموعــة بعــض أشــهر القنــوات التلفزيونيــة علــى مســتوى العالــم 
مثــل ديزنــي، و)E! Entertainment( وكذلــك قنــوات املوســيقى MTV، باإلضافــة إلــى القنــوات العربيــة مثــل +Al Yawm ،MBC، و

Shasha. باإلضافــة، تتمتــع بحقــوق البــث احلصــري للبطــوالت العامليــة مثــل كأس ICC العاملــي، باإلضافــة إلــى قنــوات جنــوب 

آســيوية تقــدم محتــوى بلغــات متعــددة تشــمل اللغــة الهنديــة واألوردو والبنغاليــة والتاميليــة واملااليــاالم.  

تســتفيد OSN مــن الطابــع التكنولوجــي املتطــور، وكانــت أول مــن أطلــق منصــة التلفزيــون عبــر اإلنترنــت، HD، وجهــاز اســتقبال 
عــن طريــق األقمــار الصناعيــة واالنترنــت ومســجل ذو مســاحة عاليــة، كمــا لــه القــدرة علــى الطلــب وخدمــات VOD فــي املنطقــة.

 ،OSN وبرمجــة االشــتراكات، باإلضافــة إلــى متجــر ،VOD عــددا كبيــرا مــن أصــول الفيديــو حســب الطلــب OSN كمــا متتلــك
 VOD ــج مــن ــة املربوطــة، وتتألــف مــن مزي ممــا يدعــم جميــع محتوياتهــا املتعلقــة باملعامــالت. وOSN Play هــي منصــة الرقمي
ــا بأســعار منخفضــة  ــة بذاته ــد WAVO قائم ــة. تع ــون الذكي ــزة التلفزي ــع iOS وAndroid وأجه ــة م ــة املتوافق ــات اخلطي واخلدم
)Over the Top( )OTT( ســيتم إعــادة إطالقهــا قريًبــا مــن خــالل واجهــة مســتخدم فائقــة وقــدرات وظيفيــة. بعــد إعــادة التشــغيل، 

ــم. مــن  ــاح علــى مســتوى العال ــا إلــى جنــب مــع أفضــل احملتــوى املت مــن املتوقــع أن توفــر WAVO جتربــة سلســة لعمالئهــا، جنًب
ــور  ــة نحــو اجلمه ــة، وهــي موجه ــال التجاري ــي األعم ــو ف ــن احملــركات الرئيســية للنم ــون هــذه املنصــة واحــدة م ــع أن تك املتوق

الرقمــي فــي املنطقــة.

خــالل العــام، طرحــت OSN العديــد مــن املبــادرات لتحســني جتربــة العمــالء باإلضافــة إلــى تقليــل املخاطــر لنمــوذج العمــل مــن 
خــالل التنويــع فــي احلــزم ذات األســعار املنخفضــة وOTT. وقــد طــورت الشــركة مؤخــًرا أســعار جديــدة ("الفــرق") فــي أســواقها 
األساســية، حيــث سيســتفيد العمــالء مــن قنــوات البيــع عبــر اإلنترنــت بســبب خفــض األســعار. عــالوة علــى ذلــك، ومــع اســتمرار 
تطــور الصناعــة مــن خــالل ظهــور العبــني عامليــني منخفضــي التكلفــة وظــروف اقتصاديــة كبــرى صعبــة، تقــود OSN الكفــاءات 

بشــكل مســتمر فــي كل مــن التحــول الرقمــي واإلنتاجيــة التشــغيلية لتطويــر منــوذج أعمــال أكثــر مرونــة.

ملخص مالي:

ــق  ــي 8 أغســطس 2018، واف ــة. ف ــوق امللكي ــة حق ــني مســاهمتها فــي شــركة OSN باســتخدام طريق ــت الشــركة امُلصــدرة تب كان
مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة علــى الشــروع فــي خطــة لتصفيــة حصتهــا بالكامــل فــي OSN. قامــت الشــركة امُلصــدرة بتعيــني 
مصــرف اســتثماري دولــي لهــذا الغــرض. تتضمــن اخليــارات االســتراتيجية (أ) إعــادة تركيــز النشــاط التجــاري علــى الربحيــة 
مــن خــالل تغييــر حجــم األعمــال وحتســني احملتــوى وعــروض املنتجــات الرقميــة (ب) إدخــال شــركاء اســتراتيجيني؛ و(ج) بيــع 
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حصــة الشــركة امُلصــدرة فــي OSN. ونتيجــة لذلــك، مت تصنيــف االســتثمار فــي شــركة محاصــة إعالميــة علــى أنــه "أصــل غيــر 
ــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 5 - املوجــودات غيــر املتداولــة احملتفــظ بهــا للبيــع  متــداول محتفــظ بــه لغــرض البيــع" وفًق
والعمليــات املوقوفــة ("املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 5") فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2018. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت القيمــة الدفتريــة لـــ OSN فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع لشــركة امُلصــدرة واملســجلة 

كموجــودات محتفــظ بهــا لغــرض البيــع 187.3 مليــون دينــار كويتــي. تعمــل الشــركة امُلصــدرة بجهــد لتنفيــذ عمليــات مــن شــأنها 
.OSN تعتــزم حتقيــق ســعر شــراء يتجــاوز القيمــة الدفتريــة لـــ ،OSN وفــي حالــة بيــع حصتهــا فــي ،OSN حتســني أعمــال

ــة رقــم 5، يتــم  ــر املالي ــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاري ميثــل نشــاط OSN مجمــل قطــاع وســائل اإلعــالم للمجموعــة. وفًق
تصنيــف اإلســتثمار فــي OSN علــى أنــه عمليــة متوقفــة وبالتالــي، لــن يتــم عــرض قطــاع وســائل اإلعــالم فــي إيضــاح اخلــاص 

بالقطاعــات.

مت اســتخالص املعلومــات املاليــة املبينــة أدنــاه مــن إيضــاح رقــم 29 مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة 
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 وكذلــك إيضــاح رقــم 31 مــن املعلومــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2018.  

باملليون دينار كويتي
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2016
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2017
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2018
NA*)30.2()6.5(إيرادات قطاع وسائل اإلعالم

NA* )30.2()6.5(نتائج قطاع اإلعالم

مــن  للســنة  الشــاملة  اخلســارة  إجمالــي 
املتوقفــة العمليــات 

NA)53.0(**)38.1(

حصــة املجموعــة مــن إجمالــي اخلســارة 
الشــاملة للســنة مــن العمليــات املتوقفــة

NA)30.1(**)23.0(

* ال ينطبــق كمــا مت تصنيفهــا علــى أنهــا ”أصــل غيــر متــداول محتفــظ بــه للبيــع“ وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة 5 - األصــول غيــر املتداولــة احملتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات 

املوقوفــة (”املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 5“)
** ميثل النشاط حتى 8 أغسطس 2018، قبل التصنيف كأصل غير متداول محتفظ به للبيع وعمليات متوقفة.

شركة العقارات املتحدة  

تأسســت شــركة العقــارات املتحــدة ش.م.ك.ع فــي عــام 1973 مبوجــب مرســوم أميــري كشــركة مســاهمة كويتيــة (مســجلة برقــم 
19140)، ومت إدارجهــا فــي بورصــة الكويــت فــي عــام 1984. ويقــع املقــر الرئيســي لشــركة العقــارات املتحــدة فــي بــرج الشــهيد، 

شــارع خالــد بــن الوليــد، منطقــة شــرق، ص.ب 2232، الصفــاة، 13023 الكويــت.

تعتبــر شــركة العقــارات املتحــدة شــركة عقاريــة متكاملــة تقــدم خدمــات عقاريــة مختلفــة والتــي تشــمل إدارة املنشــآت وأعمــال 
ــة الكويــت ومنطقــة  ــك فــي دول ــة وذل ــكات عقاري ــر وتطــور الشــركة ممتل املقــاوالت وإدارة املشــروعات واملرافــق. تســتثمر وتدي
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ويتــم امتــالك العقــارات فــي شــركة العقــارات املتحــدة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن 
خــالل الشــركات التابعــة أو األذرع االســتثمارية. وتتضمــن احملفظــة العقاريــة لشــركة العقــارات املتحــدة مزيجــاً مــن العقــارات 

التجاريــة واإلداريــة وعقــارات قطــاع الضيافــة والعقــارات الســكنية.

تعتبــر شــركة العقــارات املتحــدة ثانــي أكبــر شــركة عقاريــة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت مــن حيــث املوجــودات وذلــك كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018، حيــث متتلــك قاعــدة موجــودات بقيمــة 616.8 مليــون دينــار كويتــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، كمــا 

أنهــا تعــد ســادس أكبــر شــركة عقاريــة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت مــن حيــث القيمــة الســوقية )Market Capitalisation( كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018.  

بلغــت حصــة امللكيــة الفعليــة املباشــرة للشــركة امُلصــدرة فــي شــركة العقــارات املتحــدة نســبة 53.8 باملائــة وذلــك كمــا فــي 31 
ــة. ــة نســبة 72.5 باملائ ــة املجمع ــا الفعلي ديســمبر 2018. كمــا بلغــت حصــة ملكيته
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فــي الســابق، كانــت العمليــات العقاريــة التــي تقــوم بهــا شــركة العقــارات املتحــدة تتركــز بصفــة رئيســية فــي دولــة الكويــت، وكان 
معظمهــا يتــم وفقــا لنظــام مشــاريع البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT(. إال أن الشــركة قامــت بتغييــر اســتراتيجيتها فــي العقــد 
األخيــر بهــدف تنويــع أصولهــا فــي مختلــف قطاعــات األعمــال، وتوســيع نطــاق أعمالهــا وتواجدهــا فــي دول املنطقــة وأكثــر مــن 
ذلــك (األردن، مصــر، ُعمــان، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، املغــرب، لبنــان، وســوريا واململكــة املتحــدة). وخــالل الســنوات األخيــرة، 
قامــت شــركة العقــارات املتحــدة بترشــيد الكثيــر مــن أصولهــا خاصــة تلــك األصــول غيــر املـُـدرة للربــح والغيــر االســتراتيجية 
ــى  ــك، فقــد ركــزت الشــركة عل ــى ذل ــى مراحــل. وباإلضافــة إل ــذه عل ــم تنفي ــك األصــول يت وطبقــت برنامــج مبيعــات محــدد لتل
تخفيــض اعتمادهــا علــى مشــاريع البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT(. وتضــم أبــرز مشــاريع الشــركة صاللــة جاردنز مــول وصاللة 
جاردنــز رزيدنســز (عمــان)، ومارينــا وورلــد وفنــدق مارينــا ومارينــا بــالزا (الكويــت)، فنــدق هيلتــون هليوبوليس ووالدوف أســتوريا 
هليوبوليــس تــاور (مصــر)، أســوار ومنــازل رزيدنســز (مصــر)، ومــول العبدلــي (األردن)، مشــروع روشــة للشــقق الســكنية الراقيــة 
(لبنــان). وعــالوة علــى ذلــك، فــإن شــركة العقــارات املتحــدة متتلــك مشــروعات قيــد التطويــر فــي الكويــت واملغــرب. فــي عــام 
2018، أمتــت شــركة العقــارات املتحــدة االســتحواذ علــى العبدلــي مــول فــي عمــان مــن خــالل شــركتها التابعــة شــركة العقــارات 

املتحــدة - األردن.

فــي 27 ديســمبر 2010، اســتثمرت الشــركة امُلصــدرة مبلــغ 40.5 مليــون دينــار كويتــي واســتحوذت علــى حصــة ملكيــة بنســبة 19.0 
باملائــة فــي شــركة العقــارات املتحــدة مــن خــالل زيــادة رأس مــال شــركة العقــارات املتحــدة عــن طريــق حــق األولويــة. ونتيجــة لذلــك، 
أصبحــت شــركة العقــارات املتحــدة شــركة تابعــة للشــركة امُلصــدرة بنســبة 72.5 باملائــة (حصــة امللكيــة الفعليــة املجمعــة) ويتــم 
جتميــع نتائــج أعمالهــا (وتلــك اخلاصــة بشــركاتها التابعــة) مــع النتائــج اخلاصــة بالشــركة امُلصــدرة اعتبــاراً مــن 27 ديســمبر 2010.  

ــداول  ــوم الت ــة ي ــي للســهم الواحــد وذلــك كمــا فــي نهاي ــار كويت ــغ ســعر اإلقفــال ألســهم شــركة العقــارات املتحــدة 0.060 دين بل
ــي. ــار كويت ــون دين ــت 66.1 ملي ــورة بلغ ــة الســوقية للشــركة املذك ــي أن القيم ــارس 2019، ممــا يعن ــخ 31 م بتاري

ملخص مالي:

مت اســتخالص املعلومــات املاليــة املبينــة أدنــاه مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة لشــركة العقــارات املتحــدة للســنوات املاليــة 
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018.

باملليون دينار كويتي

كما في وللسنة 
املنتهية في 31 

ديسمبر 2016

كما في وللسنة 
املنتهية في 31 

ديسمبر 2017

كما في وللسنة 
املنتهية في 31 

ديسمبر 2018
616.8 571.7602.4إجمالي املوجودات

103.5 70.787.1اإليرادات

)8.9( 10.41.5صافي الربح / (اخلسائر) للسنة / للفترة

)9.0( 8.72.2صافي الربح اخلاص مبساهمي الشركة األم للسنة  

)8.4( 8.12.1ربحية / (خسارة) السهم (بالفلس) (األساسية)

)8.4( 8.12.1ربحية / (خسارة) السهم (بافلس) (املخففة)

بلغــت إجمالــي قاعــدة موجــودات شــركة العقــارات املتحــدة 602.4 مليــون دينــار كويتــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، 	 
وقــد زادت تلــك املوجــودات بنســبة 5.4 باملائــة مقارنــة مببلــغ 571.7 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، ويرجــع 
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى مكاســب القيمــة العادلــة فــي بنــوك األراضــي واألرصــدة املدينــة. وارتفعــت إجمالــي املوجــودات 
ــة مــع 31 ديســمبر 2017 بســبب  ــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 مقارن ــة إلــى 616.8 مليــون دين بنســبة 2.4 فــي املائ

الزيــادة فــي املمتلــكات واملعــدات.

ارتفعــت إجمالــي اإليــرادات فــي عــام 2017 ليصــل إلــى 87.1 مليــون دينــار كويتــي مــن 70.7 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 	 
2016، مســجاًل بذلــك زيــادة بلغــت نســبتها 23.1 باملائــة. وترجــع هــذه الزيــادة إلــى منــو التعاقــدات العقاريــة وخدمــات إدارة 

ــرادات شــركة  ــي إي ــغ إجمال ــي 31 ديســمبر 2018، بل ــة ف ــارات املتحــدة. بالنســبة للســنة املنتهي ــدى شــركة العق املنشــآت ل
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العقــارات املتحــدة 103.5 مليــون دينــار كويتــي، بنســبة زيــادة تقــدر 18.9 فــي املائــة مقارنــة مــع الســنة املنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2017، ويعــود الســبب الرئيســي فــي ذلــك إلــى زيــادة إيــرادات املقــاوالت واخلدمــات  وبيــع عقــارات فــي أســوار 

والروشــة.

انخفــض صافــي الربــح اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم ليصــل إلــى 2.2 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2017 مــن 8.7 	 
مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016، مســجاًل بذلــك انخفــاض بنســبة 74.5 باملائــة. ويرجــع تلــك االنخفــاض فــي األربــاح 
ــة فــي 31 ديســمبر 2017.   ــة للســنة املنتهي ــاع خســائر الشــركات الزميل ــل وارتف ــف التموي ــاع تكالي ــى ارتف بصفــة رئيســية إل

بلغــت صافــي اخلســارة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم  9.0 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 	 
2018 مقارنــة بأربــاح قدرهــا 2.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. وترجــع هــذه اخلســائر فــي 

عــام 2018 إلــى خســائر التقييــم لعالــم مارينــا والفجيــرة، باإلضافــة إلــى زيــادة تكاليــف التمويــل واملخصصــات اإلضافيــة 
اخلاصــة بالعبدلــي مــول وصاللــة مــول.
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الشركات التابعة الرئيسية األخرى
شركة الصناعات املتحدة 

تأسســت شــركة الصناعــات املتحــدة ش.م.ك. ("شــركة الصناعــات املتحــدة") فــي عــام 1979 كشــركة مســاهمة مقفلــة مقرهــا 
فــي دولــة الكويــت.

واُدِرجــت الشــركة فــي بورصــة الكويــت فــي عــام 1997، وفــي ديســمبر 2014 مت إلغــاء إدراجهــا طواعيــًة مــن بورصــة الكويــت. 
وبلــغ رأس مــال الشــركة املصــرح بــه واملدفــوع 49.5 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

عنــوان املقــر الرئيســي لشــركة الصناعــات املتحــدة هــو منطقــة الشــرق، شــارع خالــد بــن الوليــد، بــرج الشــهيد، ص.ب 25821، 
الصفــاة 13119، دولــة الكويــت.

وقــد بلغــت حصــة امللكيــة الفعليــة املباشــرة للشــركة امُلصــدرة فــي شــركة الصناعــات املتحــدة نســبة 53.4 باملائــة وذلــك كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018. كمــا بلغــت حصــة امللكيــة الفعليــة املجمعــة نســبة 77.8 باملائــة.

وتتمثل أهم استثمارات شركة الصناعات املتحدة:

شــركة القريــن لصناعــة الكيماويــات البتروليــة ش.م.ك.ع. ("القريــن") (تبلــغ نســبة احلصــة امللكيــة لشــركة الصناعــات املتحــدة 
فــي شــركة القريــن 31.2 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018). كجــزء مــن اســتراتيجية حكومــة دولــة الكويــت فــي خصخصــة 
الصناعــات الهيدروكربونيــة، تأسســت شــركة القريــن فــي عــام 2004 مــن قبــل شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة التــي تعتبــر 
مبثابــة ذراع صناعــة الكيماويــات البتروليــة حلكومــة دولــة الكويــت والتــي ســاهمت بنســبة 10 باملائــة مــن رأس مالهــا، ومت إدراج 
ــا أن شــركة القريــن شــركة  ــو 2007. كم ــخ 9 يولي ــي بورصــة الكويــت بتاري ــة مــن أســهمها ف ــة 90 باملائ ــة البالغ النســبة املتبقي
قابضــة تســتثمر فــي قطــاع النفــط والغــاز والكيماويــات البتروليــة. متلــك شــركة القريــن 40.1 باملائــة مــن شــركة ســدافكو، التــي 
تنشــط فــي قطــاع األغذيــة. تتخــذ شــركة ســدافكو اململكــة العربيــة الســعودية كمقــر رئيســي لعملياتهــا التــي تنتشــر فــي جميــع 

أنحــاء الشــرق األوســط كمــا أنهــا تســتحوذ علــى حصــة ســوقية كبيــرة فــي معجــون الطماطــم واآليــس كــرمي واحلليــب.

شــركة التقــدم التكنولوجــي ش.م.ك.ع. ("شــركة التقــدم التكنولوجــي") متتلــك شــركة الصناعــات املتحــدة حصــة ملكيــة 
بنســبة 19.3 باملائــة فــي شــركة التقــدم التكنولوجــي، التــي تعــد أحــد أكبــر مــوردي املعــدات الطبيــة ومــزودي اخلدمــات فــي 

دولــة الكويــت.  

وبتاريــخ 29 يونيــو 2010، قامــت الشــركة امُلصــدرة باســتثمار مبلــغ 14.0 مليــون دينــار كويتــي فــي شــركة الصناعــات املتحــدة عــن 
طريــق اإلكتتــاب بزيــادة رأس مــال الشــركة املذكــورة ســلفاً مــن خــالل حــق األولويــة، وفــي ســبتمبر 2010 قامــت بشــراء حصــة 
ملكيــة إضافيــة فــي شــركة الصناعــات املتحــدة مــن كامكــو مبقابــل مــادي يبلــغ 10.9 مليــون دينــار كويتــي مســتحوذًة علــى حصــة 
ملكيــة مباشــرة بنســبة 23.0 باملائــة فــي شــركة الصناعــات املتحــدة. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت شــركة الصناعــات املتحــدة شــركة 
تابعــة للشــركة امُلصــدرة بنســبة تبلــغ 69.5 باملائــة (حصــة ملكيــة فعليــة مجمعــة هــي 77.8 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018) ومت 

جتميــع نتائــج أعمالهــا (وتلــك اخلاصــة بشــركاتها التابعــة) مــع تلــك اخلاصــة بالشــركة امُلصــدرة اعتبــاراً مــن 29 يونيــو 2010.  
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ملخص مالي:

مت اســتخالص املعلومــات املاليــة املبينــة أدنــاه مــن البيانــات املاليــة املدققــة لشــركة الصناعــات املتحــدة للســنوات املاليــة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018.

باملليون دينار كويتي
كما في وللسنة املنتهية 

في 2016
كما في وللسنة املنتهية 

في 2017
كما في وللسنة املنتهية 

في 2018
228.0242.9256.1موجودات غير متداولة*

229.8245.2258.1إجمالي املوجودات 

14.711.911.9الدخل

7.85.95.1صافي الربح للسنة

* تشمل املوجودات املالية املتاحة للبيع، واإلستثمارات في الشركات الزميلة والعقارات االستثمارية

ارتفــع إجمالــي املوجــودات لشــركة الصناعــات املتحــدة بنســبة 5.3 باملائــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 لتصــل إلــى 258.1 	 
مليــون دينــار كويتــي مــن 245.2 مليــون دينــار كويتــي فــي 2017، ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية إلــى زيــادة اإلســتثمارات فــي 
الشــركات الزميلــة، االســتثمارات بالتكلفــة املطفــأة واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 

يقابلهــا جزئيــاً انخفــاض فــي املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع.
بالنســبة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، بلــغ دخــل شــركة الصناعــات املتحــدة 11.9 مليــون دينــار كويتــي، وبقــي دون 	 

تغييــر تقريًبــا مقارنــًة بالســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.

البنك األردني الكويتي

تأســس البنــك عــام 1976، وهــو بنــك جتــاري متوســط احلجــم فــي األردن. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، كان لــدى البنــك األردنــي 
الكويتــي عمليــات مــن خــالل فروعــه التــي يبلــغ مجموعهــا 65 فرعــا داخــل األردن وخمســة فــروع أجنبيــة. وكان هــو أول بنــك 
فــي األردن يطلــق خدماتــه املصرفيــة عبــر اإلنترنــت والعديــد مــن قنــوات التوصيــل اإللكترونيــة األخــرى. يخضــع البنــك األردنــي 
الكويتــي لرقابــة البنــك املركــزي األردنــي. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلغــت نســبة امللكيــة الفعليــة للمجموعــة فــي البنــك 

.% 51.2

فــي 30 ديســمبر 2015، قامــت املجموعــة بشــراء 51.2 % فــي البنــك األردنــي الكويتــي مــن بنــك برقــان. ويواصــل بنــك برقــان 
العمــل عــن كثــب مــع البنــك األردنــي الكويتــي مــن خــالل شــبكة املجموعــة.

إن أســهم البنــك مدرجــة فــي ســوق عّمــان لــأوراق املاليــة. وفــي ختــام التــداول فــي ســوق عّمــان لــأوراق املاليــة فــي 31 مــارس 
ــار  ــون دين ــغ القيمــة الســوقية 127.0 ملي ــي) للســهم، لتبل ــار أردن ــي (2.96 دين ــار كويت ــك 1.270 دين ــغ ســعر الســهم للبن 2019، بل

كويتــي (296.0 مليــون دينــار أردنــي).

منتجات وخدمات

يوفــر البنــك األردنــي الكويتــي خدمــات التجزئــة واخلدمــات املصرفيــة للشــركات، والتــي تشــمل عمليــات االئتمــان واخلزينــة 
واخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة. وتشــمل احلســابات املصرفيــة لأفــراد فــي البنــك األردنــي الكويتــي احلســابات اجلاريــة 
وحســابات الودائــع وحســابات التوفيــر وحســابات التوفيــر الذهبيــة وشــهادات اإليــداع بالعمــالت املختلفــة. كمــا يقــدم البنــك 
األردنــي الكويتــي القــروض االســتهالكية وبطاقــات االئتمــان. وتشــمل منتجات البنك األردني الكويتي للشــركات، التســهيالت 
االئتمانيــة والتمويــل التجــاري فضــال عــن إدارة إصــدارات األســهم وتوزيــع األربــاح للشــركات املســاهمة العامــة. ومينــح القــروض 
الشــخصية لأفــراد مــن القطــاع احلكومــي واملؤسســات العامــة والشــركات الكبــرى مقابــل نقــل رواتبهــم إلــى البنــك األردنــي 
الكويتــي. يقــوم البنــك بتقــدمي خدماتــه لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات مــن خــالل الفــرع التقليــدي وشــبكة أجهــزة الصــراف 

اآللــي واخلدمــات املصرفيــة اإللكترونيــة مبــا فــي ذلــك SMS واإلنترنــت والهاتــف املصرفــي.
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االستراتيجية

ويتمثل التركيز االستراتيجي للبنك في:
زيادة حصته السوقية في األردن وفلسطني وقبرص؛	 
ــزة الصــراف 	  ــرة واملتوســطة مــن خــالل توســيع شــبكة الفــروع وأجه ــة لأفــراد والشــركات الصغي دعــم األعمــال املصرفي

اآللــي؛
تعزيز الربحية مع احلفاظ على مؤشرات األداء الرئيسية احلالية؛	 
زيادة االختراق في القطاع املصرفي اخلاص وإدارة الثروات؛	 
تنويع قاعدة عمالئها عن طريق تقليل التركيز؛	 
حتسني جودة األصول ومواصلة تخفيض القروض املتعثرة؛ و	 
استكشاف اخليارات الغير إعتيادية على أساس انتقائي.	 

ملخص مالي

ــح  ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، مبــا يتوافــق مــع لوائ ــة رأس املــال البنــك األردنــي الكويتــي 17.1 فــي املائ بلغــت نســبة كفاي
البنــك املركــزي األردنــي. 

ــة فــي  ــة املدققــة للبنــك األردنــي الكويتــي للســنوات املنتهي ــات املالي ــاه مــن البيان ــة أدن ــة املبين مت اســتخالص املعلومــات املالي
31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018. يتــم إعــداد القوائــم املاليــة للبنــك وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة IFRS كمــا مت 

اعتمادهــا مــن قبــل مملكــة األردن.

باملليون دينار أردني
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2016
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2017
كما في وللسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2018
2,721.4 2,832.2  2,740.0 إجمالي املوجودات

التسهيالت اإلئتمانية املباشرة 
(بالصافي)

 1,446.9  1,562.3 1,632.7

 124.7  123.4  118.8 إجمالي الدخل التشغيلي 

  29.528.241.9الدخل للسنة من العمليات املستمرة

صافي (خسارة) / ربح من العمليات 
املستمرة

0.5)1.2(0.3

صافي الدخل اخلاص مبساهمي البنك 
للسنة 

30.027.0 42.1  

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ارتفــع إجمالــي املوجــودات بنســبة 3.4 فــي املائــة ليصــل إلــى 2.8 مليــار دينــار أردنــي مقارنــًة بـــ 	 
31 ديســمبر 2016 ويعــود اإلرتفــاع بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة فــي التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة التــي يقدمهــا البنــك 

األردنــي الكويتــي. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، انخفــض إجمالــي املوجــودات بنســبة 3.9 فــي املائــة إلــى 2.7 مليــار دينــار 
أردنــي مقارنــة مــع 31 ديســمبر 2017 مدفوًعــا بشــكل أساســي بانخفــاض األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة.

بلــغ إجمالــي التســهيالت اإلئتمانيــة املباشــرة (بالصافــي) كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، مــا قيمتــه 1.6 مليــار دينــار أردنــي؛ 	 
مســجلًة منــوا بنســبة 4.5 باملائــة عــن كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.

بالنســبة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، بلغــت إيــرادات التشــغيل 123.4 مليــون دينــار أردنــي، أي ارتفــاع قــدره 	 
3.8 فــي املائــة مقارنــة بالســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. وبالنســبة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، ارتفعــت 

ــة فــي 31 ديســمبر 2017. ــة بالســنة املنتهي ــي، مقارن ــار أردن ــون دين ــى 124.7 ملي ــة إل ــرادات التشــغيل بنســبة 1.0 باملائ إي
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بالنســبة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، انخفــض صافــي الربــح اخلــاص مبســاهمي البنــك األردنــي الكويتــي بنســبة 	 
9.4 باملائــة إلــى 27.0 مليــون دينــار أردنــي مــن 29.7 مليــون دينــار أردنــي فــي عــام 2016. ويرجــع ذلــك أساســا إلــى ارتفــاع 

ــي فــي عــام  ــار أردن ــون دين ــة. وارتفعــت املصروفــات التشــغيلية مبقــدار 5.1 ملي مصروفــات التشــغيل بنســبة 6.7 فــي املائ
2017 مقارنــة بعــام 2016، نتيجــة ارتفــاع مصاريــف املوظفــني واملصاريــف األخــرى.

وبالنســبة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، ارتفــاع الربــح اخلــاص مبســاهمي البنــك األردنــي الكويتــي للســنة بنســبة 	 
ــة فــي 31 ديســمبر 2017 بســبب انخفــاض  ــة بالســنة املنتهي ــي مقارن ــار أردن ــون دين ــى 42.1 ملي ــة، ليصــل إل 56.3 فــي املائ

مخصــص انخفــاض القيمــة للتســهيالت االئتمانيــة وعكــس خســائر االئتمــان املتوقعــة. 
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هيكل رأس املال والقروض
يوضــح اجلــدول التالــي االلتزامــات وحقــوق املســاهمني* لشــركة كيبكــو، باإلضافــة إلــى أرقــام صوريــة ملــا بعــد الطــرح. مت 
اســتخراج املعلومــات املاليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 (الفعليــة) مــن حســابات اإلدارة الغيــر مجمعــة والغيــر مدققــة للشــركة 

امُلصــدرة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018:

باملليون دينار كويتي
كما في 31 ديسمبر 2018

)الفعلية(

كما في 31 ديسمبر 2018 
)بعد زيادة رأس املال( - 

 )أرقام صورية(
حقوق املساهمني
154.7200.0 أسهم رأس املال

3.152.9 عالوة إصدار أسهم

)15.8()15.8(أسهم خزينة

106.8 106.8 االحتياطي القانوني

106.5 106.5 االحتياطي االختياري

)6.3( )6.3( تغيرات تراكمية في القيم العادلة

)97.0()97.0(تعديل حتويل العمالت األجنبية

1.51.5احتياطي خطة شراء األسهم ملوظفي الشركة

)14.2()14.2(احتياطيات أخرى

107.9 107.9 أرباح محتجزة

347.3442.3 إجمالي حقوق املساهمن

االلتزمات
521.4 521.4 أوراق دفع متوسطة األجل

198.2 198.2 سندات

719.6719.6إجمالي أوراق دفع متوسطة األجل والسندات
1,410.41,505.5 إجمالي االلتزامات وحقوق املساهمن*

* رأس املال هو مجموع إجمالي االلتزامات وحقوق املساهمني 
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توزيعات األرباح اخلاصة بالشركة امُلصدرة
فيما يلي بيان توزيع حصص األرباح لدى الشركة املُصدرة في السنوات اخلمس املاضية:

للسنة املنتهية في توزيع األرباح
31 ديسمبر 2014

للسنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2015

للسنة املنتهية في
31 ديسمبر 2016

للسنة املنتهية في
31 ديسمبر 2017

للسنة املنتهية في
31 ديسمبر 2018

10 ابريل 42019 ابريل 52018 ابريل 302017 مارس 252016 مارس 2015تاريخ املوافقة

التوزيعات 
النقدية

% 25% 25% 25% 10%12

-5 %---أسهم املنحة
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ملخص مالي عن املجموعة
نظرة عامة

مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك، مت اســتخالص بيانــات املركــز املالــي املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 وكذلــك بيــان الدخــل 
املجمــع للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للمجموعــة للســنة املاليــة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2017. قــد مت اســتخالص بيانــات املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018 
وكذلــك بيانــات بيــان الدخــل املجمــع للســنتني املاليتــني املنتهيتــني فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018 مــن البيانــات املاليــة 

ــي 31 ديســمبر 2018. ــة ف ــة املنتهي ــة للمجموعــة للســنة املالي ــة املدقق املجمع

ــود بیــان  ــي 31 ديســمبر 2018، مت إعــادة إدراج بعــض بن ــة ف ــة املنتهي ــة للمجموعــة للســنة املالي ــة املجمع ــات املالي ــي البيان ف
املركــز املالــي املجمــع املقــارن كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 وبيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املقــارن للســنة املنتهيــة فــي 31 
ــرات واألخطــاء احملاســبية"  ــي التقدي ــرات ف ــي 8: "السياســات احملاســبية، التغيي ــار احملاســبة الدول ــاً ملعي ديســمبر 2017 طبق
ــم يكــن إلعــادة  ــة. ل ــة واالســتثمار فــي شــركات زميل ليعكــس االنخفــاض فــي اســتثمار املجموعــة فــي شــركة محاصــة إعالمي

ــي 31 ديســمبر 2017. ــة ف ــع للســنة املنتهي ــة املجم ــات النقدي ــان التدفق ــع وبي ــان الدخــل املجم ــى بي ــر عل اإلدراج أي تأثي

إضافــة إلــى ذلــك، أعيــد تصنيــف بعــض بنــود بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2018  وبيــان التدفقــات النقديــة 
املجمــع للســنة املننهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 لغــرض االلتــزام بطريقــة عــرض البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا فــي وللســنة 

ــة املجمعــة. ــات املالي ــى البيان ــر جوهــري عل ــة فــي 31 ديســمبر 2018. وليــس إلعــادة التصنيــف تأثي املنتهي

ــة، فقــد مت إضافــة البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للمجموعــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31  وبغــرض اإلشــارة واملقارن
ديســمبر 2016، 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018 فــي هــذه النشــرة األساســية.

بيـان الدخـل املجمـع  

فــي الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، بلــغ إجمالــي إيــرادات املجموعــة 685.8 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مببلــغ 
660.6 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016 بنســبة زيــادة تبلــغ 3.8 فــي املائــة. ونتجــت هــذه الزيــادة بشــكل رئيســي مــن اســتبعاد 

ــات  ــف وإدراج البيان ــرادات املجموعــة. مت إعــادة تصني ــي إي ــن إجمال ــة م ــج شــركة محاصــة إعالمي ــن نتائ حصــة اخلســائر م
املاليــة لعــام 2017 لتعكــس املعاملــة احملاســبية لالســتثمار فــي شــركة محاصــة إعالميــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 
ــة 5")، وقــد مت  ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــات املوقوفــة ("املعي ــع والعملي ــة احملتفــظ بهــا لغــرض البي ــر املتداول 5: املوجــودات غي

تصنيــف االســتثمار فــي شــركة محاصــة إعالميــة كعمليــة متوقفــة.

ــار كويتــي فــي 31 ديســمبر 2017  ــغ 30.2 مليــون دين بلغــت حصــة املجموعــة فــي نتائــج شــركة محاصــة إعالميــة خســارة مببل
ــادة فــي املنافســة ودخــول  ــة فــي 31 ديســمبر 2016 بســبب الزي ــي للســنة املنتهي ــار كويت ــون دين ــغ 6.5 ملي ــة بخســارة مببل مقارن

شــركات جديــدة وعوامــل اقتصاديــة كليــة.

انخفضــت حصــة املجموعــة فــي نتائــج شــركات زميلــة مــن 35.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 
12.8 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 بســبب زيــادة فــي إيــرادات االســتثمار مدفوعــة بالتغييــر فــي 

قيمــة العقــارات االســتثمارية للشــركات الزميلــة فــي 2016 واخلســائر مــن الشــركات الزميلــة فــي األردن واملغــرب فــي 2017.

ارتفعــت إيــرادات االســتثمار مــن 28.0 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 70.9 مليــون دينــار كويتــي 
للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 بســبب الربــح البالــغ 38.5 مليــون دينــار كويتــي النــاجت عــن بيــع حصــة بنســبة 8 باملائــة فــي 
مجموعــة بانثــر اإلعالميــة فــي يونيــو 2017. فــي أكتوبــر 2017، قامــت املجموعــة بإعــادة شــراء حصــة ملكيــة تبلــغ نســبتها 

8 فــي املائــة مــن مجموعــة بانثــر اإلعالميــة مــن املســاهمني الرئيســيني مقابــل إجمالــي مبلــغ 60.4 مليــون دينــار كويتــي.

وارتفعــت إيــرادات الفوائــد مــن 372.4 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 386.5 مليــون دينــار كويتــي 
للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مدفوعــة بنمــو محفظــة القــروض فــي بنــك برقــان. 
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انخفــض الربــح للســنة (اخلــاص مبســاهمي الشــركة امُلصــدرة) مبــا نســبته 48.2 باملائــة مقارنــة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2016 ليبلــغ 23.6 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. يعــود االنخفــاض فــي الربــح للســنة اخلــاص 

مبســاهمي الشــركة امُلصــدرة إلــى تراجــع اإليــرادات والزيــادة فــي مصروفــات الضيافــة والعقــارات واملصروفــات العموميــة 
واإلداريــة ومصروفــات الفوائــد.

فــي الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، بلــغ إجمالــي إيــرادات املجموعــة 774.4 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مببلــغ 685.8 
مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2017 بنســبة زيــادة تبلــغ  12.9 فــي املائــة. ونتجــت هــذه الزيــادة بشــكل رئيســي مــن ارتفــاع 
إيــرادات الفوائــد مــن القطــاع املصرفــي وإيــرادات الضيافــة والعقــارات واحلصــة فــي نتائــج الشــركات الزميلــة، وإيــرادات 
خدمــات تعليميــة (مقابــل ال شــيء للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017) بســبب دمــج أعمــال الشــركة التعليــم املتحــدة للســنة 
ــادة فــي الدخــل عــن طريــق  ــرادات األخــرى. مت تعويــض الزي ــرادات أتعــاب وعمــوالت، وإي ــة فــي 31 ديســمبر 2018، وإي املنتهي

ــي (دخــل اســتثمار) فــي عــام 2017. ــار كويت ــون دين ــغ 38.5 ملي ــع وربــح مببل ــع والتوزي ــرادات التصني انخفــاض إي

ارتفعــت إيــرادات الفوائــد مــن 386.5 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 إلــى 445.2 مليــون دينــار كويتــي 
ــى  ــن بنــك برقــان والبنــك األردنــي الكويتــي عل ــد م ــرادات الفوائ ــادة إي ــي 31 ديســمبر 2018 مدفوعــة بزي ــة ف للســنة املنتهي

مســتوى كيبكــو ومينــا هومــز.

ارتفعــت احلصــة فــي نتائــج شــركات زميلــة مببلــغ 5.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، مقارنــة بالســنة 
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 نظــراً لتحســن حصــة فــي نتائــج الشــركات الزميلــة فــي شــركة العقــارات املتحــدة وحصــة 

الدخــل مــن  شــركة أوفرالنــد العقاريــة ذ.م.م.

ــة فــي 31 ديســمبر  ــي للســنة املنتهي ــار كويت ــى 36.6 مليــون دين ــي إل ــار كويت ــرادات االســتثمار بنحــو 34.3 مليــون دين تراجعــت إي
2018، مقارنــة بالســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، وذلــك بســبب ربــح بلــغ 38.5 مليــون دينــار كويتــي نــاجت مــن بيــع جزئــي 

الســتثمار فــي شــركة محاصــة إعالميــة فــي يونيــو 2017. فــي شــهر أكتوبــر 2017، قامــت املجموعــة بإعــادة شــراء حصــة ملكيــة 
تبلــغ نســبتها 8 فــي املائــة مــن مجموعــة بانثــر اإلعالميــة مــن املســاهمني الرئيســيني مقابــل إجمالــي مبلــغ 60.4 مليــون دينــار 

كويتــي.

ارتفــع الربــح قبــل الضرائــب مــن العمليــات املســتمرة بنســبة 8.2 فــي املائــة إلــى 117.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2018 مــن 108.3 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. وتعــود الزيــادة فــي األربــاح إلــى انخفــاض 
ــادة فــي مخصــص انخفــاض قيمــة املوجــودات  ــا زي ــي قابلته ــي والت ــار كويت ــون دين ــغ 14.6 ملي مخصــص خســائر االئتمــان مببل

املاليــة وغيــر املاليــة األخــرى مببلــغ 8.2 مليــون دينــار كويتــي.

ــة،  ــة فــي 31 ديســمبر 2018 حصــة فــي خســائر شــركة محاصــة إعالمي ــات املوقوفــة للســنة املنتهي ــل اخلســارة مــن العملي متث
ــه لغــرض البیــع  ــداول محتفــظ ب ــر مت ــا كأصــل غي ــى 8 أغســطس 2018 حيــث مت تصنيفه ــر 2018 إل ــرة مــن 1 يناي OSN، للفت

اعتبــارا مــن 9 أغســطس 2018.

ارتفــع ربــح الســنة (اخلــاص مبســاهمي الشــركة امُلصــدرة) بنســبة 20.0 فــي املائــة إلــى 28.3 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2018 مــن 23.6 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.
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ويوضــح اجلــدول التالــي بيانــات مســتخرجة مــن بيانــات الدخــل املجمعــة للمجموعــة للســنوات الثــالث املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2016 و31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018. مت اســتخراج املعلومــات اخلاصــة بالســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 

مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، وللســنوات املاليــة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018 املســتخرجة مــن املعلومــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املاليــة 

املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018: 

باملليون دينار كويتي
للسنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2016

للسنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2017

للسنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2018

774.4  685.8 660.6إيرادات

372.4386.5445.2إيرادات الفوائد

77.293.7109.4إيرادات ضيافة وعقارات

 28.070.936.6إيرادات االستثمار

27.0--إيرادات خدمات تعليمية

 35.912.818.4حصة من نتائج شركات زميلة

-*-* )6.5(حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية

 639.8 527.1553.7املصروفات

 192.4 171.3184.8مصروفات عمومية وإدارية

 297.8 240.7248.1مصروفات الفوائد

92.7106.8-ربح السنة من العملیات املستمرة

)23.0()30.2(-خسائر من العمليات املوقوفة

 83.8 88.162.5ربح السنة 

 28.3 45.523.6ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم

 55.5 42.638.9ربح السنة اخلاص باحلصص غير املسيطرة

ربحية السهم اخلاصة مبساهمي الشركة األم (بالفلس) 
 15.0  11.5 28.6(األساسية)

ربحية السهم اخلاصة مبساهمي الشركة األم (بالفلس) 
 15.0 28.611.5(املخففة)

ربحية السهم للعمليات املستمرة
ربحية السهم اخلاصة مبساهمي الشركة األم (بالفلس) 

    32.931.4-(األساسية)

ربحية السهم اخلاصة مبساهمي الشركة األم (بالفلس) 
    32.931.4-(املخففة)

ــة  ــج شــركة محاصــة إعالمي ــي مت اإلفصــاح عــن حصــة فــي نتائ ــة موقوفــة، وبالتال ــه عملي ــى أن ــة رقــم 5، مت تصنيــف االســتثمار فــي OSN عل ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي * وفًق

للســنوات املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018 علــى أنهــا "خســارة مــن العمليــات املوقوفــة" فــي بيــان الدخــل املجمــع للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018. يرجــى الرجــوع 
ــد مــن التفاصيــل. ــى مزي ــة فــي 31 ديســمبر 2018 للحصــول عل ــة املجمعــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املنتهي ــات املالي ــى اإليضــاح رقــم 31 مــن البيان إل

ــة فــي قطــاع اخلدمــات املاليــة إلــى االســتراتيجية بالتوســع اإلقليمــي والتــي تظهــر مــن خــالل  ــاح الشــركات العامل وترجــع أرب
عمليــات االســتحواذ أو القيــام بإنشــاء شــركات تعمــل فــي مجــاالت جديــدة، )greenfield operations( أو كال األمريــن. كمــا أن 
قاعــدة اإليــداع القويــة وجــودة األصــول واالســتراتيجيات احلكيمــة التــي تتبعهــا تلــك الشــركات فــي تكويــن املخصصــات؛ كل ذلــك 
يجعــل تلــك الشــركات فــي وضــع جيــد لالســتفادة مــن تلــك الفــرص. ففــي قطــاع اإلعــالم، هنــاك طلــب مرتفــع علــى اخلدمــات 
ــادة  ــه زي ــق نقطــة التعــادل فــإن منــو الدخــل ال يصاحب ــه مبجــرد حتقي ــع، فإن ــي املتب ــوى احلصــري. ووفقــاً للنمــوذج املال واحملت

مماثلــة فــي التكاليــف الثابتــة؛ األمــر الــذي ينتــج عنــه منــو حــاد نســبياً فــي هوامــش األربــاح. 

ميثــل نشــاط OSN مجمــل قطــاع التشــغيل اإلعالمــي للمجموعــة. وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة – 5 (املوجــودات غيــر 
املتداولــة احملتفــظ بهــا لغــرض البيــع والعمليــات املوقوفــة)، يتــم تصنيــف االســتثمار فــي OSN كعمليــة موقوفــة وبالتالــي، توقــف 
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عــرض قطــاع االعــالم فــي االيضــاح رقــم 28 املتعلــق مبعلومــات القطاعــات فــي املعلومــات املاليــة املجمعــة املدققــة للمجموعــة 
ــر  ــه "أصــل غي ــى أن ــة/OSN عل ــي شــركة احملاصــة اإلعالمي ــف االســتثمار ف ــي 31 ديســمبر 2018. مت تصني ــة ف للســنة املنتهي

متــداول محتفــظ بــه لغــرض البيــع" وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 5.

اإليرادات املجمعة حسب القطاع هي كما يلي:

باملليون دينار كويتي
للسنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2016
للسنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2017
للسنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2018
561.4 485.1495.3العمليات املصرفية التجارية 

إدارة األصول والعمليات املصرفية 
 44.3 42.573.5االستثمارية

 6.1 5.54.7التأمني

--)6.5(وسائل اإلعالم

 33.0 43.236.9الصناعة

 121.1 100.096.0الضيافة والعقارات

 51.6 21.921.8أعمال أخرى

 )43.1()42.5()31.2(عمليات استبعاد فيما بني القطاعات

 774.4 660.6685.8املجموع

ويوضــح اجلــدول التالــي األربــاح واخلســائر املجمعــة للمجموعــة موزعــة تبعــاً للقطاعــات املختلفــة للســنوات املنتهيــة فــي 31 
ــة  ــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املنتهي ــات املالي ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018 (إيضــاح رقــم 28 مــن البيان

فــي 31 ديســمبر 2018):

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017باملليون دينار كويتي
 162.3  106.3 العمليات املصرفية التجارية 

املصرفيــة  والعمليــات  األصــول  إدارة 
 )56.0( )11.0(االســتثمارية

 6.1  4.7 التأمني

 -)30.2( وسائل اإلعالم

 3.7  6.5 الصناعة

 1.3 )6.7( الضيافة والعقارات

 1.6 0.5أعمال أخرى

 )12.2()7.6(عمليات استبعاد فيما بني القطاعات

)23.0(-موجودات محتفظ بها لغرض البيع

 83.8  62.5 املجموع

بيان املركز املالي املجمع 

ــة  ويوضــح اجلــدول التالــي: )i( بيــان املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، واملســتخلص فــي كل حال
مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة كمــا فــي وللســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017؛ )ii( إجمالــي 
ــة مســتخلصة مــن املعلومــات  ــة للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018، وفــي كل حال املوجــودات املجمع

املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة املُصــدرة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.
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مت إعــادة إدراج املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 املدرجــة فــي املعلومــات املاليــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2018، وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي 8 للسياســات احملاســبية.

بلــغ إجمالــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة 10.3 مليــار دينــار كويتــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وذلــك بزيــادة بلغــت 
نســبتها 3.6 باملائــة مقارنــة بإجمالــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 بلغــت 10.0 مليــار دينــار 
ــروض  ــت الق ــا بلغ ــة بينم ــي املوجــودات املجمع ــن إجمال ــة م ــوك نســبة 15.2 باملائ ــدى البن ــدوق ول ــد بالصن ــل النق ــي. وميث كويت
والدفعــات املقدمــة نســبة 50.7 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. كمــا بلغــت 
االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة نســبة 3.6 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. فــي حــني 
بلغــت نســبة املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل (وتشــمل اســتثمارات 
فــي أوراق ماليــة مدرجــة وغيــر مدرجــة) 5.3 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. أمــا الشــهرة 
واألصــول غيــر امللموســة املتعلقــة بالشــركات التابعــة فقــد مثلــت نســبة 3.2 باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة كمــا فــي 

31 ديســمبر 2017.

بلــغ إجمالــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة 10.4 مليــار دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، أي بزيــادة بلغــت نســبتها 
0.2 باملائــة مقارنــة بالســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. كمــا شــَكل النقــد بالصنــدوق ولــدى البنــوك نســبة 20.4 

باملائــة مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة بينمــا بلغــت القــروض والدفعــات املقدمــة نســبة 44.7 باملائــة مــن إجمالــي 
املوجــودات املجمعــة للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. بلغــت االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة نســبة 3.2 باملائــة 
مــن إجمالــي املوجــودات املجمعــة وبلغــت نســبة املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر ومــن 
خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى (وتتكــون مــن اســتثمارات فــي أوراق ماليــة مدرجــة وغيــر مدرجــة) 5.0 باملائــة مــن إجمالــي 
املوجــودات املجمعــة، أمــا املوجــودات غيــر امللموســة املتعلقــة بالشــركات التابعــة فقــد مثلــت نســبة 3.2 باملائــة مــن إجمالــي 

املوجــودات املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018.

كما في 31 ديسمبر 2016باملليون دينار كويتي
كما في 31 ديسمبر 2017

كما في 31 ديسمبر 2018)معاد ادراجها(
10,370.3 10,345.1 9,982.1 إجمالي املوجودات

2,118.8  1,569.6  1,458.0 النقد بالصندوق ولدى البنوك 

4,635.3  5,240.8  5,285.3 القروض والدفعات املقدمة 

- 514.1  438.5 املوجودات املالية املتاحة للبيع

املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
265.1  35.4  59.2 من خالل األرباح أو اخلسائر 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من 
253.7--خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

329.5  375.3  442.5 االستثمارات في الشركات الزميلة

328.5  329.5  309.2 الشهرة واألصول الغير ملموسة
0.8 باملائة 0.6 باملائة0.9 باملائةالعائد على متوسط املوجودات1

ــي 31  ــة ف ــة للمجموعــة للســنة املنتهي ــة املدقق ــة املجمع ــات املالي ــي البيان ــي 8 ف ــار احملاســبة الدول ــا ملعي ــي 31 ديســمبر 2017 وفًق ــا ف ــع كم ــي املجم ــز املال ــان املرك ــادة إدراج بي مت إع
ديســمبر 2018.

1يتــم احتســاب العائــد علــى متوســط املوجــودات علــى أنــه ربــح الســنة مقســوًما علــى متوســط إجمالــي املوجــودات للســنة املاليــة (التــي يرتبــط بهــا أربــاح الســنة) ويتــم حســاب متوســط 

إجمالــي املوجــودات مــن خــالل جمــع قيمــة املوجــودات فــي بدايــة ونهايــة ســنة محاســبية وتقســيم املبلــغ علــى اثنــني
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ويوضــح اجلــدول التالــي إجمالــي املوجــودات املجمعــة للمجموعــة موزعــة تبعــاً للقطاعــات املختلفــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 
(انظــر إيضــاح رقــم 29 مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017) 
وكذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 وكمــا فــي 31 ديســمبر 2018 (انظــر إيضــاح رقــم 28 مــن املعلومــات املاليــة املجمعــة 

املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018):

باملليون دينار كويتي
كما في 31 ديسمبر 

2016
كما في 31 ديسمبر 2017

)معدلة(
كما في 31 ديسمبر  

2018
8,708.8 8,712.28,851.9العمليات املصرفية التجارية 

إدارة األصول والعمليات املصرفية 
795.3 676.4860.1االستثمارية

73.2 72.973.4التأمني
- 149.6177.9اإلعالم

279.0 249.4267.2الصناعة
1,028.5 795.3865.1الضيافة والعقارات 

291.0 162.8284.3األعمال األخرى
)992.6()1,034.8( )836.5(عمليات استبعاد فيما بني القطاعات
أصل غير متداول محتفظ به لغرض 

187.3--البيع

9,982.110,345.110,370.3املجموع

املطلوبات وحقوق امللكية املجمعة:

ارتفــع إجمالــي املطلوبــات املجمعــة للمجموعــة مــن 8.8 مليــار دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 9.1 مليــار دينــار 
ــع مــن عمــالء  ــات املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مــن ودائ ــي املطلوب ــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. وتتألــف إجمال كويت
ــي  ــة مــن إجمال ــة أخــرى (بنســبة 22.1 باملائ ــوك ومؤسســات مالي ــات) واملســتحق للبن ــي املطلوب ــة مــن إجمال (بنســبة 56.2 باملائ
املطلوبــات)، وأوراق دفــع متوســطة األجــل (بنســبة 7.2 باملائــة مــن إجمالــي املطلوبــات)، وقــروض مســتحقة (بنســبة 5.5 باملائــة 
مــن إجمالــي املطلوبــات)، وســندات (بنســبة 3.5 باملائــة مــن إجمالــي املطلوبــات)، باإلضافــة إلــى مطلوبــات أخــرى (بنســبة 5.5 

باملائــة مــن إجمالــي املطلوبــات). 

ــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016،  انخفضــت حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة امُلصــدرة مــن 471.5 مليــون دين
لتصبــح 439.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االنخفــاض فــي األربــاح 

ــة واحتياطــي حتويــل العمــالت األجنبيــة.  املرحل

ارتفــع إجمالــي املطلوبــات املجمعــة للمجموعــة بواقــع 2.5 باملائــة ليصــل إلــى 9.4 مليــار دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018  
مقارنــة بإجمالــي املطلوبــات املجمعــة للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، مدفوعــا بالدرجــة األولــى بارتفــاع فــي القــروض 
والســندات واملطلوبــات األخــرى. وتتألــف إجمالــي املطلوبــات املجمعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 مــن ودائــع مــن عمــالء (بنســبة 
52.2 باملائــة مــن إجمالــي املطلوبــات) واملســتحق للبنــوك ومؤسســات ماليــة أخــرى (بنســبة 22.0 باملائــة مــن إجمالــي املطلوبــات)، 

وأوراق دفــع متوســطة األجــل (بنســبة 7.1 باملائــة مــن إجمالــي املطلوبــات)، وقــروض مســتحقة (بنســبة 7.4 باملائــة مــن إجمالــي 
ــة مــن  ــات أخــرى (بنســبة 6.2 باملائ ــى مطلوب ــات)، باإلضافــة إل ــي املطلوب ــة مــن إجمال ــات)، وســندات (بنســبة 5.1 باملائ املطلوب

إجمالــي املطلوبــات). 

كمــا انخفضــت حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة امُلصــدرة إلــى 277.1 مليــون دينــار كويتــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018 مــن 439.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى التســوية الناجتــة مــن تعديــل 

اإلنتقــال لتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة )9( لــأدوات املاليــة مببلــغ 120.7 مليــون دينــار كويتــي ودفــع توزيعــات أربــاح 
بقيمــة 13.4 مليــون دينــار كويتــي و12.6 مليــون دينــار كويتــي للتغيــرات فــي ملكيــة الشــركات التابعــة. 
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باملليون دينار كويتي
كما في 31 ديسمبر 

2016
كما في 31 ديسمبر 2017

)معدلة(
كما في 31 ديسمبر 

2018
9,359.7 8,765.79,133.1إجمالي املطلوبات

1,010.6 1,216.41,212.1إجمالي حقوق امللكية

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي 
277.1 471.5439.3الشركة امُلصدرة

587.1  626.4 598.5احلصص الغير مسيطرة

ويوضــح اجلــدول التالــي املطلوبــات املجمعــة للمجموعــة موزعــة تبعــاً للقطاعــات املختلفــة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 
(انظــر إيضــاح رقــم 29 مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017) 
وكذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 وكمــا فــي 31 ديســمبر 2018 (انظــر إيضــاح رقــم 28 مــن البيانــات املاليــة املجمعــة 

ــة فــي 31 ديســمبر 2018): ــة للشــركة امُلصــدرة للســنة املنتهي املدقق

باملليون دينار كويتي
كما في 31 ديسمبر 

2016
كما في 31 ديسمبر 2017

)معدلة(
كما في 31 ديسمبر 

2018
7,754.3 7,767.87,851.9العمليات املصرفية التجارية 

إدارة األصول والعمليات املصرفية 
946.31,153.5االستثمارية

 1,294.0

138.1 121.6115.6الصناعة 

675.4 407.7560.8الضيافة والعقارات 

205.7 151.3204.8األعمال األخرى

)707.9()753.5()629.0(عمليات استبعاد فيما بني القطاعات

8,765.79,133.19,359.7املجموع

معلومات إضافية تتعلق بالشركة امُلصدرة

إن الشــركة امُلصــدرة ال تقــوم بإصــدار بيانــات ماليــة منفــردة مدققــة ملتزمــة باملعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة. إن املعلومــات 
الــواردة فــي هــذا القســم (املســتخلصة مــن حســابات اإلدارة غيــر املجمعــة وغيــر املدققــة اخلاصــة بالشــركة امُلصــدرة) للســنوات 
املاليــة الثالثــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018، متثــل املعلومــات املتضمنــة فــي األرقــام 
التــي تشــكل جــزًء مــن البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للمجموعــة للســنوات املاليــة الثالثــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 
و31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018. يســتند أســاس إعــداد املعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم إلــى مبــدأ التكلفــة التاريخيــة 

وعلــى النحــو املبــني أدنــاه.

وقــد أوردنــا هــذه املعلومــات بغــرض توضيــح وضــع البيانــات املاليــة غيــر املجمعــة للشــركة امُلصــدرة فيمــا يتعلــق بالقيمــة 
الســوقية لشــركاتها الرئيســية املدرجــة (شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة، شــركة اخلليــج للتأمــن، بنــك برقــان، وشــركة 

ــة. ــا النقدي ــة فوائده ــا ونســبة تغطي ــة موجوداته العقــارات املتحــدة)، ونســبة تغطي

القيمة السوقية مللكية الشركة امُلصدرة في الشركات الرئيسية املدرجة:  

يوضــح اجلــدول التالــي القيمــة الســوقية مللكيــة الشــركة امُلصــدرة فــي كل مــن شــركاتها الرئيســية املدرجــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2016 و31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018. وقــد احتســبت تلــك القيمــة عــن طريــق ضــرب عــدد األســهم اململوكــة مباشــرًة  

مــن الشــركة امُلصــدرة (املســتخلصة مــن حســابات اإلدارة غيــر املجمعــة وغيــر املدققــة اخلاصــة بالشــركة امُلصــدرة) فــي ســعر 
ــوم تــداول قبــل ذلــك  اإلقفــال لــكل ســهم مــدرج املبــني فــي البورصــة املــدرج فيهــا الســهم فــي التاريــخ احملــدد (أو فــي آخــر ي

التاريــخ احملــدد إذا لــم يكــن ذلــك التاريــخ يصــادف يــوم تــداول):
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كما في 31 ديسمبر 2018كما في 31 ديسمبر 2017كما في 31 ديسمبر 2016

الشركة

عدد 
األسهم 
اململوكة 
(باملليون)

سعر 
اإلقفال 
(د.ك)

القيمة 
السوقية 
(باملليون 

د.ك)

عدد 
األسهم 
اململوكة 
(باملليون)

سعر 
اإلقفال 
(د.ك)

القيمة 
السوقية 
(باملليون 

د.ك)

عدد 
األسهم 
اململوكة 
(باملليون)

سعر 
اإلقفال 
(د.ك)

القيمة 
السوقية 
(باملليون 

د.ك)
بنك اخلليج 

املتحد*/شركة 
اخلليج املتحد 

القابضة**

454.70.284129.1232.30.904210.1199.40.999199.2

شركة اخلليج 
72.50.67048.672.50.82459.872.50.65547.5للتأمني

845.10.305257.7887.30.307272.41,030.80.278286.5بنك برقان 

شركة العقارات 
577.70.09454.3577.70.08046.2577.70.06034.7املتحدة

* مت احلصول على سعر السهم من بلومبيرغ

** مت إلغــاء إدراج بنــك اخلليــج املتحــد مــن بورصــة البحريــن بتاريــخ 28 ســبتمبر 2017، وباملقابــل مت إدراج شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة بنفــس التاريــخ. القيمــة الســوقية وســعر 

الســهم كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018 كانــت لشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة وكمــا فــي 31 ديســمبر 2016 كانــت لبنــك اخلليــج املتحــد.
علــى النحــو املســتخلص مــن اجلــدول أعــاله، فقــد بلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية مللكيــة الشــركة امُلصــدرة فــي شــركاتها الرئيســية املدرجــة 567.9 مليــون دينــار كويتــي وذلــك كمــا فــي 

31 ديســمبر 2018 مقارنــة بــــ 588.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 وذلــك بانخفــاض بلغــت نســبته 3.5 باملائــة.

نسبة تغطية األصول املدرجة للشركة امُلصدرة

مت اســتخالص البيانــات الــواردة فــي هــذا القســم مــن حســابات اإلدارة غيــر املجمعــة وغيــر املدققــة للشــركة امُلصــدرة والتــي 
تشــكل جــزًء مــن البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا هــو موضــح أعــاله. وبلــغ صافــي الديــن غيــر املجمــع للشــركة امُلصــدرة (إجمالــي 
الديــون املكونــة مــن أوراق دفــع متوســطة األجــل والســندات مطروًحــا منهــا النقــد فــي الصنــدوق والبنــوك) 363.7 مليــون دينــار 
كويتــي وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. ويوضــح اجلــدول أدنــاه نســبة تغطيــة األصــول املدرجــة (أي نســبة القيمــة الســوقية 
ــي القــروض وأوراق الدفــع متوســطة األجــل والســندات القائمــة بعــد خصــم النقــد  ــى إجمال للشــركات الرئيســية املدرجــة إل
ــي 31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2018. ومت اســتبعاد اســتثمار الشــركة  ــا ف ــك كم ــادل) وذل ــد املع والنق
ــر  ــع واالســتثمارات األخــرى غي ــرض البي ــه لغ ــظ ب ــداول محتف ــر مت ــا كأصــل غي ــث مت تصنيقه ــي شــركة OSN حي امُلصــدرة ف

املدرجــة مــن نســبة تغطيــة األصــول املدرجــة. 

كما في 31 ديسمبر 2018كما في 31 ديسمبر 2017كما في 31 ديسمبر 2016باملليون دينار كويتي
 -   35.042.1القروض املستحقة

521.4 458.0518.1أوراق دفع متوسطة األجل

198.2 98.8-سندات

719.6  658.9  493.0 إجمالي الدين 

356.0 250.1385.6ناقص: النقد والنقد املعادل

363.7  273.3  242.9 صافي الدين (أ) 

القيمة السوقية للشركات 
الرئيسية املدرجة (ب) 

 489.8 588.4567.9

نسبة تغطية األصول املدرجة 
(ب) / (أ) 

 2.02 2.15 1.56
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نسبة تغطية الفائدة النقدية للشركة امُلصدرة

مت اســتخالص البيانــات الــواردة فــي هــذا القســم مــن حســابات اإلدارة غيــر املجمعــة وغيــر املدققــة للشــركة امُلصــدرة والتــي 
تشــكل جــزًء مــن البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا هــو موضــح أعــاله. تتمثــل املصــادر الرئيســية للتدفقــات النقديــة للشــركة 
امُلصــدرة فــي احلصــص املوزعــة مــن األربــاح احملققــة مــن الشــركات الرئيســية، وأربــاح بيــع حصــص ملكيتهــا فــي الشــركات 
ــع والدخــل مــن األتعــاب. ــداول واالســتثمارات املتاحــة للبي ــع اســتثمارات محتفــظ بهــا بغــرض الت ــاح بي ــة، وأرب التابعــة والزميل

كمــا أن ملكيــة الشــركة امُلصــدرة للنســبة الغالبــة أو املؤثــرة مــن أســهم شــركاتها الرئيســية، وكذلــك تأثيرهــا علــى مجلــس اإلدارة 
واإلدارة يتيــح لهــا حتديــد السياســات اخلاصــة بتوزيــع األربــاح أو التأثيــر عليهــا فــي الشــركات الرئيســية التــي اســتثمرت فيهــا. 
ومــع مراعــاة املتطلبــات القانونيــة والرقابيــة، فــإن تأثيــر الشــركة امُلصــدرة كاف لضمــان اســتمرار سياســات توزيعــات األربــاح 
علــى مســتوى مماثــل للمســتوى التاريخــي لتوزيــع األربــاح، علــى الرغــم مــن أن األمــر لــم يكــن كذلــك فــي اآلونــة األخيــرة فــي 
البنــوك التــي تســيطر عليهــا الشــركة امُلصــدرة. وقــد بلغــت نســبة توزيــع األربــاح النقديــة (مجمــوع حصــص األربــاح املقترحــة 
ــام  ــي ع ــة ف ــي الدخــل للشــركات الرئيســية املدرجــة) 24.9 باملائ ــوع صاف ــى مجم للشــركات الرئيســية املدرجــة مقســومة عل

2016، كمــا بلغــت 25.1 باملائــة فــي عــام 2017.

هــذا باإلضافــة إلــى أن الشــركة امُلصــدرة تقــوم بصفــة دوريــة ببيــع األوراق املاليــة التــي متتلكهــا (مبــا فــي ذلــك األســهم التــي 
متتلكهــا فــي شــركاتها التابعــة والزميلــة وشــركات احملاصــة التــي تســاهم فيهــا مــن وقــت آلخــر). وقــد نتــج عــن ذلــك حتقيــق 
عوائــد وتدفقــات نقديــة كبيــرة فــي املاضــي. كمــا أن اجلمــع بــني توزيعــات األربــاح وغيرهــا مــن التوزيعــات والعوائــد احملققــة مــن 
عمليــات بيــع األوراق املاليــة قــد ســاهم فــي توفيــر ســيولة كافيــة للشــركة امُلصــدرة خلدمــة دينهــا ومتويــل مصروفاتها التشــغيلية.

ــة فــي 31  ــك عــن الســنة املنتهي ــي وذل ــار كويت ــون دين ــي اســتلمتها الشــركة امُلصــدرة 21.1 ملي ــاح الت بلغــت قيمــة توزيعــات األرب
ديســمبر 2018. وقــد بلــغ صافــي دفعــات الفوائــد 39.1 مليــون دينــار كويتــي وذلــك للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، حيــث 

تشــمل مصروفــات الفوائــد البالغــة 40.9 مليــون دينــار كويتــي و1.8 مليــون دينــار كويتــي مــن إيــرادات الفوائــد. 

يوضــح اجلــدول التالــي نســبة تغطيــة الفائــدة النقديــة للســنوات الثــالث املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 2017 و31 
ديســمبر 2018:

باملليون دينار كويتي
للسنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2016
للسنة املنتهية في 31 

ديسمبر 2017
للسنة املنتهية في 31 

ديسمبر  2018
 21.1 22.315.1حصة توزيعات األرباح املستلمة*

 0.3 11.039.8 دخل تشغيلي نقدي اخر

 21.4 33.354.8إجمالي الدخل النقدي )أ(

 40.9 42.134.5الفائدة املدفوعة 

1.81.11.8      الفائدة املقبوضة  

40.333.539.1      صافي دفعات الفوائد )ب(

 0.55 0.81.6      نسبة تغطية الفوائد النقدية (ب) / (أ)

* تتعلــق حصــص توزيعــات األربــاح املســتلمة فــي الســنة احلاليــة بحصــص توزيعــات األربــاح املعلــن عنهــا فــي الســنة املاضيــة بنــاًء علــى عــدد األســهم اململوكــة فــي تاريــخ الســجل احملــدد 

فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمني.
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األوراق املالية املصدرة عن الشركة امُلصدرة 
األوراق املالية الصادرة في السنوات اخلمس األخيرة من قبل الشركة امُلصدرة مذكورة أدناه

يوضح اجلدول التالي ملخص إصدار السندات التي قامت بها الشركة امُلصدرة في اخلمس سنوات السابقة:( 1

تاريخ تاريخ اإلصدار
االستحقاق

القيمة 
االسمية
)باملليون(

نوع 
تواتر دفع سعر الفائدةالفائدة

الفائدة

5 فبراير *5 فبراير 2014
2019

500 دوالر 
أمريكي1

نصف سنوية 4.80 %فائدة ثابتة 

15 مارس *15 مارس 2016
2023

500 دوالر 

أمريكي
نصف سنوية5.00 %فائدة ثابتة

23 فبراير *23 فبراير 2017
2027

500 دوالر 

أمريكي
نصف سنوية4.50 %فائدة ثابتة

28 ديسمبر *28 ديسمبر 2017
2024

فائدة 100 دينار كويتي
متغيرة + 

ثابتة

36.0 مليون دينار كويتي بواقع 5.25 %  

و64.0 مليون دينار كويتي بواقع سعر 
اخلصم املعلن من بنك الكويت املركزي 
+ 2.25 % (ان ال يتجاوز 6.25 % سنوياً)

نصف سنوي

8 نوفمبر *8 نوفمبر 2018
2023

فائدة 100 دينار كويتي
متغيرة + 

ثابتة

14.0 مليون دينار كويتي بواقع 5.50 %  

و86.0 مليون دينار كويتي بواقع سعر 
اخلصم املعلن من بنك الكويت املركزي 
+ 2.25 % (ان ال يتجاوز 6.50 % سنوياً)

نصف سنوي

* تكفل الشركة امُلصدرة أوراق الدفع هذه، والتي مت إصدارها من قبل شركة تابعة مملوكة لها بالكامل. قامت الشركة امُلصدرة في السابق بتأسيس برنامج EMTN إلصدار

 EMTN Notes Kuwait Projects Co SPC Limited. مبوجــب برنامــج EMTN هــذا، ضمنــت الشــركة امُلصــدرة التزامــات شــركة Kuwait Projects Co SPC Limited فيمــا يتعلــق بـــ   EMTN Notes. ملزيــد مــن 
املعلومــات فــي هــذا الصــدد، يرجــى أيًضــا االطــالع علــى اإليضــاح رقــم 14 فــي البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة لعــام 2018 اخلاصــة بالشــركة امُلصــدرة.

1 قامت الشركة بسداد كامل القيمة االسمية للسندات.

يوضح اجلدول التالي عدد وتفاصيل إصدارات أسهم رأس مال الشركة امُلصدرة في اخلمس سنوات السابقة:( 2

نوع األسهم القيمة )د.ك(أجمالي عدد األسهم نوع اإلصدارسنة اإلصدار

أسهم عادية66,828,6946,682,869أسهم منحة2013

أسهم عادية70,170,1307,017,013أسهم منحة2014

أسهم عادية73,678,6357,367,864أسهم منحة2018
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عوامل املخاطر
قبــل االســتثمار فــي أي مــن أســهم الطــرح، يتعــني علــى املســتثمرين احملتملــن دراســة هــذه النشــرة وجميــع املعلومــات 
ــاه متثــل  ــة أدن ــاه. وبــرأي الشــركة امُلصــدرة أن العوامــل املبين املشــمولة فيهــا وكذلــك عناصــر املخاطــرة التــي مت توصيفهــا أدن
املخاطــر الرئيســية التــي تــالزم االســتثمار فــي أســهم الطــرح، إال أن تلــك املخاطــر ال تعتبــر شــاملة وثمــة اعتبــارات أخــرى بعــض 
منهــا قــد ال يكــون معروفــاً للشــركة امُلصــدرة فــي الوقــت احلالــي، أو تعتبرهــا الشــركة امُلصــدرة غيــر مؤثــرة فــي الوقــت احلالــي 

فــي حــني ميكــن أن تؤثــر علــى أي اســتثمار فــي أســهم الطــرح.

يجــب علــى املســتثمرين احملتملــني أيًضــا قــراءة املعلومــات التفصيليــة الــواردة فــي أي مــكان آخــر فــي هــذه النشــرة والوصــول 
إلــى وجهــات نظرهــم قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري.

املخاطر املتعلقة بالشركة امُلصدرة

السياســية  املخاطــر  ذلــك  فــي  مبــا  املتقدمــة  األســواق  لــه  تتعــرض  ممــا  أكبــر  ملخاطــر  عرضــة  الناميــة  األســواق  إن 
املؤثــرة. واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 

يوضــح اجلــدول التالــي التفاصيــل اجلغرافيــة إليــرادات الشــركة امُلصــدرة واملوجــودات غيــر املتداولــة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2018 بنــاء علــى البيانــات املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة امُلصــدرة لنفــس الســنة املاليــة:

اإليرادات
)باملائة %(

املوجودات غير املتداولة
)باملائة %(

48.959.7الكويت

2.32.4 بقية دول مجلس التعاون اخلليجي

23.726.6بقية دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

24.611.1أوروبا*

0.50.3أمريكا الشمالية

100.0100.0املجموع

* يعزى ذلك بشكل أساسي إلى تركيا ومالطا

ــة فــي  ــة الكويــت. وال ميكــن التأكيــد بــأن األحــوال االقتصادي إن النســبة األكبــر مــن إيــرادات الشــركة امُلصــدرة تأتــي مــن دول
دولــة الكويــت ســتبقى جيــدة أم أنهــا ســتتدهور بشــكل قــد يؤثــر علــى األداء املالــي للشــركة امُلصــدرة. إن اقتصــاد دولــة الكويــت 
حتركــه بصــورة كبيــرة اإليــرادات احملصلــة مــن صــادرات النفــط، وهــو بالتالــي عرضــة للتقلبــات فــي أســعار النفــط. أدت 
سياســات احلكومــة لتنويــع االقتصــاد بعيــدا عــن اعتمــاده علــى النفــط كمصــدر اإليــرادات الرئيســي الوحيــد إلــى حتســني األداء 

االقتصــادي بشــكل عــام إال أنــه ليــس هنــاك تأكيــد بــأن ذلــك املســتوى مــن األداء ســوف يســتمر علــى نفــس املنــوال. 

ومــن املمكــن أن يتأثــر األداء املالــي للشــركة امُلصــدرة ســلًبا بفعــل التطــورات السياســية واإلقتصاديــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
تطــورات اجتماعيــة ليــس مــن داخــل دولــة الكويــت فحســب بــل أيًضــا وبفعــل هــذه التطــورات بدرجــة أقــل مــن داخــل دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي (وتضــم كل مــن مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت وســلطنة عمــان ودولــة قطــر واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة) وعــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي بعــض الــدول احمليطــة مثــل تركيــا وســوريا والعــراق 
وإيــران ودول شــمال أفريقيــا. إن دولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي والــدول احمليطــة معرضــة ملخاطــر معينــة قــد 
يكــون لهــا تبعــات مؤثــرة علــى األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة امُلصــدرة ونتائجهــا التشــغيلية ووضعهــا املالــي، وذلــك علــى الرغــم 

مــن عــدم اقتصــار هــذه املخاطــر علــى املنطقــة فقــط.  

71



ومن بني تلك املخاطر احملددة االحتماالت التالية:
عدم االستقرار السياسي واالجتماعي؛	 
االنكماش االقتصادي؛	 
األعمال اخلارجية الناجمة عن احلرب واملصادمات املدنية واألنشطة اإلرهابية؛	 
الكوارث الطبيعية؛ و	 
التغييرات التي تطرأ على النظم والتغييرات الضريبية والتغييرات في القوانني.	 

متتلــك الشــركة امُلصــدرة أصــوالً محــدودة فــي الــدول األكثــر تضــرراً. إن أيــة تطــورات ماديــة غيــر متوقعــة فــي األحــوال 
ــدان التــي تقــوم الشــركة امُلصــدرة أو أي مــن شــركاتها  ــة أو األحــوال األخــرى فــي البل ــة أو االقتصادي السياســية أو االجتماعي
الزميلــة بــأداء أعمــال فيهــا قــد يكــون لهــا تأثيــراً ماديــاً ســلبياً علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة وأوضاعهــا االقتصاديــة ونتائجهــا 

التشــغيلية وقــد تؤثــر علــى خططهــا فــي التوســع واالســتثمار الدولــي. 

وعلــى مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة ال يــزال عــدم اليقــني السياســي والنزاعــات املســلحة قائمــة فــي اليمــن، والعــراق وســوريا 
وليبيــا. تتأثــر البلــدان املعنيــة وال ســيما مــن خــالل حالــة عــدم االســتقرار السياســي واالجتماعــي واألعمــال اخلارجيــة الناجمــة 
عــن احلــرب واملصادمــات املدنيــة. وتتلقــى البلــدان املجــاورة مثــل تركيــا ولبنــان أعــدادا كبيــرة مــن الالجئــني الفاريــن مــن النــزاع، 
ممــا أدى إلــى زيــادة الضغــط علــى خدماتهــم العامــة. إن حالــة الغمــوض السياســي والعنــف الطائفــي فــي املنطقــة قــد يكــون 
لهــا تأثيــراً ســلبياً جوهريــاً علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة وأوضاعهــا املاليــة ونتائجهــا التشــغيلية وتطلعاتهــا املســتقبلية. دولــة 
الكويــت وغالبيــة الــدول األخــرى فــي منطقــة اخلليــج حتــى وقتنــا هــذا محصنــة إلــى حــد كبيــر ضــد أي اختــالل نــاجت مــن مثــل 
هــذه األفعــال. وعلــى الرغــم مــن اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل الســلطات مبــا فــي ذلــك االســتجابات الســريعة وتكثيــف األنشــطة 
االســتخباراتية والوقائيــة، فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد بــأن املشــاكل التــي شــهدتها البلــدان األخــرى فــي املنطقــة لــن تؤثــر 

علــى املناطــق فــي اخلليــج أو تركيــا وهــي املناطــق التــي تــزاول فيهــا املجموعــة أنشــطتها. 

فــإن النــزاع الدائــر فــي اليمــن قــد يكــون لــه تأثيــراً ســلبياً وضــار علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة فــي اململكــة العربيــة الســعودية. 
إضافــة إلــى ذلــك، ازدادت التوتــرات السياســية فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بعــد قطــع العالقــات الدبلوماســية مــع قطــر 
فــي 5 يونيــو 2017 مــن قبــل حكومــات اململكــة العربيــة الســعودية والبحريــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة ومصــر. وانضمــت بعــد 
ذلــك دول أخــرى مثــل اليمــن واألردن وليبيــا وجــزر القمــر والســنغال وموريتانيــا للتحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية، 
فضــاًل عــن دول أخــرى مثــل تشــاد وجيبوتــي وجــزر املالديــف والنيجــر التــي أعلنــت عــن تخفيــف عالقاتهــا الديبلوماســية مــع 
ــى الســفر. وقــد نصحــت  كل مــن اململكــة  ــغ األمــر مبلغــه عنــد اإلعــالن عــن ســحب الســفراء وفــرض قيــود عل قطــر. وقــد بل
العربيــة الســعودية واإلمــارات والبحريــن مواطنيهــا املقيمــني فــي قطــر مغادرتهــا، كمــا مت طــرد الزائريــن واملقيمــني القطريــني 
والبعثــات الديبوملاســية القطريــة مــن هــذه الــدول الثــالث فــي نفــس الوقــت مــع منــح الزائريــن واملقيمــني القطريــني فتــرة 
أســبوعني للمغــادرة و48 ســاعة فقــط للديبلوماســيني. وفرضــت اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر قيــود 
علــى اســتخدام شــركات الطيــران القطريــة ألجــواء هــذه الــدول ممــا أدى إلــى توقــف الرحــالت مــن وإلــى قطــر. وباملثــل، منعــت 

الســفن التــي حتمــل العلــم القطــري مــن الدخــول إلــى موانــىء هــذه الــدول.

ــاون  ــس التع ــني قطــر ودول مجل ــة ب ــواردات التجاري ــى الصــادرات وال ــود مباشــرة معروفــة عل ــى الرغــم مــن عــدم وجــود قي عل
اخلليجــي األخــرى، إال أن التجــارة قــد تأثــرت بســبب إقفــال األجــواء واملوانــيء أمــام اخلطــوط اجلويــة والســفن التجاريــة 
القطريــة، ولكــن مت فتــح قنــوات وطــرق جتاريــة جديديــة مــع تركيــا وســلطنة عمــان وإيــران والهنــد كبديــل، ولكــن ال يوجــد تأكيــد 

بــأن اســتمرار القيــود ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى االقتصــاد القطــري.

فــي 23 يونيــو 2017، قامــت دولــة الكويــت بــدور الوســيط بــني قطــر والــدول التــي فرضــت قيــود عليهــا، وقامــت بتســليم شــروط 
ــة الســعودية لرفــع احلصــار وإعــادة العالقــات الديبلوماســية، ولكــن رفضــت قطــر  ــذي تقــوده اململكــة العربي ــف ال دول التحال
الشــروط فــي 1 يوليــو 2017 واعتبرتهــا أنهــا تدخــاًل فــي ســيادتها رغــم عــدم اإلعــالن عــن ردهــا. ورغــم دعــوات كل مــن الواليــات 
املتحــدة وتركيــا ودول أخــرى فــي املنطقــة حلــل هــذه األزمــة بالطــرق الديبلوماســية، اســتمرت القيــود واحلصــار علــى دولــة قطــر. 
بعــض الكيانــات التجاريــة التابعــة للشــركة امُلصــدرة مســجلة أو تعمــل مــن البلــدان التــي خفضــت العالقــات الدبلوماســية مــع 
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قطــر، إن االنتقــام التجــاري مــن هــذه الكيانــات مــن قبــل قطــر أو املقيمــني فــي قطــر قــد يؤثــر علــى املصالــح التجاريــة للشــركة 
امُلصــدرة فــي قطــر. وليــس مــن املمكــن التنبــؤ بوقــوع أحــداث أو ظــروف مماثلــة أو مشــابهة لأحــداث أو الظــروف املبينــة أعــاله 
أو حــدوث تبعــات لهــا وليــس باإلمــكان التأكيــد علــى أن أعمــال الشــركة امُلصــدرة ســتتمكن مــن االســتمرار فــي حتقيــق مســتويات 

الربــح احلاليــة إن وقعــت مثــل هــذه األحــداث أو الظــروف.

 إن الشــركة امُلصــدرة معرضــة للمخاطــر املرتبطــة بالتوســع فــي أســواق جديــدة واألعمــال حديثــة النشــأة واألعمــال التــي 
متــر مبراحلهــا األوليــة فــي التشــغيل واالســتحواذ علــى شــركات وأنشــطة أعمــال جديــدة

ــي  ــي بشــكل أساســي. إال أن اســتراتيجيتها هــي ف ــي الســوق الكويت ــي الســابق ف ــت الشــركة امُلصــدرة نشــيطة ف ــاً، كان تاريخي
التوســع فــي األســواق أو األعمــال فــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي وبشــكل أوســع داخــل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، والتــي قــد تشــمل األســواق التــي لــم تعمــل فيهــا مــن قبــل. وقــد تفــرض عليهــا هــذه األســواق اجلديــدة حتديــات مــن 
بينهــا اختــالف فــي الظــروف التنافســية والنظــم السياســية والتنظيميــة التــي ال تكــون الشــركة امُلصــدرة علــى درايــة بهــا، وقــد ال 
تتمكــن الشــركة امُلصــدرة مــن االعتمــاد علــى ســمعتها وعالقاتهــا كمــا يتســنى لهــا ذلــك فــي األســواق التــي لهــا ســمعة طيبــة فيهــا. 

 
وتنطــوي سياســة النمــو اخلاصــة بالشــركة امُلصــدرة علــى التوســع فــي عملياتهــا عــن طريــق االســتحواذ علــى شــركات جديــدة. 
فــإن واجهــت الشــركة امُلصــدرة صعوبــات فــي االســتحواذ علــى تلــك الشــركات بســعر معقــول جتارًيــا أو لــم تســتطع االســتحواذ 
عليهــا أو إن الشــركات التــي اســتحوذت عليهــا الشــركة امُلصــدرة لــم تتمكــن مــن حتقيــق الهــدف املرجــو، فمــن املمكــن أن تكــون 
اســتراتيجية النمــو للشــركة امُلصــدرة غيــر ناجحــة، وهــو مــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة ووضعهــا 
املالــي وعملياتهــا. كمــا تقــوم الشــركة امُلصــدرة باالســتحواذ علــى أو إنشــاء أعمــال جديــدة ذات خبــرة تشــغيلية محــدودة أو بــدون 
خبــرة تشــغيلية ســابقة. ومــن املمكــن أن تقــدم هــذه االســتثمارات الفرصــة ملكاســب رأســمالية كبيــرة، إال أنهــا تنطــوي علــى درجــة 

كبيــرة مــن املخاطــر املاليــة التــي قــد ينشــأ عنهــا خســائر فادحــة. 

تقــوم الشــركات التابعــة للشــركة امُلصــدرة باالســتثمار، وقــد تســتثمر الحقــاً، فــي دول مجــاورة ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــى عــدم وقــوع اضطرابــات أخــرى فــي هــذه الــدول ممــا  ــة تأكيــدات عل ــاً ومالطــا. وال توجــد أي ــا، وخصوصــاً فــي تركي أفريقي

يــؤدي إلــى خســائر. 

تقتصــر أغلــب املقبوضــات النقديــة للشــركة امُلصــدرة علــى توزيعــات األربــاح مــن الشــركات الرئيســية أو إيــرادات بيــع 
األصــول

ليــس للشــركة امُلصــدرة بصفتهــا شــركة قابضــة قــدرة علــى الوصول بشــكل مباشــر إلــى التدفقات النقدية لشــركاتها الرئيســية. 
إن التدفقــات النقديــة تقتصــر علــى حصتهــا مــن توزيعــات األربــاح التــي تعلنهــا هــذه الشــركات والدخــل احملصــل مــن الفائــدة 
علــى اســتثماراتها وأرباحهــا مــن األنشــطة التــي تزاولهــا فــي التــداول أو بيــع أصولهــا. إن أي نقــص فــي ربحيــة الشــركات 

الرئيســية ســيؤثر ســلًبا علــى مركــز الشــركة امُلصــدرة فيمــا يتصــل بالتدفقــات النقديــة. 

إن دفــع توزيعــات األربــاح مــن قبــل بعــض الشــركات الرئيســية إلــى الشــركة امُلصــدرة هــو أمــر يخضــع لقيــود تفرضهــا القوانــني 
ــة بالتأمــني واملصــارف واألوراق املاليــة والشــركات، وهــي القوانــني واللوائــح التــي تتطلــب مــن تلــك الشــركات  واللوائــح املتصل
ــة فــي عــام 2018 (عــن عــام 2017)  ــاح نقدي ــى املــالءة املاليــة ومعاييــر رأس املــال. دفــع بنــك برقــان توزيعــات أرب احلفــاظ عل
وأعلــن أيضــاً عــن توزيعــات أربــاح لعــام 2018 (ســتدفع فــي 2019) بينمــا كانــت آخــر توزيعــات أربــاح نقديــة دفعهــا بنــك اخلليــج 
املتحــد فــي عــام 2010 (عــن عــام 2009)، وليــس هنــاك تأكيــد علــى أن دفــع توزيعــات األربــاح مــن قبــل هــذه البنــوك والشــركات 

الرئيســية األخــرى ســوف يســتمر علــى أســاس منتظــم. 

نظــًرا ألن إســتراتيجية الشــركة امُلصــدرة تتضمــن التخــارج أو بيــع أصــول إســتراتيجية مــن وقــت آلخــر، فهنــاك خطــر مــن أن 
الشــركة امُلصــدرة قــد ال جتــد مشــتري مناســب ألصولهــا عندمــا تنــوي بيعهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، وألن بيــع األصــول يتأثــر 

بعوامــل خارجــة عــن ســيطرة الشــركة امُلصــدرة، فقــد يتأثــر ســعر البيــع ســلًبا بســبب هــذه العوامــل.
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قد ال تكون الشركة امُلصدرة قادرة على إعادة استثمار املبالغ الناجتة عن بيع االستثمارات بفعالية

مبــا أن اســتراتيجية الشــركة امُلصــدرة تتضمــن بيــع إســتراتيجي  لبعــض االســتثمارات مــن وقــت آلخــر، فمــن املتوقــع أن يكــون 
لــدى الشــركة امُلصــدرة تدفقــات نقديــة كبيــرة فــي املســتقبل. فــي حــني أن املبالــغ النقديــة ال تــزال غيــر مســتثمرة، ميكــن أن تتأثــر 
هوامــش الشــركة امُلصــدرة علــى نحــو ســلبي. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك خطــر أنــه مبجــرد إعــادة اســتثمار األمــوال، فــإن مثــل 
هــذه االســتثمارات لــن تــؤدي كمــا هــو متوقــع. ال يوجــد ضمــان عندمــا جتــد الشــركة امُلصــدرة اســتثمارات مناســبة لهــذه األمــوال 
أو عندمــا تتحقــق العوائــد علــى هــذه االســتثمارات. إن الفشــل فــي إعــادة اســتثمار األمــوال الناجتــة عــن بيــع االســتثمارات قــد 

يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى عمليــات الشــركة امُلصــدرة وأعمالهــا وظروفهــا املاليــة وربحيتهــا.

تخضــع قيــم االســتثمارات غيــر املســعرة لقــرارات اإلدارة وقــد ال تعكــس القيمــة التــي ســيكون بإمــكان الشــركة امُلصــدرة 
حتقيقهــا بالفعــل

بعــض اســتثمارات الشــركة امُلصــدرة موجــودة فــي شــركات غيــر مدرجــة. يجــب أن يــدرك املســتثمرون احملتملــون أن تقييمــات 
االســتثمارات غيــر املدرجــة تســتند إلــى أســاليب تعتبرهــا اإلدارة مناســبة وتخضــع للحكــم. تشــمل أنــواع العوامــل التــي ميكــن 
ــة  ــة واملتوقع ــة التاريخي ــات املالي ــة البيان ــة الســتثمار فــي شــركة معين ــق أســعار القيمــة العادل ــد تطبي ــار عن أخذهــا فــي االعتب
للشــركة، والتقييمــات املقدمــة للشــركات املقارنــة، وحجــم ونطــاق عمليــات الشــركة املســتثمر فيهــا، ونقــاط القــوة ونقــاط الضعــف 
فــي الشــركة املســتثمر فيهــا ومعلومــات الصناعــة واالفتراضــات وأوجــه التــآزر احملتملــة داخــل املجموعــة والظــروف االقتصاديــة 

العامــة والســوق وغيرهــا مــن العوامــل ذات الصلــة.

التقييمــات، وعلــى وجــه اخلصــوص تقييمــات االســتثمارات غيــر املســعرة قــد تتذبــذب خــالل فتــرات زمنيــة قصيــرة وقــد تســتند 
إلــى تقديــرات. إن حتديــد القيمــة العادلــة الســتثمارات غيــر مدرجــة قــد يختلــف جوهرًيــا عــن الســعر الــذي ســيتم اســتالمه فــي 

حالــة مت بيــع االســتثمارات.

ميكن أن تتأثر نتائج العمليات التي يتم اإلبالغ عنها من قبل الشــركة امُلصدرة سلباً إذا كانــت قيم االستثمارات غير املسعرة 
التي تســجلها أعلى من القيم التي يتم حتقيقها في نهاية املطاف عند التصرف بــاالستثمارات. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تــؤدي 
التغيــرات فــي قيــم هــذه اإلســتثمارات غيــر املســعرة مــن الربــع إلــى الربــع إلــى حــدوث تقلبــات فــي عمليــات التقييــم ونتائــج 

العمليــات التــي تبلــغ عنهــا الشــركة امُلصــدرة مــن فتــرة إلــى أخــرى.

مخاطر التمويل

ــد والدخــل احملصــل مــن  ــاح والدخــل احملصــل مــن الفوائ ــات األرب ــة مــن خــالل توزيع ــة الداخل ــات النقدي ــى التدفق ــة إل إضاف
التــداول، تعتمــد الشــركة امُلصــدرة علــى عمليــات االقتــراض اخلارجيــة لتمويــل اســتثماراتها، وتأتــي هــذه القــروض بشــكل 

ــة مســتمرة.  ــم إعــادة اســتثمارها بصف ــي تت ــة والت ــروض مصرفي ــي شــكل ســندات صــادرة عــن الشــركات وق أساســي ف

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، بلــغ إجمالــي الديــن غيــر املجمــع للشــركة امُلصــدرة (قــروض مســتحقة األداء، وأوراق دفــع متوســطة 
األجــل وسنـــدات) 719.6 مليــون دينــار كويتــي. إن قــدرة الشــركة امُلصــدرة مســتقباًل علــى االســتحصال علــى متويــل جديــد 
وســداد أو إعــادة متويــل التزاماتهــا احلاليــة واملســتقبلية لــدى اســتحقاقها ســوف تعتمــد علــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا 

فــي ذلــك الوقــت كمــا ســتعتمد علــى عوامــل معينــة ليــس للشــركة امُلصــدرة ســيطرة عليهــا، ومنهــا:
رغبة املستثمر جتاه الشركات التي تباشر أعماالً في أسواق وقطاعات مشابهة؛	 
اآلراء والتقاريــر والتصنيفــات التــي يقــوم بهــا احملللــون وتقــوم بهــا جهــات التصنيــف حــول املقترضــني ســواء مــن اجلهــات 	 

الســيادية أم مــن الشــركات فــي املنطقــة؛
األحوال الرأسمالية واملالية السائدة في السوق مبا في ذلك معدالت الفائدة وأسعار الصرف؛ و	 
األحوال السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.	 
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ومــن ثــم، ليــس فــي مقــدور الشــركة امُلصــدرة التأكيــد علــى أنهــا ســوف تســتطيع احلصــول علــى التمويــل مــن األســواق املاليــة 
بشــروط مرضيــة، وقــد يحــد ذلــك مــن قدرتهــا علــى احلصــول علــى قــروض جديــدة وســداد أو إعــادة متويــل التزاماتهــا احلاليــة 

واملســتقبلية لــدى اســتحقاقها، وقــد يكــون لذلــك أثــر ســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا. 

مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املتعاقدة مع الشركة امُلصدرة

إن جــزًء كبيــًرا مــن أنشــطة بنــك برقــان وشــركاته التابعــة وشــركة اخلليــج القابضــة تنطــوي علــى منــح القــروض لعمــالء وامتــالك 
ــة الكويــت ومنطقــة الشــرق  ــز القــروض واألصــول فــي دول ــة كمســتثمرين أو كضمــان للقــروض. إن تركي ــة وعقاري أصــول مالي
األوســط وشــمال أفريقيــا واالنتشــار احملتمــل للمقترضــني النشــطني فــي مجــاالت مشــابهة أو ذات صلــة بــني عمــالء كل مقــرض 
قــد ينشــأ عنــه معــدالت تقصيــر أعلــى ممــا حــدث ســابًقا أو قــد يتســبب فــي قيــام الشــركة امُلصــدرة أو الشــركات الرئيســية 
بتوفيــر مخصصــات مؤثــرة (أو يلزمــوا مــن قبــل إحــدى اجلهــات التنظيميــة بإجــراء مخصصــات مؤثــرة) مقابــل خســائر محتملــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يــؤدي التقلــب فــي أســواق األوراق املاليــة والعقــارات باملنطقــة إلــى انخفــاض فــي قيمــة الضمانــات 

املتاحــة كتأمــني لقــروض معينــة. 

سعر الفائدة ومخاطر أسعار األسهم

إن الشــركة امُلصــدرة معرضــة ملخاطــر تقلبــات معــدالت الفائــدة وأســعار األســهم املتصلــة باســتثمارات املجموعــة وااللتزامــات 
الناشــئة عــن أنشــطة إدارة األصــول واملطلوبــات. 

ومــن املمكــن أن تؤثــر التغيــرات فــي مســتويات معــدل الفائــدة ومنحنيــات العائــد علــى هامــش معــدل الفائدة احملقق بني األنشــطة 
االســتثمارية للشــركة امُلصــدرة وتكاليــف اقتراضهــا. إن التغيــر فــي ســعر األســهم قــد يؤثــر علــى قيمــة محافــظ اســتثمار الشــركة 
امُلصــدرة والعوائــد احملصلــة عنهــا. ويتعــذر التنبــؤ الدقيــق بهــذه التغيــرات التــي تطــرأ علــى األحــوال االقتصاديــة وأحــوال الســوق 

كمــا يتعــذر توقــع اآلثــار التــي قــد تخلفهــا هــذه التغيــرات علــى األداء املالــي والعمليــات التجاريــة للشــركة امُلصــدرة. 

املخاطر املرتبطة بسعر صرف العمالت األجنبية

ــو 2007  ــى 20 ماي ــر 2003 حت ــذ يناي ــد مت من ــي. وق ــار الكويت ــق بالدين ــل الشــركة امُلصــدرة تتحق ــر مــن مداخي إن النســبة األكب
تثبيــت الدينــار الكويتــي مقابــل الــدوالر األمريكــي حــول ســعر صــرف وهــو 0.29963 مــع هامــش يبلــغ +/- 3.5 فــي املائــة. وفــي 
ــاد  ــى اعتم ــوم عل ــزي تق ــت املرك ــك الكوي ــظ بن ــا محاف ــو 2007، مت اســتبدال هــذه السياســة بسياســة أخــرى قضــى به 20 ماي

ســلة عمــالت مرجحــة غيــر معلنــة للــدول الرئيســية الشــريكة للكويــت جتارًيــا ومالًيــا. ويبــدو أن الــدوالر األمريكــي ال زال يلعــب 
ــة مــا أو ســلة عمــالت  دوًرا كبيــًرا فــي حتديــد ســعر صــرف الدينــار الكويتــي رغــم عــدم إمكانيــة اجلــزم بعالقــة الدينــار بعمل
ــدوالر األمريكــي الواحــد فــي  ــي بــني 0.26460 د.ك. لل ــار الكويت ــراوح ســعر صــرف الدين ــو 2007، ت ــذ 20 ماي مــا بســهولة. ومن
مايــو 2008 و0.3033 د.ك للــدوالر األمريكــي الواحــد فــي ديســمبر 2018، وهــو مــا يعــادل تغيــراً بنســبة 15.0 باملائــة فــي ســعر 
ــم  ــدوالر األمريكــي الواحــد ومت تقيي ــي بقيمــة 0.3042 د.ك. لل ــار الكويت ــم الدين الصــرف. وكمــا فــي 31 مــارس 2019، مت تقيي
الــدوالر األمريكــي بقيمــة 3.28731 للدينــار الكويتــي الواحــد. وإذا ارتفــع ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل الدينــار الكويتــي، 

فــإن تكلفــة خدمــة ديــون الشــركة امُلصــدرة ســتكون أعلــى.

باإلضافــة إلــى األربــاح الناجتــة بالدينــار الكويتــي، فهنــاك مبلــغ كبيــر إلــى حــد مــا مــن األربــاح املجمعــة للشــركة امُلصــدرة ينتــج 
بعمــالت مرتبطــة بالــدوالر األمريكــي ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. إن إزالــة هــذا االرتبــاط أو حــدوث انخفــاض جوهــري 
فــي قيمــة أي مــن تلــك العمــالت مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى مبلــغ األربــاح املســجلة للشــركة امُلصــدرة وعلــى مبلــغ التوزيعــات 
ــة ضمــن مجموعتهــا والتــي بدورهــا تتأثــر بشــكل مباشــر أو غيــر  التــي حتصــل عليهــا الشــركة امُلصــدرة مــن الشــركات العامل

مباشــر بســبب إزالــة مثــل هــذا االرتبــاط أو انخفــاض قيمــة هــذه العمــالت. 

يحتفــظ البنــك التركــي التابــع لبنــك برقــان بســجالته احملاســبية ويقــوم بتســجيل نتائــج أعمالــه بالليــرة التركيــة، وهــي العملــة 
احملليــة لبلــد التأســيس. وقــد يــؤدي أي تقلــب فــي ســعر صــرف الليــرة التركيــة مقابــل الدينــار الكويتــي إلــى تغيــر فــي قيمــة 

75



ــة لبنــك برقــان. انخفضــت قيمــة  ــات املالي األصــول أو االلتزامــات املقومــة بالعمــالت األجنبيــة وذلــك ألغــراض إعــداد البيان
الليــرة التركيــة بنســبة 90.2 فــي املائــة مقابــل الدينــار الكويتــي فــي الفتــرة مــا بــني 1 ينايــر 2016 و31 مــارس 2019. وقــد كان 
لذلــك تأثيــًرا محــدوًدا علــى املجموعــة وذلــك بســبب حتويــط اســتثمار بنــك برقــان فــي الليــرة التركيــة مــن خــالل إســتخدام 
ــات  ــع توزيع ــى دف ــدرة بنــك برقــان عل ــى ق ــر ســلبياً عل ــد يؤث ــة ق ــة ولكــن أي انخفــاض أخــر فــي قيمــة العمل مقايضــات العمل

األربــاح.

إن أي إنخفــاض لســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل الــدوالر األمريكــي قــد يؤثــر بصــورة ســلبية بالغــة علــى قــدرة الشــركة 
امُلصــدرة علــى رد املبلــغ اإلســمي والفائــدة علــى القــروض التــي متــت بعمــالت غيــر الدينــار الكويتــي. كمــا أن الشــركة امُلصــدرة 
معرضــة للمخاطــر التــي قــد تنجــم عــن أي تغييــر يطــرأ علــى سياســة ســعر الصــرف املفروضــة مــن جانــب بنــك الكويــت املركــزي. 
إضافــة إلــى ذلــك، حتــاول الشــركة امُلصــدرة التحــوط ضــد تعرضهــا لهــذه املخاطــر أو إدارة تكلفــة متويلهــا مــن خــالل اســتخدام 
ــه مــن احملتمــل  ــة، إال أن ــون باملــالءة املالي ــم يتمتع ــد أنه ــى العمــالت مــع أطــراف يعتق ــود املقايضــة واملشــتقات األخــرى عل عق
أن يقصــر أحــد هــذه األطــراف املتعاقــد معهــا فــي أداء التزاماتــه ممــا يجعــل الشــركة امُلصــدرة دون حمايــة مقابــل مثــل هــذه 
التذبذبــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن احملتمــل أن تضطــر الشــركة امُلصــدرة إلــى اإلبــالغ عــن مكاســب أو خســائر فــي أســعار 
الصــرف مبوجــب القواعــد احملاســبية. فــإن حــدوث تذبــذب فــي قيمــة الدينــار الكويتــي مقابــل الــدوالر األمريكــي علــى نحــو 

يتســم بالتقلــب، قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى األربــاح املعلــن عنهــا. 

قد تتأثر الشركة امُلصدرة بأي خلل في األسواق املالية

ــي أســعار النفــط والتطــورات  ــات ف ــك التقلب ــي ذل ــة، مبــا ف ــة والداخلي ــات اخلارجي ــرض للصدم ــت مع ــزال اقتصــاد الكوي ال ي
السياســية واالقتصاديــة ذات الصلــة بالكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي (البحريــن، عمــان، قطــر، اململكــة العربيــة 
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة) ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، واضافــًة الــى ذلــك التقلبــات الناجتــة مــن 
عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي البلــدان املجــاورة مثــل إيــران والعــراق. وتشــمل هــذه املخاطــر، علــى ســبيل املثــال، 
احلــروب اخلارجيــة، والصدامــات املدنيــة، والنشــاط اإلرهابــي، والكــوارث الطبيعيــة، والتغيــرات التنظيميــة والضريبيــة والبنيــة 

ــة. القانوني

قــد يتأثــر نشــاط والوضــع املالــي للشــركة امُلصــدرة والشــركات التابعــة لــه والســعر الســوقي ألســهم اإلصــدار بالظــروف 
االقتصاديــة والســوقية فــي الكويــت، وأيضــا بدرجــة متفاوتــة، األوضــاع االقتصاديــة فــي األســواق العامليــة بشــكل عــام. إن 
األزمــات املاليــة العامليــة والتقلبــات فــي األســواق الناشــئة فــي املاضــي أثــرت ســلبا علــى أســعار الســوق فــي أســواق األوراق املاليــة 
فــي العالــم للشــركات التــي تعمــل فــي االقتصــادات الناميــة. حتــى إذا ظــل االقتصــاد الكويتــي مســتقًرا نســبًيا، فــإن االضطــراب 
املالــي فــي األســواق الناشــئة وعاملًيــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي ملمــوس علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة والشــركات التابعــة لــه، 

أو احلالــة املاليــة، أو نتائــج العمليــات أو التوقعــات، وســعر أســهم الطــرح فــي الســوق.

قد ال يستمر منو الشركة امُلصدرة على مستواه التاريخي، ما قد يؤثر على أرباحها

إن األعمــال والعمليــات واألحــوال املاليــة والتطلعــات اخلاصــة بالشــركة امُلصــدرة ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا باألحــوال االقتصاديــة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. إن أي تدهــور فــي األحــوال االقتصاديــة مبنطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي وعلــى 
نطــاق أوســع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نتيجــة للتدهــور فــي صناعتــي النفــط والغــاز أو الصناعــات املرتبطــة 
بهمــا أو فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة واملاليــة أو أيــة عوامــل أخــرى قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى األحــوال املاليــة للشــركة 

امُلصــدرة ونتائــج عملياتهــا. 

إن االنخفاضــات الكبيــرة فــي أســعار النفــط قــد يكــون لهــا تأثيــراً ماديــاً ســلبياً علــى األعمــال األساســية للشــركة امُلصــدرة. وقــد 
هبطــت أســعار النفــط مــن مســتواها التاريخــي الــذي وصلــت إليــه عنــد مســتوى 110.5 دوالر أمريكــي للبرميــل فــي 20 يونيــو 
2014. كمــا فــي 31 مــارس 2019، كانــت أســعار النفــط 66.4 دوالر أمريكــي للبرميــل. وقــد يكــون للتدهــور فــي األســعار تأثيــراً 

ــاً علــى اقتصــاد دولــة الكويــت، وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة وأوضاعهــا  ســلبياً جوهري
املاليــة ونتائــج عملياتهــا فضــاًل عــن تطلعاتهــا املســتقبلية وذلــك بســبب زيــادة مخصصــات خســائر االئتمــان فــي عملياتهــا 

املصرفيــة وانخفــاض الطلــب علــى القــروض واخلدمــات املصرفيــة األخــرى. 
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باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون هنــاك أثــراً ســلبياً علــى جوانــب معينــة مــن عمليــات الشــركة امُلصــدرة بفعــل أيــة تغيــرات ســلبية 
فــي واحــد أو أكثــر مــن عوامــل االقتصــاد الكلــي ومنهــا اخللــل فــي أســواق املــال العامليــة وأســعار الفائــدة والتضخــم ومســتويات 
األجــور والبطالــة واالســتثمار األجنبــي والتجــارة الدوليــة. ومــن املمكــن أن يكــون ملثــل هــذا التدهــور أثــًرا ســلبياً علــى قدرتهــا علــى 
اإلســتحصال علــى التمويــل املناســب بشــروط مقبولــة جتارًيــا أو احلصــول عليهــا فــي األســاس، وقــد يؤثــر ذلــك علــى التوســع 

والنمــو املنشــودين مــن الشــركة امُلصــدرة، األمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبياً علــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

املنافسة من جانب املنافسن العاملين

ــي إجــراء إصالحــات  ــدء ف ــا والب ــر اقتصادياته ــا بتحري ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــات منطق ــن حكوم ــد م ــوم العدي تق
اقتصاديــة. إن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تظهــر علــى أنهــا فرصــة اســتثمارية جتتــذب الشــركات العامليــة. ومــن 
املمكــن أن يكــون لزيــادة املنافســة الناجتــة مــن الشــركات متعــددة اجلنســيات العاملــة فــي املنطقــة آثــاًرا ســلبية علــى مســتوى 

ــة.   ــة الشــركة امُلصــدرة وشــركاتها التابعــة وشــركاتها الزميل ربحي

وتعتمــد الربحيــة علــى أداء الشــركات الرئيســية للشــركة امُلصــدرة (بنــك برقــان، شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة، مجموعــة 
اخلليــج للتأمــن، مجموعــة بانثــر اإلعالميــة، شــركة العقــارات املتحــدة – يشــار إليهــا جميعــاً بـــ "الشــركات الرئيســية"). 
ويتــم حتصيــل معظــم إيــرادات الشــركة امُلصــدرة مــن الشــركات الرئيســية. وقــد تتأثــر الشــركة امُلصــدرة بقــدرة هــذه الشــركات 
علــى اســتكمال الصفقــات االســتراتيجية أو دمجهــا بنجــاح وعلــى إنشــاء وإدخــال منتجــات وخدمــات جديــدة فــي الوقــت املالئــم 

والتعامــل بفاعليــة مــع التغيــرات التقنيــة.

علــى ســبيل املثــال، أحــد أعمــال مجموعــة بانثــر اإلعالميــة "OSN" التــي تعمــل بنظــام الدفــع مقابــل املشــاهدة فــي بيئــة 
تنافســية للغايــة وتواجــه منافســة مــن مجموعــة واســعة مــن املنظمــات. كمــا أن للتطــورات التكنولوجيــة القــدرة علــى خلــق 
أشــكال جديــدة مــن املنافســة. وقــد يــؤدي الفشــل فــي تطويــر منتجــات OSN مبــا يتماشــى مــع القــوى احملركــة للســوق املتغيــرة 
إلــى تــآكل وضعهــا التنافســي. وتواجــه الشــركة منافســة علــى العمــالء مــن مشــغلي اخلدمــة الكاملــة مقابــل املشــاهدة لــكل مــن 
مشــغلي عــرض الفيديــو املتنقلــني، وتدفــق الفيديــو عبــر اإلنترنــت (ســواء مــن بالطــرق القانونيــة أو القراصنــة)، أو مــن مقدمــي 
خدمــات احملتــوى ("OTT") الذيــن يعملــون علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. وســتعتمد قــدرة الشــركة علــى التنافــس بنجــاح 
ــوى البرامــج املرخصــة للشــركة  ــة لعمالئهــا. محت ــوى البرامــج وعرضــه بطريقــة جذاب ــى محت ــى احلصــول عل ــى قدرتهــا عل عل
مــن اآلخريــن تخضــع لعقــود محــددة املــدة التــي ســتنتهي أو قــد تنتهــي فــي وقــت مبكــر. ال ميكــن للشــركة أن تكــون علــى يقــني 
مــن أن محتــوى البرامــج ســيكون متاحــا علــى اإلطــالق أو أن يكــون بشــروط مقبولــة، ســواًء ماليــة أو غيرهــا. بعــض مــن هــذه 
العوامــل تؤثــر بالفعــل وبشــكل ســلبي علــى األداء املالــي لـــ "OSN"، وقــد تــؤدي إلــى تعديــالت للقيمــة العادلــة، كمــا هــو مبــني 
بالتفصيــل فــي قســم "وصــف الشــركة امُلصــدرة – الشــركات الرئيســية – مجموعــة بانثــر اإلعالميــة" أعــاله. ميــارس مســتوى 
 .OSN املنافســة القانونيــة وأنشــطة القرصنــة غيــر القانونيــة التــي تقــوم بهــا كيانــات ذات رأس مــال كبيــر ضغًطــا علــى إيــرادات
نتيجــة لذلــك، اضطــرت الشــركة امُلصــدرة ومجموعــة املســاهم اآلخــر إلــى ضــخ رأس مــال إضافــي فــي OSN. حتــى اآلن، يتــم 
املســاهمة فــي رأس املــال بالتناســب مــع حصــة امللكيــة اململوكــة لــكل مســاهم، وبقــدر مــا ســتتغير نســب املســاهمة ســتقل نســب 
ملكيــة مجموعــة املســاهم اآلخــر بشــكل كبيــر؛ املبالــغ التــي مت ضخهــا لــم تكــن مؤثــرة ماديــاً علــى املجموعــة. ال توجــد ضمانــات 
بــأن الضغــط علــى اإليــرادات ســوف يقــل أو أن تدابيــر خفــض التكاليــف ســتكون كافيــة. كمــا أنــه ليــس مــن املؤكــد أن مجموعــة 
املســاهم اآلخــر ســتواصل املســاهمة فــي ضــخ رأس مــال جديــد حســب نســبة ملكيتهــا. ورغــم أن إدارة "OSN" تتخــذ خطــوات 
ــود  ــى أن "OSN" ســوف تع ــد عل ــه ال يوجــد تأكي ــف اخلســائر مــع تقــدمي الشــركة امُلصــدرة للدعــم املناســب، إال إن نحــو تخفي
للربحيــة علــى املــدى القصيــر أو أن مســتوى الدعــم الــذي التــزم مســاهمو "OSN" بتقدميــه ســيكون كافيــاً أو أن األمــر لــن يتطلــب 
دعمــاً فــي املســتقبل. كمــا إن املســتويات املســتمرة مــن الدعــم لـــ "OSN" قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى األداء املالــي للشــركة 

امُلصــدرة.

قد ينشأ عن النظم القانونية والتنظيمية بيئة متقلبة بالنسبة لالستثمار وأنشطة األعمال

ــر اللوائــح  إن الشــركات الرئيســية للشــركة امُلصــدرة تعمــل مــن خــالل أنشــطة خاضعــة للتنظيــم فــي دول متعــددة. وقــد تتغي
ــاد  ــك نتيجــة الزدي ــون ذل ــد يك ــن الشــركات الرئيســية. وق ــر م ــال واحــدة أو أكث ــى أعم ــًرا ســلبياً عل ــر تأثي ــة بشــكل يؤث احمللي
املنافســة بفعــل إصــدار املزيــد مــن التراخيــص للشــركات أو التغييــر فــي شــروط التراخيــص مبــا يؤثــر علــى أنشــطة أو مســتوى 
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ــا الشــركة  ــي تزاوله ــى نطــاق األنشــطة الت ــة أو عل ــى امللكي ــود عل ــا فــرض قي ــن أيًض ــن املمك ــني. وم ــة نشــاط جتــاري مع ربحي
امُلصــدرة. إن أكبــر الشــركات الرئيســية للشــركة امُلصــدرة تعمــل فــي القطــاع املالــي. وفــي ضــوء أزمــة الســيولة الراهنــة 
والصعوبــات التــي يواجههــا النظــام املالــي العاملــي خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، فإنــه مــن املتوقــع مــن اجلهــات التنظيميــة 
أن تراقــب عــن كثــب وتنظــم بشــكل أكثــر تقييــًدا األنشــطة التــي تزاولهــا املؤسســات املاليــة وأهمهــا البنــوك وشــركات االســتثمار. 
اعتمــد بنــك الكويــت املركــزي اتفاقيــة بــازل 3 (أو اتفاقيــة بــازل الثالثــة) للبنــوك التــي ينظمهــا، والتــي تشــمل بنــك برقــان التابــع 
للشــركة املصــدرة. إن بــازل 3 هــو إطــار تنظيمــي متطلــب حــول كفايــة رأس املــال البنكــي واختبــار االجهــاد ومخاطــر الســيولة فــي 
الســوق. ال يوجــد أي ضمــان بــأن االلتــزام بضوابــط بــازل 3 أو اللوائــح املســتقبلية لــن يزيــد مــن متطلبــات رأس املــال لأعمــال 
املصرفيــة للمجموعــة (ممــا يتطلــب مــن الشــركة امُلصــدرة أن تضــخ رأس مــال إضافــي أو أن تخفــف مــن ملكيتهــا) أو يقلــل مــن 
ربحيــة املجموعــة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، وصلــت نســبة حقــوق املســاهمني ملعــدل كفايــة رأس مــال بنــك برقــان 11.9 % 
وبلــغ إجمالــي معــدل كفايــة رأس املــال 17.4 % وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بشــأن بــازل 3.ال ميكــن التأكيــد علــى أن 
أيــة حكومــة فــي أي دولــة تعمــل مــن خاللهــا الشــركات الرئيســية للشــركة امُلصــدرة لــن تعمــل علــى تطبيــق لوائــح أو سياســات 
ــى أو  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــح احلالي ــدة للوائ ــة اجلدي ــح أو التفســيرات القانوني ــك السياســات أو اللوائ ــي ذل ــة مبــا ف ــة أو نقدي مالي
تتصــل باالســتمالك أو التأميــم أو الضرائــب أو أســعار الفائــدة أو الضوابــط اخلاصــة بالصــرف أو متطلبــات كفايــة رأس املــال 
أو اتخــاذ هــذه احلكومــات إلجــراءات قــد تكــون لهــا نتائــج ســلبية مؤثــرة علــى أعمــال الشــركة املُصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج 

عملياتهــا أو تطلعاتهــا.

املخاطر املتعلقة بالكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

قــد تخلــق األنظمــة القانونيــة والتنظيميــة بيئــة غيــر مؤكــدة ألنشــطة االســتثمار واألعمــال، فــي حــني أن منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي طــور تطويــر مؤسســات احلكــم واألنظمــة القانونيــة والتنظيمية،التــي لــم تثبــت بعــد كمــا هــي فــي أوروبــا 
الغربيــة والواليــات املتحــدة. وقــد ســنت الكويــت، إلــى جانــب بلــدان أخــرى فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، تدابيــر 
لتعزيــز الكفــاءة واليقــني بشــكل أكبــر ضمــن نظمهــا القانونيــة والتنظيميــة. ومــن بــني هــذه التدابيــر، اضطلعــت الكويــت والبلــدان 
الواقعــة فــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي بالتزامــات مبوجــب االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة 
("اجلــات") (كمــا تديرهــا منظمــة التجــارة العامليــة)، وقــد ســنت الكويــت بالفعــل تشــريعات تشــمل، فــي جملــة أمــور، زيــادة ملكيــة 
األجانــب. ومــع ذلــك، قــد تواجــه الكويــت تغيــرات فــي اقتصادهــا وسياســاتها احلكوميــة (مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال 
ــة اجلــات ومنظمــة  ــا اللتزامــات الكويــت فــي اتفاقي ــة األجانــب وفًق ــادة ملكي احلصــر، السياســات املتعلقــة باالســتمرار فــي زي

التجــارة العامليــة) والتــي قــد تؤثــر علــى أعمــال الشــركة.

تســتمر الكويــت والنظــم القانونيــة األخــرى فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي التطــور وهــذا قــد يخلــق بيئــة غيــر 
مؤكــدة لالســتثمار ونشــاط األعمــال

الكويــت والعديــد مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي األخــرى فــي مراحــل مختلفــة مــن تطويــر مؤسســاتها القانونيــة والتنظيميــة 
التــي تتميــز بهــا األســواق األكثــر تطــوراً. نتيجــة لذلــك، قــد ال يتــم تطبيــق الضمانــات اإلجرائيــة باإلضافــة إلــى اللوائــح والقوانــني 
الرســمية بشــكل ثابــت. فــي بعــض احلــاالت، قــد ال يكــون مــن املمكــن احلصــول علــى احللــول القانونيــة املقدمــة مبوجــب القوانــني 
واللوائــح ذات الصلــة فــي الوقــت املناســب. مبــا أن البيئــة القانونيــة ال تــزال عرضــة للتطــور املســتمر، فقــد يواجــه املســتثمرون 
فــي الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي حالــة مــن عــدم اليقــني فيمــا يتعلــق بأمــن اســتثماراتهم. أي تغييــرات غيــر متوقعــة 
فــي النظــم القانونيــة فــي الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي ملمــوس علــى االســتثمارات التــي 
قامــت بهــا الشــركة أو قــد تقــوم بهــا فــي املســتقبل، والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة املاليــة، 

نتائــج العمليــات واآلفــاق.

تخفيض التصنيفات االئتمانية للشركة امُلصدرة

مــن املفتــرض أن التصنيفــات االئتمانيــة للشــركة امُلصــدرة، مــن قبــل كبــرى وكاالت التصنيــف االئتمانــي، حتــدد وتقيــس 
ــة  ــد تكلف ــي حتدي ــاً ف ــاًل هام ــر عام ــي تعتب ــي فه ــد اســتحقاقها، وبالتال ــا عن ــات ديونه ــاء بالتزام ــى الوف ــا عل ــاالت قدرته احتم
ــل قــروض الشــركة امُلصــدرة بشــكل  ــره. تعتمــد تكلفــة متوي ــا توفي ــذي بإمكانه ــل ال ــغ التموي ــراض للشــركة امُلصــدرة ومبل االقت

جزئــي علــى تصنيفاتهــا االئتمانيــة. 
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وفيما يلي التصنيفات االئتمانية للشركة امُلصدرة:  
وكالــة موديــز: التصنيــف االئتمانــي للديــون طويلــة األجــل )Baa3(، والتصنيــف االئتمانــي للديــون قصيــرة األجــل )P-3(، مــع 	 

توقعــات مســتقبلية باســتقرار التصنيــف. 
وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز: التصنيــف االئتمانــي طويــل األجــل )-BBB( للشــركة امُلصــدرة، والتصنيــف االئتمانــي قصيــر 	 

األجــل )A-3( بالنســبة لأطــراف األخــرى، مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية. 

إن تخفيــض التصنيــف االئتمانــي للشــركة امُلصــدرة، أو وضعهــا علــى الئحــة التصنيفــات الســلبية، مــن شــأنه زيــادة تكلفــة 
القــروض ممــا قــد ينتــج عنــه تأثيــراً ســلبياً ماديــاً علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة وبياناتهــا املاليــة ونتائــج عملياتهــا أو التوقعــات 
املســتقبلية فضــاًل عــن عالقتهــا مــع الدائنــني.  إن أي تخفيــض مســتقبلي محتمــل للتصنيفــات االئتمانيــة للشــركة امُلصــدرة (أو 
إعــالن عــن ضمهــا لالئحــة التصنيفــات الســلبية) قــد يُِحــد أيضــاً مــن قدرتهــا أو قــدرة شــركاتها التابعــة علــى رفــع قيمــة رأس 
املــال "اقتــراض األمــوال" فــي األســواق املاليــة الدوليــة. قــد تخضــع التصنيفــات للتعديــل أو اإللغــاء فــي أي وقــت مــن األوقــات 
مــن قبــل جهــات التصنيــف التــي خصصــت رمــوز التصنيــف لهــذه الورقــة املاليــة، كمــا يجــب أن يتــم تقييــم كل تصنيــف علــى حــدة 

وبشــكل مســتقل عــن أي تصنيــف آخــر.    

إن الشركة امُلصدرة معرضة للمخاطر املرتبطة بفقدان موظفيها األساسين

يعتمــد جنــاح الشــركة امُلصــدرة إلــى درجــة كبيــرة علــى جهــود وقــدرات موظفيهــا األساســيني، مبــا فــي ذلــك علــى وجــه اخلصوص 
رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة العليــا. ومــن املمكــن أن يكــون لفقــدان خدمــات أحــد هــؤالء 

تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتطلعاتهــا. 

املخاطر التشغيلية

مــن املمكــن أن تنشــأ املخاطــر التشــغيلية واخلســائر فــي الشــركات الرئيســية عــن التدليــس أو أخطــاء املوظفــني أو عــدم 
التوثيــق الســليم للمعامــالت أو عــدم احلصــول علــى التفويــض الداخلــي املالئــم أو عــدم االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة أو 
عــدم تنفيــذ قواعــد ونظــم مباشــرة األنشــطة التجاريــة، كمــا ميكــن أن تنشــأ عــن األعطــال التــي حتــدث فــي األجهــزة أو وقــوع 
الكــوارث الطبيعيــة أو تعطــل النظــم اخلارجيــة (لأطــراف املتعاقــد معهــا أو املورديــن مثــاًل)، وهــو مــا قــد يكــون لــه تأثيــر علــى 
أداء الشــركة امُلصــدرة. لــدى الشــركة امُلصــدرة وشــركاتها الرئيســية إطــار عمــل للمخاطــر التشــغيلية يســتخدم إلدارة مخاطــر 
التشــغيل مــن خــالل حتديــد وقيــاس ومراقبــة ورصــد املخاطــر واإلبــالغ عنهــا. وعلــى الرغــم مــن تنفيــذ هــذا اإلطــار، فإنــه مــن 

غيــر املمكــن إزالــة كل مــن هــذه املخاطــر التشــغيلية بالكامــل.

مخاطر أمن اإلنترنت )األمن السيبراني(

تعتمــد الشــركة امُلصــدرة وشــركاتها التابعــة علــى نظمهــا املعلوماتيــة والتكنولوجيــة التــي تتعــرض ملخاطــر ســيبرانية محتملــة. 
ومتلــك الشــركة امُلصــدرة حصــة فــي أعمــال تتعامــل مــع اإلنترنــت مثــل املصــارف والتأمــني ومدفوعــات االشــتراكات التفزيونيــة، 
ــاط الضعــف لســرقة معلومــات وأمــوال  ــة الســيبرانية املتطــورة تســتغل نق ــات الفاعل ــا معرضــة ملخاطــر ســيبرانية. اجله وكله
وتطــور القــدرات علــى قطــع أو إتــالف اخلدمــات أو تهديــد تســليمها. وميكــن أن تســبب هــذه الهجمــات أضــرار ماليــة وأضــرار 
أخــرى جســيمة تتعلــق بالســمعة للشــركة امُلصــدرة أو شــركاتها التابعــة. ولــدى الشــركة امُلصــدرة والشــركات الرئيســية أنظمــة 
مطبقــة إلدارة املخاطــر الســيبرانية بشــكل كاف واملراجعــة والتحديــث املســتمرين لعملياتهــم احلاليــة مــن أجــل مواجهــة املخاطــر 
اجلديــد. ومــع ذلــك، ونظــراً للتعقديــات املتزايــدة ونطــاق احتمــال وقــوع هجمــات مــن خــالل اإلنترنــت، فإنــه ليــس مــن املمكــن 
احلــد مــن كل املخاطــر ملخالفــات جوهريــة لأمــن ممــا قــد يــؤدي إلــى انقطــاع األعمــال ومــن ثــم إفشــاء معلومــات ســرية وإحــداث 

مخاطــر ماليــة و/أو قانونيــة وأضــرار لســمعة الشــركة امُلصــدرة و/أو الشــركات الرئيســية.
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الشركات التابعة للشركة امُلصدرة معرضة ملخاطر السمعة بالنسبة لعملياتها وقطاع أعمالها

تعتمــد كافــة املؤسســات املاليــة علــى ثقــة عمالئهــا مــن أجــل حتقيــق النجــاح فــي أعمالهــا. وتتعــرض الشــركات التابعــة املصرفيــة 
للشــركة امُلصــدرة ملخاطــر تتمثــل فــي أن أي مقاضــاة أو ســوء ســلوك أو فشــل فــي العمليــات أو دعايــة ســلبية أو أخبــار صحفيــة 
ســلبية عــن الشــركة، ســواء كانــت صحيحــة أو ال، ســوف تضــر بســمعتها. كمــا إن ســمعة الشــركات التابعــة للشــركة امُلصــدرة 
ــي  ــم الشــركات الت ــم، ومنه ــا ســيطرة عليه ــس له ــن لي ــر ســلباً بســلوك األطــراف األخــرى الذي ــد تتأث فــي القطــاع املصرفــي ق
تقرضهــا أمــواالً أو التــي يســتثمرون فيهــا. علــى ســبيل املثــال، إذا أصبــح أحــد مقترضــي البنــك مدانــاً بفضيحــة ماليــة أو ســلوك 
مشــني انتشــر بــني اجلمهــور، فــإن ســمعة املقــرض نفســه ســوف تتأثــر، وهــو مــا ســوف يؤثــر بــدوره علــى الوضــع املالــي للشــركة 

امُلصــدرة.

املخاطر الرقابية املتعلقة بالشركات التابعة املصرفية للشركة امُلصدرة

الشــركات التابعــة املصرفيــة للشــركة امُلصــدرة هــي كيانــات تنظيميــة خاضعــة للرقابــة بشــكل كبيــر. لذلــك، فــإن التغيــرات فــي 
القوانــني أو التعليمــات الســارية أو تفســير أو تنفيــذ تلــك القوانــني أو التعليمــات أو عــدم االلتــزام بهــا أو التغيــر فــي املعاجلــة 
الرأســمالية ألدوات البنــك قــد يخلــف أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركات التابعــة املصرفيــة. وفــي هــذه احلالــة، فــإن عائــدات 

وتوزيعــات أربــاح الشــركة امُلصــدرة املســتلمة مــن الشــركات التابعــة املصرفيــة قــد تتأثــر ســلباً.

وضعــت جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة واملمارســات اإلشــرافية ("جلنــة بــازل") معاييــر دوليــة لكفايــة رأس مــال البنــوك. 
مســتوى كفايــة رأس املــال حاليــاً لــدى الشــركات املصرفيــة التابعــة املصرفيــة يتجــاوز احلــد األدنــى املقــرر مــن قبــل كافةاجلهــات  
الرقابيــة املعنيــة. ومــع ذلــك، إذا منــت محفظــة القــروض بشــكل كبيــر لــدى الشــركات التابعــة املصرفيــة، أو إذا ارتفــع مســتوى 
انخفــاض قيمــة القــروض وفشــلت الشــركات املصرفيــة التابعــة فــي حتقيــق مســتوى كاف مــن األربــاح تضمــن بــه حتقيــق منــو 
ثابــت فــي حقــوق امللكيــة مــن خــالل األربــاح احملتجــزة، أو إذا خســرت أدوات البنــوك معاجلتهــا الرأســمالية نتيجــة ألي تغيــر 
فــي اإلرشــادات الصــادرة مــن قبــل جلنــة بــازل بشــأن كفايــة رأس املــال، أو اإلجــراءات املقابلــة املنفــذة مــن قبــل اجلهــة الرقابيــة 
املعنيــة، فإنــه يجــب علــى الشــركة املصرفيــة التابعــة املعنيــة زيــادة رأس املــال لتحقيــق احلــد األدنــى لكفايــة راس املــال املقــرر مــن 
قبــل اجلهــة الرقابيــة املعنيــة. وفــي هــذه احلالــة، قــد تتأثــر عائــدات الشــركة امُلصــدرة واألربــاح املوزعــة الــواردة مــن الشــركات 
التابعــة املصرفيــة بشــكل ســلبي. راجــع أيضــاً قســم "عوامــل املخاطــر - قــد ينشــأ عــن النظــم القانونيــة والتنظيميــة بيئــة متقلبــة 

بالنســبة لالســتثمار وأنشــطة األعمــال".

الشــركات التابعــة املصرفيــة للشــركة امُلصــدرة لديهــا مطلوبــات طارئــة والتزامــات تتعلــق باالئتمــان قــد تــؤدي إلــى خســائر 
محتملة

كجــزء مــن أعمالهــا املصرفيــة العاديــة، تصــدر الشــركات التابعــة املصرفيــة للشــركة امُلصــدرة كفــاالت وخطابــات اعتمــاد وأوراق 
قبــول يتــم احملاســبة عنهــا خــارج بنــود امليزانيــة العموميــة حتــى يتــم ســدادها أو إلغائهــا. إضافــة إلــى ذلــك، تتعهــد كل مــن هــذه 
الشــركات بالتزامــات غيــر قابلــة لإللغــاء لتقــدمي تســهيالت ائتمانيــة لعمالئهــا. علــى الرغــم مــن أن هــذه االلتزانــات مشــروطة، 

إال إنهــا تخضــع الشــركات التابعــة املصرفيــة للشــركة امُلصــدرة ملخاطــر االئتمــان أو مخاطــر الســيولة.

ــة للشــركة امُلصــدرة تتوقــع أن فقــط جــزء مــن مطلوباتهــا املتعلقــة بهــذه االلتزامــات ســوف  رغــم أن الشــركة التابعــة املصرفي
يخصــص لذلــك، إال أن هــذه الشــركات التابعــة قــد حتتــاج الدفــع مقابــل جــزء أكبــر مــن تلــك االلتزامــات، وعلــى وجــه اخلصــوص 
فــي احلــاالت حيــث يكــون هنــاك تدهــور كبيــر فــي أحــوال الســوق. قــد يــؤدي ذلــك إلــى حاجــة البنــك املعنــي للحصــول علــى 
متويــل إضافــي، وقــد يكــون ذلــك فــي فتــرة قصيــرة نســبياً، ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى الوضــع املالــي ونتائــج العمليــات 

وبالتالــي احلالــة املاليــة للشــركة امُلصــدرة.

80 



تتعــرض الشــركات البنكيــة التابعــة للشــركة امُلصــدرة للمخاطــر املختلفــة الناجتــة عــن تقلبــات أســعار الفائــدة وســعر 
الصــرف

ــة، فضــاًل عــن مخاطــر  ــدة والعمــالت األجنبي ــات فــي أســعار الفائ ــة التابعــة للشــركة امُلصــدرة لتقلب تتعــرض الشــركات البنكي
أســعار الســندات واألســهم. قــد تؤثــر التغيــرات فــي مســتويات أســعار الفائــدة ومنحنيــات العائــد والفــروق علــى هامــش ســعر 
الفائــدة احملقــق بــني أنشــطة اإلقــراض واالســتثمار لــدى الشــركة امُلصــدرة وتكاليــف االقتــراض اخلاصــة بــه، وقيــم األصــول 
احلساســة حلركــة الســعر ومعــدالت الفــرق. قــد تــؤدي الزيــادة فــي أســعار الفائــدة عموًمــا إلــى انخفــاض قيمــة القــروض ذات 
ــج عملياتهــا  ــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة ونتائ ــا عل ــر ســلًبا جوهرًي ــي ميكــن أن تؤث ــل والت ــادة تكلفــة التموي ــة وزي ــدة الثابت الفائ

وحالتهــا املاليــة وآفاقهــا.

ميكــن أن تتأثــر نتائــج عمليــات التأمــن اخلاصــة بالشــركة امُلصــِدرة ســلًبا بالفشــل فــي الوصــول إلــى مخاطــر االكتتــاب 
بدقــة وفــي األحــداث الكارثيــة

ــاة والقطاعــات  ــى احلي ــتأمني عل ــي كل مــن قطاعــات الـ ــل الشــركة امُلصــدرة، مــن خــالل مجموعــة اخلليــج للتأمــن، ف تعم
ــتأمني البحــري   ــاة والصحــة واحملــركات وقطــاع الـ ــات اجلســدية واحلي ــكات واإلصاب األخــرى  فــي ســوق التأمــني، وهــي املمتل
واجلــوي. العامــل الرئيســي الــذي يؤثــر علــى جنــاح أعمــال التأمــني لــدى املجموعــة هــو قدرتهــا علــى تقييــم املخاطــر املرتبطــة 
ــة  ــد معــدالت أقســاط كافي ــد تفشــل فــي حتدي ــة، فق ــم املخاطــر بدق ــة. إذا أخفقــت املجموعــة فــي تقيي بالتأمــني املقــدم بدق

ــة خســائرها. لتغطي

إن مشــاركة املجموعــة فــي مجــاالت التأمــني اخلاصــة التــي تتنافــس فيهــا تعنــي أن أعمالهــا معرضــة ألحــداث كارثيــة ال ميكــن 
ــك أعمــال اإلرهــاب.  ــة، وكذل ــة املتعلقــة بالطقــس وغيرهــا مــن الكــوارث الطبيعي ــك الكــوارث الطبيعي ــا، مبــا فــي ذل ــؤ به التنب
تُســتخدم إســقاطات اخلســائر احملتملــة الناجمــة عــن أحــداث كارثيــة فــي املســتقبل ذات أنــواع ومقاييــس مختلفــة كأداة اكتتــاب 
اســتراتيجي. تُســتخدم توقعــات اخلســارة هــذه لتقديــر اخلســائر الكارثيــة احملتملــة فــي بعــض املناطــق اجلغرافيــة وللمســاعدة 
فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن شــراء إعــادة التأمــني أو إجــراءات أخــرى للحــد مــن مــدى اخلســائر احملتملــة فــي منطقــة جغرافيــة 
معينــة. إن توقعــات اخلســارة هــذه تقريبيــة، تعتمــد علــى مزيــج مــن العمليــات الكميــة والنوعيــة، واخلســائر الفعليــة قــد تتجــاوز 
التوقعــات مببالــغ ماديــة، ممــا يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال التأمــني للمجموعــة، ونتائــج العمليــات، واحلالــة 

املاليــة والتوقعــات.

ميكــن أن يــؤدي فشــل حاملــي بوليصــة التأمــن والوســطاء وشــركات إعــادة التأمــن إلــى الوفــاء بالتزاماتهــم جتــاه الشــركة 
امُلصــدرة إلــى خفــض صافــي دخلها

وفقــاً للممارســات املتبعــة فــي هــذا املجــال، فــإن أعمــال التأمــني لــدى الشــركة امُلصــدرة لديهــا مســتحقات غيــر مضمونــة مــن 
حاملــي بوليصــة التأمــني والــوكالء والوســطاء و / أو تعتمــد علــى الــوكالء والوســطاء ملعاجلــة مدفوعاتهــا. قــد ال تتمكــن الشــركة 
امُلصــدرة مــن حتصيــل املبالــغ املســتحقة مــن حاملــي بوليصــة التأمــني أو الــوكالء أو الوســطاء، ممــا يــؤدي إلــى تخفيــض صافــي 

الدخل.

تخضع الشركة امُلصدرة أيضاً ملخاطر االئتمان التي تتعرض لها األطراف املقابلة فيما يتعلق بترتيبات إعادة التأمني، وترتيبات 
عن  امُلصــدرة  الشــركة  يعفي  ال  املقابل  الطرف  إلى  املخاطر  نقل  ألن  والطيران،  النفط  تأمني  خطوط  في  التأمني  تقاسم 
مسؤوليتهــا بالنسبة حلاملــي بوليصــة التأمــني. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال ترغــب األطــراف املقابلــة فــي دفــع املبلــغ للشــركة 
امُلصــدرة علــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى القيــام بذلــك. ســيؤثر فشــل واحــد أو أكثــر مــن األطــراف املقابلــة للشــركة امُلصــدرة علــى 
الوفــاء بالتزاماتهــا فــي الوقــت املناســب علــى التدفــق النقــدي للشــركة امُلصــدرة وخفــض صافــي دخلهــا وقــد يتســبب فــي تكبــد 
الشــركة امُلصــدرة خســارة كبيــرة قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي ملمــوس علــى أعمالهــا، والوضــع املالــي ونتائــج العمليــات واآلفــاق.
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قــد تعانــي خدمــات القنــوات الفضائيــة املدفوعــة للشــركة امُلصــدرة فــي حــال لــم تتمكــن مــن اكتســاب أو االحتفــاظ 
التــي تقدمهــا املدفوعــة  الفضائيــة  القنــوات  مبحتــوى جــذاب خلدمــات 

ويعتمــد جنــاح الشــركة امُلصــدرة فــي تنميــة قاعــدة عمــالء OSN، إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة OSN علــى تأمــني، أو االحتفــاظ، 
أو جتديــد، أو االســتمرار فــي احلصــول علــى أفــالم جذابــة، والرياضــة، وغيرهــا مــن البرامــج بشــروط معقولــة جتارًيــا. بشــكل 
عــام، تكــون اتفاقيــات محتــوى برمجــة االســتوديو فــي OSN قابلــة للتجديــد مــن حــني آلخــر. ال تســتطيع الشــركة امُلصــدرة 
التنبــؤ مبــا إذا كان مــورد OSN ســتقوم بتجديــد أو متديــد عالقتهــا بشــروط معقولــة أو مقبولــة جتاريــاً أو علــى اإلطــالق. كمــا 
أن زيــادة املنافســني فــي أســواق القنــوات الفضائيــة املدفوعــة التــي تتنافــس فيهــا OSN ســتجعل مــن الصعــب عليهــا احلصــول 
علــى محتــوى مرغــوب فيــه. فــي حالــة عــدم جتديــد أو إلغــاء ترتيبــات البرمجــة، أو حصــول املنافســني علــى حقــوق احملتــوى الــذي 
تســعى إليــه OSN، فســوف يُطلــب منهــم البحــث عــن محتــوى بديــل مــن مصــادر أخــرى. ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن 

.OSN هــذا احملتــوى البديــل ســيكون متاًحــا فــي الوقــت املناســب وبشــروط معقولــة جتارًيــا أو قــد يجــذب عمــالء

ــة املدفوعــة بشــكل ســلبي مــن  ــوات الفضائي ــوى جــذاب خلدمــات القن ــى محت ــى احلصــول عل ــا قــدرة OSN عل ــر أيًض قــد تتأث
التغييــرات فــي أذواق عــرض العمــالء أو التغييــرات فــي الضوابــط التنظيميــة علــى احملتــوى الــذي ينتــج عنــه احلاجــة إلــى مصــدر 
محتــوى أكثــر حتفًظــا. قــد يكــون لهــذه التغييــرات فــي احملتــوى الــذي يعتبــر محتــوى جذاًبــا تأثيــًرا ســلبًيا علــى OSN نظــًرا ألنــه 
ــا علــى محتــواه الغربــي املميــز كقــوة أساســية وقــد ال يكــون قــادًرا علــى التكيــف مــع إســتراتيجية محتــوى جديــدة  يعتمــد حالًي
(أو أن يكــون قــادًرا علــى توفيــر مصــدر جديــد احملتــوى) بســرعة أو بشــروط معقولــة جتارًيــا. قــد يــؤدي عــدم تأمــني احملتــوى 
اجلــذاب أو االحتفــاظ بــه أو جتديــده أو زيــادة التكاليــف املرتبطــة بذلــك إلــى فقــدان احلصــة الســوقية وقــد يكــون لــه تأثيــر 

ســلبي ملمــوس علــى أعمالــه وحالتــه املاليــة ونتائــج عملياتــه وآفاقــه.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تعتمــد OSN علــى األقمــار االصطناعيــة التــي ال متلكهــا أو تعمــل لتوصيــل احملتــوى إلــى املشــتركني. وتخضع 
األقمــار االصطناعيــة ملخاطــر كبيــرة، مثــل العطــل واألضــرار والتدميــر التــي قــد متنــع أو تعــوق العمليــات التجاريــة املناســبة. 
تعتمد قدرة OSN على إرسال برمجها بعد انتهاء األعمار اإلنتاجية املتوقعة للأقمــار اإلصطناعيــة  التي تستخدمها حالياً ولبث 
قنوات إضافية في املستقبل على قدرتها على احلصول على حقوق الترتيبات الالزمة لسعة القوائم املستقبلة. في حالة حدوث 
عطــل فــي القمــر االصطناعــي، ســتحتاج OSN إلــى ترتيبــات بديلــة للقــدرة علــى اإلرســال، والتــي قــد ال تكــون قــادرة علــى القيــام 

بهــا بشــروط معقولــة جتاريــاً أو علــى اإلطــالق.

ســيعتمد جنــاح عمليــات القنــوات الفضائيــة املدفوعــة فــي الشــركة إلــى حــد كبيــر علــى قدرتــه علــى االحتفــاظ بالعمــالء احلاليني 
واكتســاب مشــتركني جــدد. وتشــمل العوامــل التــي قــد تعــوق منــو قاعــدة العمــالء االنتشــار احلالــي للقرصنــة والبيئــة شــديدة 
التنافــس. ال ميكــن للشــركة امُلصــدرة إعطــاء تأكيــد بــأن OSN ســتكون قــادرة علــى احلصــول علــى محتــوى جــذاب أو أن احملتــوى 
اجلــذاب ســيكون كافًيــا للحــد مــن عمليــات تنشــيط العمــالء واكتســاب مشــتركني جــدد. نتيجــة لذلــك، قــد يؤثــر معــدل التعطيــل 

ســلًبا علــى قدرتــه علــى تنميــة قاعــدة عمالئــه وحتســني الربحيــة.

قد تتأثر الشركة امُلصدرة سلًبا إذا لم تتحقق خياراتها االستراتيجية فيما يتعلق بـ Pay-Tv بشروط مرضية

تقــوم الشــركة امُلصــدرة باستكشــاف العديــد مــن اخليــارات االســتراتيجية فيمــا يتعلــق بـــ OSN، وذلــك متاشــيا مــع إســتراتيجيتها 
ــذا الغــرض.  ــي له ــا. وقــد قامــت الشــركة امُلصــدرة بإشــراك مصــرف اســتثماري دول ــة املســتمرة ألصوله ــة فــي املراجع املتمثل
تتضمــن اخليــارات االســتراتيجية (أ) إعــادة تركيــز النشــاط التجــاري علــى الربحيــة مــن خــالل تغييــر حجــم األعمــال وحتســني 
احملتــوى وعــروض املنتجــات الرقميــة (ب) إدخــال شــركاء اســتراتيجيني؛ و(ج) بيــع حصتهــا فــي OSN. مت تصنيــف االســتثمار 
فــي شــركة محاصــة إعالميــة علــى أنــه "أصــل غيــر متــداول محتفــظ بــه لغــرض البيــع" وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 
5 - املوجــودات غيــر املتداولــة احملتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات املوقوفــة ("املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 5") فــي بيــان 
املركــز املالــي املجمــع للشــركة امُلصــدرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. ليــس هنــاك مــا يضمــن جنــاح وحتقيــق خطــة تغييــر حجــم 
ــأن OSN ســتنجح فــي عــروض  ــة. ال يوجــد أي ضمــان ب ــوى) بشــروط مرضي ــق حتســني احملت ــك عــن طري العمــل (مبــا فــي ذل
منتجاتهــا الرقميــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ليــس هنــاك مــا يضمــن أن صفقــات مثــل الشــراكة مــع شــركاء اســتراتيجيني أو بيــع 
احلصــة اململوكــة فــي OSN ســتنجح أو تتحقــق بشــروط مرضيــة أو أنهــا ســتؤدي إلــى أي حتســني فوائــد شــركة كيبكــو الناجتــة 

.OSN مــن امتــالك
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قد تتأثر الشركة امُلصدرة باملخاطر الكامنة في تطوير بيع العقارات

إن الشــركة امُلصــدرة مباشــرة، مــن خــالل أعمالهــا العقاريــة، وبشــكل غيــر مباشــر، مــن خــالل أعمالهــا املصرفيــة، عرضــة 
للمخاطــر املرتبطــة بأســواق العقــارات فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط. تســتحوذ شــركات 
املجموعــة التــي تقــوم بتنفيــذ أعمــال عقاريــة للمجموعــة علــى حصــص فــي األراضــي غيــر املطــورة أو العقــارات غيــر املطــورة 
بهــدف تطويــر وبيــع العقــارات فــي املســتقبل. تخضــع شــركات املجموعــة التــي تعمــل فــي قطــاع العقــارات للمخاطــر املرتبطــة 
عــادة بهــذه األصــول واألنشــطة التنمويــة، مبــا فــي ذلــك املخاطــر املتعلقــة بعــدم التيقــن مــن العائــد علــى االســتثمار، وأســعار 
العقــارات املتضخمــة نتيجــة ألنشــطة الســوق املضاربــة، توفــر واســتالم خرائــط التنظيــم املدنــي  فــي الوقــت املناســب واملوافقــات 
التنظيميــة أو البيئيــة األخرى،تكلفــة البنــاء وإجنــازه فــي الوقــت املناســب (مبــا فــي ذلــك املخاطــر اخلارجــة عــن ســيطرة شــركات 
ــاء  ــواد) وتوافــر كل مــن البن ــة أو ظــروف العمــل أو نقــص امل ــل األحــوال اجلوي ــي تعمــل فــي قطــاع العقــارات، مث املجموعــة الت

والتمويــل الدائــم بشــروط مواتيــة نتيجــة لزيــادة املنافســة مــن خــالل تواجــد فــرص عقاريــة جذابــة أخــرى.

كمــا تتعــرض الشــركة امُلصــدرة بشــكل غيــر مباشــر للتصحيــح فــي ســوق العقــارات فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي والشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــالل اســتثماراتها لــدى شــركات املجموعــة فــي قطــاع العقــارات، ومــن خــالل األنشــطة املصرفية، 
مبــا فــي ذلــك توفيــر التمويــل للمشــتريات العقاريــة ومشــاريع التطويــر. إن أي انخفــاض فــي أســواق العقــارات قــد يؤثــر علــى 
قــدرة العمــالء علــى الوفــاء بالتزاماتهــم اخلاصــة بالقــروض، أو قيمــة أي ضمانــات متلكهــا املجموعــة، أو تقليــل حجــم األنشــطة 
ــات  ــج العملي ــى أعمــال املجموعــة ونتائ ــا عل ــر ســلًبا جوهرًي ــة فــي املســتقبل. إذا حــدث أي ممــا ســبق ذكــره، فقــد يؤث التمويلي

واحلالــة املاليــة والتوقعــات.

املخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح

السيولة وتغير سعر األسهم

قــد ال يتمكــن املكتتبــني مــن بيــع أســهمهم، (مبــا فيهــا أســهم الطــرح)، بســعر الطــرح أو بقيمــة أعلــى، وقــد ال يتمكنــون مــن بيعهــا 
مطلقــاً، إذ أن أســعار أســهم الطــرح بعــد االكتتــاب قــد تتأثــر بعــدة عوامــل تكــون حتــت ســيطرة الشــركة امُلصــدرة وأخــرى خــارج 
ــات الشــركة املُصــدرة، وظــروف الســوق، أو  ــج عملي ــى نتائ ــي تطــرأ عل ــرات الت ــك - دون حصــر - التغي ســيطرتها، ويشــمل ذل

التغيــرات التــي تطــرأ علــى األنظمــة احلكوميــة. 

علــى املكتتبــني أن يدركــوا أن قيمــة االســتثمار فــي األســهم، (مبــا فــي ذلــك أســهم الطــرح)، قــد تنخفــض وقــد ترتفــع. وميكــن 
ــة ســوق أســهم الطــرح  ــر فــي جاذبي ــرة بســبب التغي ــات كبي ــاً وقــد يخضــع لتقلب أن يكــون ســعر الســوق ألســهم الطــرح متذبذب
للمســتثمرين. وقــد شــهدت أســواق األســهم، مــن وقــت آلخــر، تقلبــات كبيــرة فــي األســعار وأحجــام التــداول، ممــا أثــر علــى أســعار 
األوراق املاليــة، والتــي قــد ال تكــون ذات عالقــة بــأداء الشــركة امُلصــدرة أو توقعاتهــا. عــالوة علــى ذلــك، قــد تكــون نتائــج عمليــات 
الشــركة امُلصــدرة وتوقعاتهــا مــن وقــت آلخــر أقــل مــن توقعــات احملللــني والســوق عمومــا. وميكــن أن تــؤدي أي مــن هــذه األحــداث 

إلــى انخفــاض فــي ســعر الســوق لأســهم.

توزيع األرباح

يحــق حلاملــي أســهم الطــرح احلصــول علــى توزيعــات األربــاح املســتقبلية املعلنــة مــن الشــركة امُلصــدرة. (وتســعى الشــركة 
امُلصــدرة إلــى احلفــاظ علــى سياســة مســتقرة فــي معــدالت توزيــع األربــاح والتــي تعكــس رؤيــة الشــركة امُلصــدرة املســتقبلية فــي 
اســتمرار األربــاح املتكــررة. ال تســعى الشــركة امُلصــدرة إلــى إنشــاء إحتياطــات غيــر قابلــة للتوزيــع علــى املســتثمرين مــا عــدا تلــك 
التــي تفرضهــا القوانــني واألنظمــة. ســتقوم الشــركة امُلصــدرة بتوزيــع األربــاح متــى وجــد مجلــس اإلدارة ذلــك مناســباً). وعــالوة 

علــى ذلــك، فــإن سياســة توزيــع األربــاح قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر.
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ــات ودفــع كامــل قيمــة األســهم  ــل آخــر موعــد الســتالم الطلب ــاب قب ــون مبمارســة حقهــم باالكتت ــم يقــم املســاهمون املؤهل إذا ل
املطلــوب االكتتــاب فيهــا كمــا هــو موضــح فــي هــذه النشــرة، فســتنخفض نســبة ملكيتهــم وقدرتهــم علــى التصويــت فــي الشــركة 
امُلصــدرة، وبالتالــي ســتنخفض النســبة املئويــة التــي متثــل حصتهــم احلاليــة فــي رأس مــال الشــركة امُلصــدرة بعــد انتهــاء 
ــة قــد  ــم الكامل ــن مارســوا حقوقه ــخ االســتحقاق الذي ــني كمــا فــي تاري ــإن املســاهمني املؤهل ــك، ف ــى ذل ــة إل ــاب. باإلضاف االكتت
يتعرضــون النخفــاض نســبة ملكيتهــم حيــث ســيتم تدويــر عــدد أســهمهم إلــى أقــرب عــدد صحيــح ألســهم الطــرح. ومــع ذلــك، 
ســيكون هــؤالء املســاهمني قادريــن علــى االكتتــاب فــي أســهم إضافيــة، إن وجــدت، وهــو األمــر الــذي قــد ميكنهــم مــن احملافظــة 

ــادة نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة امُلصــدرة.  ــى أو زي عل

ضرائب على دفعات أسهم الطرح

إن تطبيــق أحــكام قانــون ضريبــة الدخــل غيــر مؤكــد، ومــن املمكــن فــرض ضريبــة الدخــل علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن غيــر 
مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وفقــاً لنظــام ضريبــة الدخــل الكويتــي فــي بعــض الظــروف احملــدودة. 

ال ميكــن اجلــزم بإمكانيــة تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل الكويتــي مــن عدمــه علــى حاملــي أســهم الطــرح الذيــن هــم من الشــركات 
مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي (كمــا هــو وارد فــي هــذه النشــرة فــي قســم "الضرائــب"). إال أن هنــاك احتمــال 
لفــرض ضريبــة الدخــل مســتقباًل علــى حاملــي أســهم الطــرح الذيــن هــم مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وذلــك 
فــي حــال قــررت إدارة ضريبــة الدخــل فــي وزارة املاليــة فــي دولــة الكويــت ("إدارة الضريبــة") و/أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد 

الناجتــة عــن أســهم الطــرح تخضــع للضرائــب بغــض النظــر عــن اإلعفــاءات الضريبيــة (كمــا هــي معرفــة فــي "الضرائــب"). 

لــم يصــدر حتــى تاريــخ هــذه النشــرة عــن إدارة الضريبــة أي تصريــح رســمي حــول تفســيرها و/أو تطبيقهــا لإلعفــاءات الضريبيــة 
فــي إطــار عمليــة مشــابهة لعمليــة إصــدار أســهم الطــرح. كمــا أنــه لــم تعــرض علــى احملاكــم فــي دولــة الكويــت (والتــي يكــون لهــا 
قــرار الفصــل فــي هــذه املســألة) أيــة قضيــة تتعلــق بتطبيــق ضريبــة الدخــل علــى النحــو املشــار إليــه أعــاله. بالرغــم مــن عــدم 
وجــود أي ســوابق لفــرض إدارة الضريبــة لضريبــة الدخــل علــى أربــاح أســهم الطــرح اململوكــة مــن شــركات مــن غيــر دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي فــي احلــاالت املشــار إليهــا أعــاله، فأنــه يســتحيل التأكيــد بشــكل جــازم كيــف ســيكون موقــف إدارة الضريبــة 
و/أو احملاكــم الكويتيــة جلهــة تطبيــق قوانــني الضرائــب (كمــا هــي معرفــة فــي ("الضرائــب")) واإلعفــاءات الضريبيــة مــن الناحيــة 

العمليــة. كمــا أن موقــف جهــة تطبيــق القوانــني الضريبيــة فــي دولــة الكويــت لــم يكــن موحــدا بشــكل عــام.

فــي حــال قــررت إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد التــي تســدد إلــى حامــل أســهم الطــرح مــن الشــركات مــن 
غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي واملتعلقــة بأســهم الطــرح اململوكــة منــه تخضــع للضرائــب، فــإن الشــركة املذكــورة 
تصبــح خاضعــة للضرائــب فــي دولــة الكويــت (بواقــع 15 %) علــى الربــح الصافــي واحتماليــاً علــى االربــاح الرأســمالية العائــدة 
للشــركة، وكذلــك وجــوب التصريــح وتقــدمي الطلبــات املناســبة فــي هــذا اخلصــوص (مبــا فــي ذلــك وجــوب تقــدمي االقــرار 
الضريبــي فــي دولــة الكويــت). باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يتوجــب علــى الشــركة امُلصــدرة أن تســتقطع مــا يعــادل 5 % مــن أي 
مبالــغ تســدد مباشــرة مــن الشــركة امُلصــدرة إلــى حاملــي أســهم الطــرح فــي حــاالت محــددة، بانتظــار قيــام حاملــي أســهم الطــرح 
املعنيــني بتســوية وضعهــم الضريبــي. (يرجــى مراجعــة فقــرة الضرائــب - حجــز نســبة مــن املبالــغ الواجــب ســدادها للمزيــد مــن 

املعلومــات).

فــي حــني أن تطبيــق أحــكام قانــون الضرائــب الكويتــي مــن عدمــه هــو غيــر مؤكــد، فــإن الشــركة امُلصــدرة ال تضمــن بــأن حاملــي 
أســهم الطــرح الذيــن هــم شــركات مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لــن يخضعــوا لقانــون ضريبــة الدخــل فــي 
احلــاالت املذكــورة أعــاله. وعليــه، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــني الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــني للوقــوف علــى 
النتائــج املترتبــة عــن تطبيــق قوانــني الضرائــب الكويتيــة والبلــدان االخــرى ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك والتــداول فــي 
أســهم الطــرح واســتالم توزيعــات األربــاح مبوجــب أســهم الطــرح (يرجــى مراجعــة املنصــوص عليــه فــي نشــرة االكتتــاب هــذه 

بشــأن – الضرائــب - فــي هــذا اخلصــوص).
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ميكن تطبيق ضريبة الدخل على الشركات وغيرها من الهيئات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة امُلضافة

إن الشــركة املُصــدرة غيــر خاضعــة حاليــاً لضريبــة أربــاح الشــركات داخــل الكويــت. ولكــن فــي 14 مــارس 2016، وافــق مجلــس 
الــوزراء الكويتــي علــى خطــة لتطبيــق ضريبــة دخــل علــى الشــركات بنســبة 10 % علــى صافــي أربــاح الشــركات الكويتيــة ("ضريبــة 
ــق  ــاء العهــدة، الشــراكات، صنادي ــى أمن ــى الشــركة املُصــدرة، عل ــا عل ــي ميكــن تطبيقه الدخــل املقترحــة علــى الشــركات") الت
االســتثمار، املؤسســات التجاريــة، وشــركات مشــابهة أخــرى مؤسســة فــي دول أجنبيــة وعلــى أشــخاص طبيعيــني ميارســون 
األعمــال التجاريــة فــي الكويــت فــي الســنوات القادمــة. لــم يتــم إصــدار قانــون ضريبــة الدخــل املقترحــة علــى الشــركات حتــى 
تاريــخ هــذه النشــرة حيــث يصــدر القانــون عــادًة مــن خــالل إقــراره فــي مجلــس األمــة الكويتــي وتوقيعــه مــن أميــر البــالد ونشــره 
فــي اجلريــدة الرســمية. وبالتالــي، فــي الوقــت احلالــي، إن تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل املقترحــة علــى الشــركات مبوجــب قانــون 
بشــكلها املقتــرح مــن مجلــس الــوزراء أو اعتمادهــا حتــى ليــس أكيــداً. فــي حــال فرضــت الســلطات الكويتيــة أنظمــة ضريبيــة 
جديــدة علــى الشــركة امُلصــدرة (ســواء فيمــا يتعلــق بضريبــة الشــركات أو غيرهــا)، أو فــي حــال أدخلــت أي تغيــرات أخــرى علــى 
القوانــني الضريبيــة التــي جتعــل القيــام بأعمــال جتاريــة فــي الكويــت أقــّل جاذبيــة، قــد يكــون لذلــك بالتالــي أثــر ســلبي جســيم 

علــى األعمــال التجاريــة للشــركة امُلصــدرة وعلــى نتائــج العمليــات وعلــى التدفــق النقــدي والوضــع املالــي. 

ينــص اقتــراح القانــون علــى فــرض التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى الدفعــات إلــى املؤسســات غيــر املقيمــة. حاليــاً ينــص 
اقتــراح القانــون علــى التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى رســوم اإلمتيــاز والفوائــد واألتعــاب الفنيــة بنســبة 10 % وعلــى رســوم 

التأمــني بنســبة 5 % ولكــن ليــس علــى أربــاح األســهم.

إن إطــار قانــون الضريبــة علــى القيمــة املضافــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ("إطــار ضريبــة القيمــة املضافــة اخلليجيــة") 
قــد مت اإلنتهــاء منــه واملوافقــة عليــه بشــكل رســمي وإعالنــه خــالل عــام 2017 وقامــت بعــض دول اخلليــج بتطبيــق ضريبــة القيمــة 
املضافــة ("ضريبــة القيمــة املضافــة") فــي العــام 2018. إال أنــه وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة لــم تقــم دولــة الكويــت بتطبيــق نظــام 
ضريبــة القيمــة املضافــة علــى الرغــم مــن إلتــزام دولــة الكويــت بتطبيقهــا مبوجــب إطــار ضريبــة القيمــة املضافــة اخلليجيــة.  
وبالتالــي فإنــه مــن غيــر املمكــن التأكيــد علــى كيفيــة تأثيــر ضريبــة القيمــة املضافــة علــى الشــركة امُلصــدرة فــي دولــة الكويــت 
فــي هــذا الوقــت ومــدى تضمــني بعــض اإلعفــاءات ومبــاديء عــدم التطبيــق علــى بعــض األمــور واإلســتردادات فــي نظــام ضريبــة 
القيمــة املضافــة والتــي قــد تكــون متاحــه للشــركة امُلصــدرة. وعليــه، فــإن أي تنفيــذ لنظــام ضريبــة القيمــة املضافــة فــي املناطــق 
ــا  ــج عملياته ــى أعمــال الشــركة امُلصــدرة ونتائ ــر ســلباُ بشــكل جوهــري عل ــا أعمــال الشــركة امُلصــدرة قــد تؤث ــد إليه ــي متت الت

والتدفقــات النقديــة ووضعهــا املالــي. 

التغيير في القانـون 

وال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن تأثيــر أي تعديــل محتمــل علــى القانــون الكويتــي أو املمارســة اإلداريــة بعــد تاريــخ هــذه النشــرة، 
كمــا ال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن مــا إذا كان مثــل ذلــك التعديــل أو التغييــر قــد يؤثــر بالســلب علــى قــدرة الشــركة امُلصــدرة علــى 

ســداد توزيعــات األربــاح أو الوفــاء بااللتزامــات الناشــئة مبوجــب أســهم الطــرح حســبما يكــون الوضــع.  
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الضرائب
فيمــا يلــي نبــذة عامــة لبعــض االعتبــارات الضريبيــة الواجبــة التطبيــق فــي دولــة الكويــت واملتعلقــة بأســهم الطــرح. وال يفتــرض 
أن متثــل هــذه النبــذة حتليــاًل كامــاًل لكافــة االعتبــارات الضريبيــة املتعلقــة بأســهم الطــرح فــي دولــة الكويــت أو فــي أي دولــة 
أخــرى. وعلــى املكتتبــني احملتملــني فــي أســهم الطــرح الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــني للتأكــد مــن النتائــج املترتبــة علــى 
تطبيــق قوانــني الضرائــب الســارية فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك أســهم الطــرح والتصــرف فيهــا واســتالم 
توزيعــات األربــاح و/أو أيــة مبالــغ أخــرى قــد تنتــج عــن أســهم الطــرح. ويعتمــد هــذا املوجــز علــى القانــون الســاري فــي تاريــخ هــذه 

النشــرة، وهــو يخضــع بالتالــي ألي تعديــل قــد يطــرأ علــى القانــون بعــد ذلــك التاريــخ.

إن هــذه النبــذة عــن الضرائــب املطبقــة فــي دولــة الكويــت تعتمــد علــى مرســوم ضريبــة الدخــل رقــم 3 لســنة 1955 ("املرســوم") 
كمــا هــو معــدل مبوجــب القانــون رقــم 2 لســنة 2008 "تعديــل بعــض أحــكام مرســوم ضريبــة الدخــل الكويتــي رقــم 3 لســنة 1955 
(التعديــل)" واللوائــح التنفيذيــة للتعديــل ("اللوائــح") وغيــره مــن القــرارات والتعاميــم الوزاريــة ذات الصلــة والصــادرة عــن وزارة 
ــت  ــة الكوي ــة بدول ــوزارة املالي ــى الدخــل ب ــة عل ــل إدارة الضريب ــة ("قوانــني الضرائــب") كمــا هــي مفســرة ومطبقــة مــن قب املالي
("إدارة الضريبــة") علــى النحــو الســاري واملطبــق كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. إن أي تغيــرات قــد تطــرأ مســتقباًل علــى قوانــني 
الضرائــب أو علــى كيفيــة تطبيــق إدارة الضريبــة لتلــك القوانــني بعــد التاريــخ املذكــور، ســتؤدي إلــى تعديــل هــذه النبــذة والتأثيــر 

عليهــا.

ضريبة الدخل

ــي  ــى صاف ــور أخــرى عل ــني أم ــن ب ــغ 15 % فقــط م ــة الدخــل بنســبة مقطوعــة تبل ــب، تفــرض ضريب ــني الضرائ ومبوجــب قوان
ــى انهــا تشــمل أي شــركات  ــل إدارة الضرائــب عل ــي تفســر مــن قب ــاح الرأســمالية التــي حتققهــا الشــركات (والت الدخــل واألرب
أيــاً كان شــكلها)، بغــض النظــر عــن مــكان تأسيســها، والتــي متــارس نشــاطاً جتاريــاً فــي دولــة الكويــت. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
إدارة الضريبــة قــد أعفــت حتــى تاريخــه الشــركات املؤسســة فــي دولــة الكويــت أو أي بلــد عضــو فــي مجلــس التعــاون اخلليجــي 
ــى الدخــل  (والتــي يشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة بـــــــــ "الشــركات التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي") مــن الضريبــة عل
وفرضــت الضرائــب علــى الدخــل علــى الشــركات غيــر التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي (ويشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة 
بــــــــ "الشــركات مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي")، والتــي تشــمل منعــاً للشــك، املســاهمني فــي الشــركات التابعــة 
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ولكنهــم غيــر تابعــني لهــذه الــدول والذيــن ميارســون نشــاطاً جتاريــاً فــي دولــة الكويــت. وعليــه، 

فــإن التوضيحــات املبينــة فيمــا يلــي تطبــق فقــط علــى الشــركات مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.

وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن املــادة رقــم 8 (1) مــن اللوائــح تعفــي عوائــد رؤوس األمــوال نتيجــة املتاجــرة فــي أســهم الشــركات 
ــاً  املدرجــة فــي البورصــة ("إعفــاء عوائــد رؤوس األمــوال") باإلضافــة إلــى أحــكام القانــون رقــم 22 لســنة 2015 النافــذ حديث
الــذي عــدل القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة ("تعديــالت هيئــة 
أســواق املــال") نــص علــى "إعفــاء عوائــد األوراق املاليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املماثلــة، 
أيــاً كانــت الشــركة امُلصــدرة لهــا مــن الضرائــب" (املــادة 150 مكــرر مــن تعديــالت هيئــة أســواق املــال) ("إعفــاء األربــاح" ويشــار 
ــة  ــة حديث ــة"). بالرغــم مــن عــدم توافــر أي جترب ــاءات الضريبي ــد رؤوس األمــوال مجتمعــني بـــــــ "اإلعف ــاء عوائ ــا مــع إعف إليه
لتطبيــق اإلعفــاءات الضريبيــة، مــن الواضــح مــن أنهــا تؤســس إلعفــاء حاملــي األوراق املاليــة (مثــل أســهم الطــرح) مــن الضريبــة. 
وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن تطبيــق نظــام الضرائــب الســائد فــي دولــة الكويــت مــا زال مبهمــاً، خاصــة فــي ظــل غيــاب أي 
تفســير أو وجــود أحــكام صــادرة عــن إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة، وكذلــك نظــراً لعــدم اعتمــاد إدارة الضريبــة بشــكل عــام 
لوجهــة نظــر موحــدة فيمــا يتعلــق بفــرض الضرائــب فــي دولــة الكويــت. لذلــك، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــني األخــذ 
فــي االعتبــار أن هنالــك احتمــال بفــرض الضرائــب مســتقباًل علــى حامــل أســهم الطــرح مــن الشــركات مــن غيــر مواطنــي دول 

مجلــس التعــاون اخلليجــي (والتــي تســتوجب تقــدمي إقــرار ضريبــي إلدارة الضريبــة).

ال تطبق ضريبة الدخل على دخل األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لأفراد.
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حجز نسبة من املبالغ الواجب سدادها

وفقــاً للوائــح، فإنــه يتوجــب علــى أي طــرف كويتــي (يُشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد) يقــوم بســداد أي مبالــغ إلــى طــرف 
آخــر أينمــا وجــد (يُشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد إليــه) أن يســتقطع مــا يعــادل 5 % مــن قيمــة أي مبلــغ يتــم ســداده وذلــك 
حلــني حصــول الطــرف اآلخــر علــى شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة فــي وزارة املاليــة تفيــد ببــراءة ذمتــه مــن أي مســتحقات 
ضريبيــة عليــه وتوافــق مبوجبهــا علــى حتويــل املبلــغ املســتقطع إلــى الطــرف اآلخــر. وتقتضــي اإلشــارة إلــى أنــه ال يتوجــب علــى 
الطــرف الــذي يقــوم بســداد املبالــغ حتويــل املبالــغ املســتقطعة فــوراً إلــى إدارة الضريبــة، بــل يجــب عليــه االحتفــاظ بهــذه املبالــغ 
وســدادها فقــط (أ) إلــى املُســدد إليــه عنــد تقــدمي هــذا األخيــر شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة تؤكــد بــأن املُســدد إليــه غيــر 
خاضــع للضرائــب أو هــو معفــي منهــا، أو أنــه لــم يحقــق أيــة أربــاح أو أنــه قــد قــام بســداد أو بضمــان ســداد ضرائــب الدخــل 
املتوجبــة بذمتــه، أو (ب) إلــى إدارة الضريبــة بنــاء لطلبهــا فــي حــال عــدم تقــدمي مثــل هــذه الشــهادة. وفقــاً للتفســير احلرفــي 

للوائــح، املدفوعــات التــي تخضــع لالســتقطاع املوضــح أعــاله، تشــمل توزيعــات األربــاح.

علــى الرغــم مــن أن املبالــغ املســددة مــن ِقبــل املُصــدر مــن احملتمــل أال تكــون خاضعــة لالســتقطاع بســبب اإلعفــاءات الضريبيــة، 
إال أن هنــاك نقًصــا فــي اإلرشــادات حــول هــذه املشــكلة حالًيــا مــن قبــل إدارة الضريبــة، وبنــاء عليــه، هنــاك احتمــال بعيــد أن يتــم 
تطبيــق االســتقطاع، وفــي هــذه احلالــة، فإنــه يتوجــب علــى الشــركة املُصــدرة اســتقطاع مــا يعــادل 5 % مــن أي دفعــة تســدد إلــى 
حامــل األســهم، علــى أن يتــم إعــادة املبالــغ املســتقطعة إلــى حامــل األســهم عنــد تقدميــه للشــهادة الصــادرة عــن إدارة الضريبــة.

ضرائب أخرى

باســتثناء مــا مت اإلشــارة إليــه أعــاله، فإنــه يتــم ســداد كافــة الدفعــات املتعلقــة باألســهم دون اســتقطاع أو خصــم أو حجــز لغــرض 
أو بســبب أي ضرائــب أو رســوم حاليــة، أو رســوم حكوميــة مــن أي نــوع كانــت يتــم فرضهــا أو حتصيلهــا أو احتجازهــا أو اعتمادهــا 

مــن قبــل دولــة الكويــت أو نيابــة عنهــا.

ال يســتحق علــى حاملــي أالســهم ســداد أي رســوم طابــع مالــي أو رســوم تســجيل أو مــا شــابه ذلــك مــن رســوم فــي دولــة الكويــت 
فيمــا يتعلــق بإصــدار أو حتويــل أســهم الطــرح.
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العقود الرئيسية
لــم تقــم شــركة كيبكــو بإبــرام أيــة عقــود أساســية خــارج إطــار أنشــطتها (وهــي االســتثمار وإدارة االســتثمارات عبــر القطاعــات 

املختلفــة) باســتثناء مــا مت توضيحــه فــي وصــف األعمــال بهــذه النشــرة.
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معلومات عامة
هيئة أسواق املال

إن هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت هــي اجلهــة الرقابيــة املوجلــة، وفقــاً ألحــكام قانــون هيئــة أســواق املــال رقــم 7 لســنة 2010 
والئحتــه التنفيذيــة املعدلــة بالقــرار رقــم (72) لعــام 2015 الصــادر بتاريــخ 10 نوفمبــر 2015، فــي شــأن تنظيــم عمليــات إصــدار 

األوراق املاليــة (مبــا فيهــا األســهم) فــي دولــة الكويــت، وإصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار األســهم.

سلطة اصدار وطرح األوراق املالية

إن ســلطة إصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار األســهم فــي دولــة الكويــت هــي لهيئــة أســواق املــال باإلضافــة إلــى 
بنــك الكويــت املركــزي بالنســبة للبنــوك وشــركات التمويــل اخلاضعــة لرقابتــه.

التغير اجلوهري أو املادي 

عــدا مــا مت اإلفصــاح عنــه فــي نشــرة االكتتــاب املاثلــة، ليســت هنــاك تغيــرات جوهريــة علــى املركــز املالــي أو التجــاري للشــركة 
امُلصــدرة منــذ 31 ديســمبر 2018 وال يوجــد تغيــرات ماديــة ســلبية فــي التوقعــات املســتقبلية للشــركة امُلصــدرة منــذ 31

ديسمبر 2018. 

مدققو احلسابات املستقلن

ــع وشــركاهم كمدققــي  ــى آر إس إم البزي ــة إل ــان والعصيمــي وشــركاهم) باإلضاف ــغ (العيب ــب إرنســت ويون ــت الشــركة مكت عين
حســابات الشــركة املســتقلني.

مت تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للشــركة امُلصــدرة كمــا فــي وللســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 و31 ديســمبر 
ــان والعصيمــي وشــركاهم) ترخيــص رقــم  ــغ (العيب 2017 و31 ديســمبر 2018 بشــكل مشــترك بــني كل مــن مكتــب إرنســت ويون

207-أ؛ ومكتــب آر إس إم البزيــع وشــركاهم، ترخيــص رقــم 91-أ، دون إبــداء أي حتفــظ فــي أي ســنة مــن الســنوات أعــاله. 

التقاضي

الشــركة امُلصــدرة ليســت ولــم تكــن طرفــاً فــي أي إجــراءات حكومّيــة أو إجــراءات تقاضــي أو حتكيــم (ســواء كانت هــذه اإلجراءات 
معلقــة أو محتملــة والشــركة امُلصــدرة علــى معرفــة بهــا) منــذ تاريــخ تأسيســها والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا ســابقاً تبعــات 
مؤثــرة علــى املركــز املالــي للشــركة امُلصــدرة أو علــى ربحّيتهــا. كمــا أن الشــركة امُلصــدرة أو أي عضــو مــن املجموعــة ليــس طرفــاً 
فــي أي إجــراءات حكومّيــة أو إجــراءات تقاضــي أو حتكيــم (ســواء كانــت هــذه اإلجــراءات معلقــة أو محتملــة والشــركة امُلصــدرة 

علــى معرفــة بهــا) والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا فــي املاضــي القريــب تبعــات مؤثــرة علــى املركــز املالــي للشــركة امُلصــدرة.

قرار اجلمعية العمومية العادية ومجلس اإلدارة 

ــون  ــك قان ــة وكذل ــه التنفيذي ــه والئحت ــم 7 لســنة 2010 وتعديالت ــال رق ــة أســواق امل ــون هيئ ســيتم إصــدار األســهم مبوجــب قان
ــم 1 لســنة 2016.  ــون رق الشــركات الصــادر بالقان

وقــد متــت املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال املصــرح بــه للجهــة املُصــدرة إلــى 200,000,000 د.ك. مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة للشــركة امُلصــدرة الصــادر بتاريــخ 31 مــارس 2014، ومتــت املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال املصــدر واملدفــوع 
للشــركة امُلصــدرة بإصــدار أســهم الطــرح مبوجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة الصــادر بتاريــخ 31 ينايــر 2019. قــام 

مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة بتحديــد ســعر الطــرح ألســهم الطــرح بتاريــخ 12 يونيــو 2019. 
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املوافقة الرسميـة 

متــت املوافقــة علــى إصــدار األســهم مــن قبــل هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت بتاريــخ 17 مــارس 2019. كمــا وافقــت هيئــة 
أســواق املــال فــي دولــة الكويــت علــى هــذه النشــرة بتاريــخ 9 يونيــو 2019. 

املقاصة

مت قبول مقاصة األسهم من خالل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الرقابة على الشركة امُلصدرة

إن الشــركة امُلصــدرة هــي شــركة قابضــة وفقــاً ألحــكام قانــون الشــركات الكويتــي رقــم 1 لســنة 2016 (وتعديالتــه). وبالتالــي، 
فــإن الشــركة املُصــدرة تخضــع لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت.
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شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2018
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع.ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

البیانات المالیة المجمعةتدقیق تقریر حول 

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

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

بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

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

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

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

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

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

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

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

لھ. 
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

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

(تتمة)معةالبیانات المالیة المجتدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ھا اإلدارة.تة االفتراضات التي وضعالبیانات المستخدمة ومدى معقولی

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

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

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

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

، و9الدولي للتقاریر المالیة 
الحسابي للنماذج ذات الصلة.والتكاملمدى سالمة إجراءات تصنیف القروض لدى المجموعة §
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

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

(تتمة)البیانات المالیة المجمعة تدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

(تتمة)لقروض والسلفخسائر االئتمان المتوقعة ل

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

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

مراحل االنكشاف لدى المجموعة.
احتساب خسائر االئتمان المتوقعة§

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

خسائر االئتمان المتوقعة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حول البیانات المالیة المجمعة.8ضمن اإلیضاحاالختبار حول ھذا قمنا أیضاً بتقییم مدى مالئمة إفصاح المجموعة لقد
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

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

(تتمة)البیانات المالیة المجمعة تدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

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

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

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

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

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

التقییم. 

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

حول البیانات المالیة المجمعة.

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

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

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

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

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

ت السوق المقارنة والمعلومات األخرى المتاحة علناً بقطاع العقارات.معامالمنالمتاحةاستنادا إلى األدلةاتالعین
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

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

(تتمة)البیانات المالیة المجمعة تدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

(تتمة)تقییم العقارات االستثماریة
اإلدارة للتیقن من تأثیر التغیرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئیسیة أجرتھتحلیل الحساسیة الذي بتقییمقمنا أیضا 

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

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

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

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

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

المجموعة.

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

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

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

تقریر مراقبي الحسابات.

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

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

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

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

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

(تتمة)البیانات المالیة المجمعةتدقیق تقریر حول 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(تتمة)البیانات المالیة المجمعةتدقیق تقریر حول 

تتمة)(المجمعةمسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة 

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

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

عن رأي التدقیق.فقطؤولیة للمجموعة ونتحمل المس

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

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

مناسباً.  الصلة، متى كان ذ لك

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

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

تتجاوز المكاسب العامة لھ.
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شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

بیانات المالیة المجمعة.تشكل جزءاً من ھذه ال32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

10

بیان الدخل المجمع 
2018دیسمبر 31المنتھیة في للسنة

20182017

إیضاحات
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
العملیات المستمرة:

اإلیرادات:
445,206386,469إیرادات فوائد

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

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

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

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

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

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

المصروفات:
297,830248,121مصروفات فوائد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

──────────────
83,79262,498سنةربح ال

══════════════
الخاص بـ:

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

──────────────
83,79262,498

══════════════
فلسفلس

ربحیة السھم:
2215.0111.51الشركة األمالخاصة بمساھمي-األساسیة 

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

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

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

2231.4032.89الخاصة بمساھمي الشركة األم–المخففة 
══════════════
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شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

بیانات المالیة المجمعة.تشكل جزءاً من ھذه ال32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

11

بیان الدخل الشامل المجمع  
2018دیسمبر 31المنتھیة في للسنة

20182017
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

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

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

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

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

(28,890)-
──────────────────

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

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

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

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

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

──────────────────

(24,889)(18,920)
──────────────────

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

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

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

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

30,01343,578
══════════════════
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شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
  

بیانات المالیة المجمعة.تشكل جزءاً من ھذه ال32إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

12

بیان التدفقات النقدیة المجمع 
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

20182017

إیضاحات
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
أنشطة العملیات

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

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

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

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

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

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

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

──────────────
(43,847)(70,294)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32,114,6891,559,770دیسمبر31نقد المعادل في النقد وال
══════════════
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ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
ضة 

  شركة مشاریع الكویت القاب

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلی
1

إلى 
32

ت المالیة المجمعة.
تشكل جزءاً من ھذه البیانا

  

13

ت في حقوق الملكیة المجمع 
بیان التغیرا

للسنة المنتھیة في 
31

دیسمبر 
2018

صة بمساھمي الشركة األم
الخا

س 
رأ

المال

عالوة
صدار

إ
أسھم

أسھم
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
اجباري

احتیاطي 
اختیاري

ت 
التغیرا

المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

ت أجنبیة 
عمال

احتیاطي 
برنامج

ت شراء 
خیارا
أسھم

للموظفین 
احتیاطي 

آخر
أرباح 
مرحلة

اإلجمالي 

أوراق 
رأسمالیة 
مستدامة

ص
ص

الح
غیر 

المسیطرة
مجموع

حقوق الملكیة
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
كمافي

1
ینایر 

2018
(معاد إدراجھ) 

*
147,357

3,111
(85,312)

106,821
106,546

737
(78,172)

1,597
(1,621)

238,211
439,275

146,440
626,367

1,212,082
تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار الدولي 

للتقاریر المالیة 
9

في
1

ینایر 
2018

ضاح 
(إی

2.8
(

-
-

-
-

-
9,206

-
-

-
(129,877)

(120,671)
-

(71,651)
(192,322)

تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

15
في

1
ینایر 

2018
-

-
-

-
-

-
-

-
-

957
957

-
46

1,003
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
صید كما في 

الر
1

ینایر 
2018

(معاد 
إدراجھ)

147,357
3,111

(85,312)
106,821

106,546
9,943

(78,172)
1,597

(1,621)
109,291

319,561
146,440

554,762
1,020,763

ربح السنة 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

28,279
28,279

-
55,513

83,792
خسائر شاملة أخرى 

-
-

-
-

-
(16,578)

(18,874)
-

-
-

(35,452)
-

(18,327)
(53,779)

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

إجمالي (
ت الشاملة 

الخسائر) اإلیرادا
-

-
-

-
-

(16,578)
(18,874)

-
-

28,279
(7,173)

-
37,186

30,013
ت أرباح لعام 

توزیعا
2017

بواقع 
10

ضاح 
س لكل سھم (إی

فل
16

(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(13,355)
(13,355)

-
-

(13,355)
ضاح 

صدار أسھم منحة (إی
إ

16
(

7,368
-

-
-

-
-

-
-

-
(7,368)

-
-

-
-

شراء أسھم الشركة المشتراة
-

-
(5,012)

-
-

-
-

-
-

-
(5,012)

-
-

(5,012)
بیع أسھ

م الشركة المشتراة
-

-
4,213

-
-

-
-

-
-

(1,729)
2,484

-
-

2,484
ت باألسھم للموظفین 

المدفوعا
-

-
-

-
-

-
-

(62)
-

418
356

-
-

356
تحویل إلى األرباح المرحلة 

إلغاء 
ف ب

االعترا
است

ت في أسھم 
ثمارا

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
ت الشاملة األخرى

اإلیرادا
-

-
-

-
-

364
-

-
-

(364)
-

-
-

-
ت أرباح مدفوعة إلى 

توزیعا
ص غیر المسیطرة 

ص
الح

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(11,575)
(11,575)

سداد فوائد االوراق الرأسمالیة 
المستدامة 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(7,247)

(7,247)
-

(3,940)
(11,187)

ضاح 
حیازة شركة تابعة (إی

24
(

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

23,765
23,765

ت تابعة 
ت في ملكیة شركا

التغیرا
-

-
-

-
-

-
-

-
(12,551)

-
(12,551)

-
(13,066)

(25,617)
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
كمافي

31
دیسمبر 

2018
154,725

3,111
(86,111)

106,821
106,546

(6,271)
(97,046)

1,535
(14,172)

107,925
277,063

146,440
587,132

1,010,635
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═

* إن ب
ت المالیة المجمعة كما في 

ض المبالغ المدرجة في ھذا البیان ال تتوافق مع البیانا
ع

31
دیسمبر 

2017
ضاح 

صیل في إی
ت التي تم إجراءھا كما ھو مبین بالتف

س التعدیال
وتعك

2.
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ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
ضة 

  شركة مشاریع الكویت القاب

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلی
1

إلى 
32

ت المالیة المجمعة.
تشكل جزءاً من ھذه البیانا

  

14

ت في حقوق الملكیة المجمع (تتمة)
بیان التغیرا

للسنة المنتھیة في 
31

دیسمبر 
2018

صة بمساھمي الش
الخا

ركة األم

س 
رأ

المال

عالوة
صدار

إ
أسھم

أسھم
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
اجباري

احتیاطي 
اختیاري

ت 
التغیرا

المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

ت أجنبیة 
عمال

احتیاطي 
برنامج

ت شراء 
خیارا
أسھم

للموظفین 
احتیاطي 

آخر
أرباح 
مرحلة

اإلجمالي 

أوراق 
رأسمالیة
مستدامة

ص
ص

الح
غیر 

المسیطرة
مجموع

حقوق الملكیة
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
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معلومات حول الشركة -1

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

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

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

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

إن األنشطة الرئیسیة للشركة االم تتضمن اآلتي:

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

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

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

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

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

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

أساس اإلعداد2.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بیان االلتزام2.2

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

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

موضح أدناه. 

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

بعد.

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

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

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

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

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

.2.8اإلیضاح 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالیة وفي العقود الرئیسیة غیر المالیة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.39التحوط الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والتفسیرات ذات الصلة. 11المحاسبة الدولي 

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

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

العمالء.
معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد2.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

القیمة.

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

وعة.المالیة المجمعة للمجم

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

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

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

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

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

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

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

مع2022ینایر 1على فترات البیانات المالیة المجمعة التي تبدأ في أو بعد 17یسري المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ً بتطبیق المعیار الدولي ضرورة إدراج المبالغ المقارنة. ویسمح بالتطبیق المبكر ولكن شریطة أن  تقوم المنشأة أیضا

17في أو قبل تاریخ قیامھا بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 15والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 9للتقاریر المالیة 
ألول مرة. 
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معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)2.4

: مزایا السداد مقدماً والتعویضات السالبة 9ةتعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالی
ً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً للتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 9طبقا ، یمكن قیاس أداة الدین وفقا

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

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

المتعاقد بسداد أو استالم تعویض معقول نظیر اإلنھاء المبكر للعقد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أساس التجمیع 2.5

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

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

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

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

بشكل عام ھنا� افتراض بان اغلبیة حقوق التصویت ت�دي الى ممارسة السیطرة. وعن�دما یك�ون ل�دى المجموع�ة اق�ل م�ن 
لوم�ات والظ�روف أغلبیة حقوق التصویت او حقوق مماثلة للشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموع�ة ف�ي اعتبارھ�ا كاف�ة المع

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

الترتیب التعاقدي القائم مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا·
الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى·
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة·
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تعید المجموعة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في حالة إذا كانت المعلوم�ات وال��رو� تش�یر إل�ى وج�ود 
تغیرات في عامل واحد أو أكثر من العوام�ل الثال��ة للس�یطرة. یب�دأ تجمی�ع الش�ركة التابع�ة عن�دما تحص�ل المجموع�ة عل�ى 

التابع���ة ویتوق���ف التجمی���ع عن���دما تفق���د المجموع���ة س���یطرتھا عل���ى الش���ركة التابع���ة. وی���تم إدرا� الس��یطرة عل���ى الش���ركة
الموج�ودات والمطلوب��ات واإلی��رادات والمص�روفات المتعلق��ة بالش��ركة التابع��ة الت�ي ت��م حیا�تھ��ا أو بیعھ�ا خ��الل الس��نة ف��ي 

ة حت�ى ت�اری� توق�ف س�یطرة المجموع�ة عل�ى البیانات المالیة المجمعة اعتبارا من ت�اری� حص�ول المجموع�ة عل�ى الس�یطر
الشركة التابعة.

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

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

لكامل عند التجمیع.بالمعامالت فیما بین أعضاء المجموعة با

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

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

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

فیما یلي الشركات التابعة للمجموعة: 

االنشطة الرئیسیة لتأسیسبلد ااسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

في دیسمبر*31كما
20182017

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

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

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

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

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

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

في دیسمبر*31كما
20182017

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

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

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

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

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

مل معاملة الشركات التابعة منشآت مھیكلة تعا

جزر كایمان شركة مشاریع الكویت (كایمان)
منشأة ذات اغراض 

%100%100خاصة

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

%99%99خاصة

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

العربیة المتحدة 
شركات ذات أغراض 

%100%100خاصة

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

-%100خاصة

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

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

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

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

سوریاالشركة السوریة الخلیجیة لالستثمار
مات استثمارات خد

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

تونسأفریقیا
وساطة وخدمات 

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

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

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

%73%73صندوق الكویتصنـدوق الكویت لفرص الملكیة الخاصة  
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مة)أساس التجمیع (تت2.5

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

في دیسمبر*31كما
20182017

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

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

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

القابضة انك176شركة فیدیرال ستریت 
الوالیات المتحدة 

%100%100عقاریة یكیةاالمر
قابضةالكویت شركة نواصي المتحدة القابضة  %96%96شركة

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

أل. أل. سي.شركة فلینت لالستشارات 
الوالیات المتحدة 

%46%46ت استشارات خدمااالمریكیة

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

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

-%100خدمات استشاراتغیرنزي(أ)لیمتد كارنشن مانجر 

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

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

-%71خدمات مالیةالكویت(أ)بیت االستثمار العالمي

بیت االستثمار المحتفظ بھا من خالل شركة
العالمي 

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

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

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

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

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

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

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

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

دبي للتمویل المحدودة  1برقان تیر 
منشأة ذات 

%100%100أغراض خاصة 

دبيلخدمات المالیة المحدودةبرقان بنك ل
خدمات استشارات 

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

دبيبرقان سینیور المحدودة ذات األغراض الخاصة 
منشأة ذات 

%100%100أغراض خاصة

دبيبرقان إلدارة الثروة
خدمات إدارة 

%99%100الثروة
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االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

في دیسمبر*31كما
20182017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%100%100إدارة مرافقالعربیة المتحدة 

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

%100%100إدارة مرافقالعربیة المتحدة 

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

%100%100إدارة مرافقالعربیة المتحدة 

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

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

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

في دیسمبر*31كما
20182017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قابضةھولندااف أي ام فاكتورز بي في %100%100شركة

مالطاالمحدودةاف أي ام بزنس سلیوشنز 
مقدم خدمات تكنولوجیا 

%100%100المعلومات 

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

شركة لندن امیركاز لبیع الدیون انك 
الوالیات المتحدة 

%100%100تسویقاالمریكیة

%100%100تسویقالبرازیلالمحدودةشركة لندن دو برازیل لبیع الدیون 

مینا فاكتورز المحدودة
اإلمارات 

%100%100بیع الدیون العربیة المتحدة 

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

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

المحتفظ بھا من خالل مركز بولسار للمعرفة 

شركة بولسار لخدمات االستشارات 
االمارات 

%100%100استشارات العربیة المتحدة 

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

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

في دیسمبر*31كما
20182017

المحتفظ بھا من خالل شركة شمال افریقیا القابضة 
للصناعات المحدودة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%100%100إنشاءاتالمغرباس ایھستافبنيشركة

%100%100عقارات ھولندا اسیم بي في 

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

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

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

االنشطة الرئیسیة بلد التأسیساسم الشركة
حصة الملكیة الفعلیة 

في دیسمبر*31كما
20182017

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

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

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

العربیة المتحدة 
استثمار قابضة 

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

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

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

العربیة المتحدة 
استثمار قابضة 

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

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

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

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

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

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

شركة نیتشاد المحدودة 
جزر العذراء 

البریطانیة
استثمار قابضة 

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

توالند لیمتد 
عذراء جزر ال

البریطانیة
استثمار قابضة 

100%100%

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

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

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

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

نظرا السترداد الوحدات من قبل الصندوق. 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة2.6

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

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

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

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

یسیة من قبل الشركة المشتراة.المتضمنة في العقود الرئ

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

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

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

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

للتقاریر المالیة المناسبة.

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

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

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

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

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

إلى تلك الوحدات.للشركة المشتراة

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

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

األدوات المالیة
تاریخ االعتراف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إدارة الموجودات والشروط التعاقدیة لألصل والمقاسة بأي من الخیارات التالیة:

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

األدوات المالیة (تتمة)

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

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

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

القیمة العادلة.

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

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

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

ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ویستند إلى عوامل ملحوظة مثل:
تفظ بھا ضمن نموذج األعمال ورفع التقاریر عنھا إلى كیفیة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المح-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األدوات المالیة (تتمة)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عند استیفاء كال الشرطین التالیین:

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

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

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

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

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

في بیان المركز المالي المجمع.األخرى

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

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

أساس كل أداة على حدة. 

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

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

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

األدوات المالیة (تتمة)

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

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

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

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

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

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

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

(األدوات) المشتقة المتضمنة.

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

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

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

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

أخرى عندما یثبت الحق في السداد.

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

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

ً للقیمة العادلة والت ً لالعتراف المبدئي، یتم قیاس التزام المجموعة المجمعة وفقا ي تتمثل في األقساط المستلمة. الحقا
ً اإلطفاء المتراكم المسجل في بیان الدخل المجمع  ً ناقصا بموجب كل ضمان بالقیمة األعلى من بین المبلغ المسجل مبدئیا

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

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

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

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

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

. 26لھذه األدوات وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة لھا ضمن اإلیضاح 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

األدوات المالیة (تتمة)

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

في ذلك المخاطر الناتجة من المعامالت المتوقعة وااللتزامات الثابتة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملیة تحوط لصافي االستثمار في عملیة أجنبیة. ·

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

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

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

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

العادلة الخاصة بالمخاطر التي تم التحوط التعدیل، ویجب أن یبدأ عندما یتوقف تعدیل البند المتحوط لھ للتغیرات في قیمتھ 
لھا. 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

األدوات المالیة (تتمة)

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)
تحوط القیمة العادلة (تتمة)

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

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

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

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

غیر الفعال مباشرة في بیان الدخل المجمع.

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

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

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

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

المتغیرة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إدراجھا بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. یتم تسجیل الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ بالموجودات المالیة 
المتاحة للبیع كإیرادات فوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

(تتمة)2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –موجودات مالیة متاحة للبیع 
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا ما زالت لدیھا القدرة والنیة لبیع موجوداتھا المالیة المتاحة للبیع على المدى القریب على نحو 

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

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

على ھذا النحو.

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

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

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

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

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

انخفاض القیمة.

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

في بیان الدخل المجمع.

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

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

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

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

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

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

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

والفائدة فقط.

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

حدود عدم تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة بالفعل.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

جودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)عدم االعتراف بالمو
االعتراف ألسباب أخرى بخالف التعدیل الجوھري في الشروط واألحكامعدم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والبیئة االقتصادیة. 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المتوقعة على مدى عمر األداة.

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

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

الحق في خسائر االئتمان المتوقعة.

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

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

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

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

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

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

الخسارة ×
عند التعثر

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

االنكشاف عند التعثر.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التزامات ×
القروض 

خطابات و
االعتماد

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

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

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

عقود الضمانات ×
المالیة

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

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

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

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

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

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

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

مة.االقتصادیة المستقبلیة بصورة منتظ

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

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

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

منتظمة.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

القیمة من خالل بیان الدخل المجمع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بیان الدخل المجمع.

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

في ذلك المعلومات المستقبلیة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العادلة ككل:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المخزون كجزء من الموجودات االخرى. 

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

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

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

ومصروفات البناء غیر المباشرة والتكالیف االخرى ذات الصلة.

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

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

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

تخفیض قیمة العقارات المحتفظ بھا للمتاجرة ضمن مصروفات التشغیل األخرى.

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

السیاسات. 

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

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

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

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

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

إطفاؤھا أو یتم اختبارھا بصورة فردیة لتحدید انخفاض القیمة.

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

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

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

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

التابعة للشركة الزمیلة او شركة المحاصة.

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

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

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

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

المجمع.

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

ویتم المحاسبة عنھ كعقد تأجیر تمویلي. العقارات االستثماریة

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

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

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

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

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

كالتزام تأجیر تمویلي. 

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

في السنة التي تم فیھا السحب أو البیع.

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

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

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

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

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

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

سنة50–10مباني
سنوات10-3أثاث وتركیبات

سنوات5–3سیارات
سنة20–3منشآت ومعدات 

سنة15طائرة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سنوات إلى غیر محدد 10التراخیص 
غیر محدد االسم التجاري 

سنوات10حتىوعالقات الطالب عقود العمالء والودائع الرئیسیة

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

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

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

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

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

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

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

مخصصات
عام 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الشركة المشتراة. أسھمتكلفة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملیة األجنبیة في بیان الدخل المجمع.األخرى المتعلقة بتلك ال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قیاس خسارة انخفاض القیمة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فور تصنیفھا كمحتفظ بھا لغرض البیع. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الضرائب
ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

ً للقانون رقم  لعام 24وقرار وزیر المالیة رقم 2000لعام 19تحتسب الشركة األم ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقا
ً للقانون، تم خصم اإلیللفترة% من الربح الخاضع للضریبة 2.5بنسبة2006 رادات من الشركات الزمیلة . وفقا

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

مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
ً للحساب المعدل استناداً إلى1تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي بنسبة  قرار أعضاء % وفقا

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

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

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

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

الصلة التي تعمل فیھا المجموعة. 

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

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

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

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

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

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

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

ونفس الھیئة الضریبیة.

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

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

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

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

المجموعة وبالتالي ال یتم إدراجھا في بیان المركز المالي المجمع.

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

مستبعداً. للموارد التي تتضمن منافع اقتصادیة 

ال یتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البیانات المالیة المجمعة بل یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون التدفق الوارد للموارد 
مرجحاً. التي تتضمن منافع اقتصادیة 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة2.7

اإلدارة وضع احكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ إن إعداد البیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من 
لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المتعلقة بھا، باإلضافة إلى اإلفصاحات المتعلقة المدرجة 

مادي في القیمة ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یؤدي الى نتائج تتطلب تعدیل بالمطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من 
الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في فترات مستقبلیة. عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، اتخذت 

لعدم التأكد من التقدیرات خرىاإلدارة األحكام واالفتراضات اآلتیة فیما یتعلق بالمصادر المستقبلیة والمصادر الرئیسیة األ
مالیة المجمعة، والتي تمثل مخاطر جوھریة تؤدي الى تعدیل مادي في القیمة الدفتریة للموجودات في تاریخ البیانات ال

وقد تتغیر الظروف الحالیة واالفتراضات المتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة والمطلوبات في السنة المالیة التالیة. 
التي لھا التأثیر الموضوعاتوثھا. وفیما یلي لظروف خارجة عن إرادة المجموعة وتنعكس على االفتراضات عند حد

األحكام و/او التقدیرات الرئیسیة لإلدارة من بین األحكام واألكثر أھمیة على المبالغ المسجلة في البیانات المالیة المجمعة 
التقدیرات ذات الصلة. /

األحكام 
التالیة، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقدیرات، ، استخدمت اإلدارة األحكام للمجموعةلسیاسات المحاسبیةاعند تطبیق 

على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة المجمعة:األكثر أھمیة رالتأثیوالتي لھا 

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من -تصنیف الموجودات المالیة
الذي یتم ضمنھ االحتفاظ بالموجودات وتقییم عمالاألف الموجودات المالیة استناداً إلى تقییم نموذج یتحدد المجموعة تصن

األحكام إن ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم. 
لتي یتم االمجمعة المناسب لیعكس على أفضل مستوى مجموعة او محفظة الموجودات عمالمطلوبة لتحدید نموذج األ

في الحاالت عمالمعین. كما تطبق المجموعة احكام لتقییم ما إذا وجد أي تغییر في نموذج األأعماللتحقیق ھدف إدارتھا 
بصورة مختلفة عن التوقعات األصلیة.عمالالتي یتم فیھا تسجیل الموجودات في نموذج األ

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –تصنیف الموجودات المالیة 
كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 39یتم تصنیف الموجودات المالیة في نطاق معیار المحاسبة الدولي 

األرباح او الخسائر، او قروض ومدینین او استثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق، او موجودات مالیة متاحة للبیع او 
متى أمكن ذلك. تحدد المجموعة تصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف مشتقات مصنفة كأدوات تغطیة في تغطیة فعالة

المبدئ. 
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.7

(تتمة)األحكام 
2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع سھمانخفاض قیمة األ
المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع بصفتھا موجودات انخفضت قیمتھا إذا كان ھناك سھمة مع األتتعامل المجموع

انخفاض جوھري أو متواصل في القیمة العادلة بما یقل عن تكلفتھا أو عندما یكون ھناك دلیل موضوعي آخر یشیر إلى 
واصل" تتطلب أحكام ھامة.وجود انخفاض في القیمة. إن عملیة تحدید االنخفاض "الجوھري" أو "مت

تقییم السیطرة
عند تحدید السیطرة، تأخذ اإلدارة في الحسبان ما إذا كان لدى المجموعة قدرة عملیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة 

المتغیر . إن تقییم األنشطة ذات الصلة واستخدام قدرتھا في التأثیر على العائدالمستثمر فیھا بنفسھا إلنتاج عوائد لصالحھا
یتطلب اتخاذ أحكام جوھریة.
موجودات الضریبة المؤجلة 

األرباح المستقبلیة توافر موجودات الضریبة المؤجلة فیما یتعلق بخسائر الضرائب إلى الحد الذي من المحتمل معھ تسجل
ت تحدید مبلغ موجودالحكام مطلوبة وفي ھذه الحالة، فإن األالخسائر. التي یتم مقابلھا استغالل الخاضعة للضریبة 

المتوقع ومستوى األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة بناء على التوقیت الزمني قھ الضریبة المؤجلة الذي یمكن تحق
استراتیجیات تخطیط الضرائب المستقبلیة. باإلضافة إلى

المجموعة كمؤجر  –التأجیر التشغیلي عقود 
لى تقییم لدیھا. حددت المجموعة، استناداً إةاالستثماریاتمحفظة العقارلاریة المجموعة عقود تأجیر عقارات تجبرمتأ

لملكیة ھذه العقارات ولذلك تتم المحاسبة عن ھذه الھامة ، أنھا تحتفظ بكافة المخاطر والمزایا الترتیباتبنود وشروط 
العقود كعقود تأجیر تشغیلي. 

عدم التأكد من التقدیرات واالفتراضات
لعدم التأكد من التقدیرات خرىاالفتراضات الرئیسیة التي تتعلق باألسباب المستقبلیة والمصادر الرئیسیة األفیما یلي
تجوھریمخاطر والتي لھا البیانات المالیة المجمعة بتاریخ  للموجودات دفتریةؤدي إلى تعدیل مادي على القیم الة

والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة:
المحددة رغیملموسة ذات األعمار االنتاجیة الغیر والموجودات األخرىة الشھرةانخفاض قیم

عمار االنتاجیة ذات األملموسةالغیر خرىاألوالموجوداتالمجموعة ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة الشھرةتحدد 
ً المحددة غیر  التكلفة حتى اأو القیمة العادلة ناقصً دام ثناء االستخأ. ویتطلب ذلك تقدیر القیمة قلعلى األمرة واحدة سنویا
غیر المحددة ملموسة ذات االعمار االنتاجیة الغیر خرىاألالموجوداتولوحدات إنتاج النقد التي یتم توزیع الشھرةالبیع 

وحدة إنتاج النقد لتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من ایتطلب من المجموعة تقدیر ثناء االستخدام أعلیھا. إن تقدیر القیمة 
وكذلك اختیار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من –خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالیة 
كافة فئات الموجودات المالیة إصدار األحكام ل9لمعیار الدولي للتقاریر المالیة لیتطلب قیاس خسائر انخفاض القیمة طبقا 

وخصوصاً تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وقیم الضمانات عند تحدید خسائر انخفاض القیمة وتقییم االزدیاد 
ىالملحوظ في خسائر االئتمان. یتم تحدید ھذه التقدیرات عن طریق عدة عوامل ویمكن أن تؤدي التغییرات فیھا إل

مستویات مختلفة من المخصصات.

حسابات خسائر االئتمان المتوقعة لدى المجموعة على مدخالت نماذج معقدة وعدد من االفتراض�ات األساس�یة ح�ول تعتمد
اختیار المدخالت المتغیرة والعالقة بینھا. وتشتمل عناصر نم�اذج خس�ائر االئتم�ان المتوقع�ة الت�ي تعتب�ر كأحك�ام وتق�دیرات 

وھریة على ما یلي:محاسبیة ج

،درجات التصنیف الفردیةعلىاحتماالت التعثر یقوم بتوزیع نموذج التصنیف االئتماني الداخلي للمجموعة والذي ×
معاییر المجموعة فیما یتعلق بتقییم االزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان بحیث ینبغي قیاس مخصصات الموجودات ×

األداة والتقییم النوعي للمخاطر،لمتوقعة على مدار عمرالمالیة على أساس خسائر االئتمان ا
ر االئتمان المتوقعة بصورة مجمعة،تصنیف الموجودات المالیة عند تقییم خسائ×
،تطویر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك الصیغ المختلفة واختیار المدخالت×
مثل مستویات البطالة وقیمة لكلي والمدخالت االقتصادیة تحدید العالقات بین السیناریوھات المرتبطة باالقتصاد ا×

، و /أو واحتساب نسبة الخسارة عند التعثر واالنكشاف للمخاطر عند التعثرالتعثر وتأثیرھا على احتمالیة الضمان، 
یة الالزمة تحدید السیناریوھات المستقبلیة المتعلقة باالقتصاد الكلي وترجیح االحتماالت الستقاء المدخالت االقتصاد×

لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -مخصص خسائر ائتمان
لتحدید ما إذا كان یجب تسجیل مخصص ساس ربع سنوي على أتقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف غیر المنتظمة 

لتقدیر مبلغ جوھریة أحكام صدار االدارة إعلىیجب على وجھ الخصوص، خسائر االئتمان في بیان الدخل المجمع. 
تلك التقدیرات بالضرورة إلى وتستند وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة عند تحدید مستوى المخصصات المطلوبة. 

االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلیة مما یؤدي إلى 
.تلك المخصصاتفيات مستقبلیة تغیر
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.7

عدم التأكد من التقدیرات واالفتراضات (تتمة)
2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -لقروض والسلفلمخصص انخفاض القیمة المجمع

ً باحتساب إضافة إلى المخصصات المحددة مقابل القروض والسلف ا لجوھریة بشكل منفرد، تقوم المجموعة أیضا
. یستند ھذا المخصص القروضمقابلفردیةبصورة ةمحددالمخصص مجمع النخفاض القیمة للقروض والسلف غیر 

الخسارة التاریخیة نمطللقرض من تاریخ منحھ. ویستند مبلغ المخصص إلى التصنیف الداخليالمجمع إلى التدھور في 
ویتم تعدیلھ لیعكس التغیرات االقتصادیة الحالیة.تصنیفكلللقروض ضمن

أوجھ والتقادم التقني وكذلك عمالوقطاع األدولة أي تدھور في مخاطر المنھا عوامل عدة ھذا التصنیف الداخلي یراعي 
الھیكلي المحدد أو تراجع التدفقات النقدیة.القصور

ي ذلك الموجودات غیر الملموسةالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات بما ف
إن تقدیر القیمة العادلة للموجودات بما في ذلك الموجودات غیر الملموسة التي لھا أعمار إنتاجیة محددة وغیر محددة 

والمطلوبات المحتملة التي تم حیازتھا كنتیجة لدمج األعمال یتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام ھامة.
المالیة دواتألقیاس القیمة العادلة ل

لمجمع استناداً إلى سوق تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي افي حالة عدم امكانیة 
نماذج ، یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام أسالیب تقییم تشمل نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ مدخالت ھذه النشط

لم یكن ذلك ممكناً، یتم استخدام درجة من األحكام عند تحدید القیمة العادلة. تتضمن وإذان أمكن.من السوق المعروضة إ
تؤثر التغیرات في االفتراضات وقد وتقلبات السوق. االئتمان التقدیرات اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر 

لیة. حول ھذه العوامل على القیمة العادلة المدرجة لألدوات الما
. وعندما عمالاألدمجبالقیمة العادلة في تاریخ الحیازة كجزء من معاملة عمالاألدمجیتم تقدیر المقابل المحتمل الناتج من 

. ویعتمد بیانات مالیة مجمعةكلیستوفي المقابل المحتمل تعریف االلتزام المالي، یعاد قیاسھ الحقا بالقیمة العادلة في تاریخ 
وعامل أھداف األداء عادلة على التدفقات النقدیة المخصومة. وتراعي االفتراضات الرئیسیة احتمالیة تحقیق تحدید القیمة ال

الخصم. 
.جوھریًاغیر المسعرة یتطلب تقدیراسھماألإن تحدید التدفقات النقدیة وعوامل الخصم للموجودات المالیة في 

تقییم العقارات االستثماریة
. تم استخدام طریقتین رئیسیتین في تحدید ینعقارات مستقليادلة للعقارات االستثماریة من قبل مقیمالقیمة العدیریتم تق

القائم على وھما (أ) تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة–لعقارات االستثماریة حصص الملكیة في االقیمة العادلة ل
تحلیل المقارن كما یلي: الالمعادالت و (ب) 

من التدفقات النقدیة مجموعةستند إلى ی، فإنھالقائم على المعادالتلتدفقات النقدیة المخصومةالتحلیلبالنسبة)أ(
ومخصومة بمعدل یعكس مخاطر األصل. أخرىأي عقود تأجیر قائمة وعقود بشروطالحرة والمؤیدة المتوقعة 

دام قیم المعامالت الفعلیة التي تم ه من قبل مقیم عقارات مستقل باستخیتم إجراؤتحلیل المقارن إلى تقییم الیستند )ب(
مماثلة، وعلى أساس معرفة وخبرة مقیم العقارات.موقع وحالة لعقارات لھا أخرىإجراؤھا مؤخراً من قبل أطراف 

معرفتھم في السوق وخبرتھم في ب، استعان خبراء التقییم 2018دیسمبر 31القیمة السوقیة كما في اتللتوصل الى تقدیر
علىدون االعتماد ،المھنیةاالحكامإصدار  یرتفع مستوى عدم ،. في ھذه الحاالتالقابلة للمقارنةالمعامالت التاریخیةفقط

. أكثر نشاًطاسوق ھ فيتقدیرات القیمة السوقیة للعقارات االستثماریة، أكثر منمندالتأك

یمة العادلة للعقار االستثماري مبینة في اإلیضاحإن األسالیب واالفتراضات الھامة المستخدمة من قبل المقیمین في تقدیر الق
9.

المستخدمة لتقییم العقارات االستثماریةاألسالیب
عقار عامل أو عقار للتطویر. لمن التدفقات النقدیة الدوریة مجموعةتشتمل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة على تقدیر 

تطبی،المتوقعةلھذه التدفقات النقدیة وللوصول لتدفقات للقیمة الحالیة لسوق، لوضع مؤشر مستقى من امیق معدل خصتم
إیرادات التأجیر ناقصاً بمجملتسبةالتدفقات النقدیة الدوریة المحویتم بصورة نموذجیة تقدیرالمتعلقة بالعقار. اإلیرادات

صافي إیرادات قیممنةكما یتم خصم مجموعوخسائر التحصیل وناقصاً مصروفات / مدفوعات التشغیل. الشغورمعدل
، والتي تم توقعھا في التقییم التقلیدیة)طریقة(التي تستخدم البیعتقدیر قیمة العكس/اإلنھاء/باإلضافة إلىالتشغیل الدوریة، 
الحالیة. إن إجمالي صافي القیم الحالیة یساوي القیمة العادلة للعقار.إلى القیمةنھایة فترة التقدیر، 

طریقة تجمع ما بین طریقة ھي لمتبقیة (أو طریقة التطویر االفتراضي) المستخدمة في تقدیر القیمة العادلة طریقة القیم اإن 
الرسملة (اإلیرادات) وطریقة التكلفة (التجمیع). یتم تعریف طریقة القیم المتبقیة على أنھا: "طریقة تحدید قیمة العقار الذي 

یر أو التجدید. ویتم خصم إجمالي تكلفة العمل المقدر بما في ذلك الرسوم من المحتمل أن یخضع للتطویر أو إعادة التطو
ًا مخصص الفائدة ومخاطر وأرباح القائم بخرىوالمصروفات األ التطویر من إجمالي قیمة المشروع أعمالذات الصلة زائد

مة المتبقیة".المكتمل. یتم بعد ذلك تعدیل المبلغ الناتج رجوًعا إلى تاریخ التقییم للوصول إلى القی
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إفصاحات االنتقال2.8

2018ینایر 1اعتبارا من 9تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وفقا للموضح ادناه: 

الیة والمطلوبات المالیة الناتجة لم یتم إعادة إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجیل الفروق في القیم الدفتریة للموجودات الم)أ
. وبالتالي، 2018ینایر 1ضمن األرباح المرحلة واالحتیاطیات كما في 9عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تعكس2017المعلومات المعروضة لسنة فإن  وبذلك ھي لیست قابلة 9متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة ال
.9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018لومات المعروضة لسنة للمقارنة بالمع

تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي: )ب

تحدید نموذج االعمال الذي یتم االحتفاظ باألصل من خاللھ. ·
وجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل تصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الم·

األرباح او الخسائر. 
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بعا للمتاجرة كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل ·

. خرىاإلیرادات الشاملة األ
فقد9انیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة إذا كانت أدوات الدین منخفضة المخاطر االئتم· ،

افترضت المجموعة ان المخاطر االئتمانیة المرتبطة باألصل لم تتعرض لالزدیاد الملحوظ منذ االعتراف المبدئي 
بھ. 

في9یتمثل تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ألف 129,877ألرباح المرحلة بمبلغ في نقص ا2018ینایر 1كما
9,206ألف دینار كویتي وزیادة احتیاطي القیمة العادلة بمبلغ 71,651دینار كویتي ونقص الحصص غیر المسیطرة بمبلغ 

دینار كویتي، وذلك على النحو التالي: ألف

األرباح المرحلة 
التغیرات المتراكمة 

رة الحصص غیر المسیطالقیمة العادلة في
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
التأثیر على إعادة التصنیف وإعادة القیاس: 

االستثمار في أوراق مالیة (دین) من التكلفة المطفأة الى 
195110-القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

المتاح للبیع الى االستثمار في أوراق مالیة (دین) من
744418-التكلفة المطفأة

االستثمار في أوراق مالیة (دین وأسھم) من المتاح للبیع 
3,2833,035(2,683)الى القیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

االستثمار في أوراق مالیة (دین وأسھم) من المتاح للبیع 
(2,301)4,905(8,985)دات الشاملة األخرى الى القیمة العادلة من خالل اإلیرا

تأثیر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات 
المالیة: 

خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر 
ألوراق الدین المصنفة كموجودات مالیة 9المالیة 

لشاملةمدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات ا
-79(79)األخرى 

خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر 
(72,913)-(118,130)للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 9المالیة 

─────────────────────
في9صافي التأثیر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

فيتاریخ التطبیق ال (71,651)9,206(129,877)2018ینایر 1مبدئي
═════════════════════
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

9تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وفئات القیاس الجدیدة 39ة والقیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي یعرض الجدول التالي مطابقة فئات القیاس األصلی

. 2018ینایر 1للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في 9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
وفقا لمعیار 

المحاسبة الدولي 
39

التصنیف الجدید 
لدولي وفقا للمعیار ا

9للتقاریر المالیة 

القیمة الدفتریة 
االصلیة وفقا لمعیار 

تعدیالت االنتقال 39المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة وفقا للمعیار 

الدولي للتقاریر 
9المالیة 

دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفالموجودات المالیة
نقد في الصندوق ولدى

1,569,111(454)1,569,565التكلفة المطفأة قروض ومدینین البنوك 
أذون وسندات خزانة 

646,675219,267865,942التكلفة المطفأة قروض ومدینین أخرىوأوراق دین مالیة 
4,957,709(283,116)5,240,825التكلفة المطفأة قروض ومدینین قروض وسلف 

مةموجودات مالیة بالقی
العادلة من خالل األرباح 

او الخسائر 

القیمة العادلة من 
خالل األرباح او 

الخسائر

القیمة العادلة من 
خالل األرباح او 

35,355171,235206,590الخسائر

موجودات مالیة متاحة 
متاح للبیع للبیع 

القیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات 

317,624(196,479)514,103خرىالشاملة األ
موجودات مالیة محتفظ 

بھا حتى االستحقاق 
محتفظ بھا حتى 

-(77,597)77,597التكلفة المطفأة االستحقاق 
447,200521447,721التكلفة المطفأة قروض ومدینین موجودات أخرى 

────────────────────────
إجمالي الموجودات 

8,364,697(166,623)8,531,320المالیة 
════════════════════════

حصة خسائر االئتمان المتوقعة في القروض والمدینین لالستثمار في شركات زمیلة بمبلغ خرىتتضمن تعدیالت االنتقال األ
دینار كویتي. ألف25,341بمبلغخرىدینار كویتي، والمطلوبات األألف358
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

عند9بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39لقیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي مطابقة ا
(تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الدولي للتقاریر بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار 39لمعیار المحاسبة الدولي وفقایعرض الجدول التالي مطابقة القیمة الدفتریة
. 2018ینایر 1في9عند االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9المالیة 

القیمة الدفتریة وفقا 
لمعیار المحاسبة الدولي 

في39 دیسمبر 31كما
إعادة القیاس إعادة التصنیف 2017

القیمة الدفتریة وفقا 
للمعیار الدولي للتقاریر 

فيكم9المالیة  ینایر 1ا
2018

دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف
الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة 

المطفأة 
نقد في الصندوق ولدى البنوك 

---1,569,565الرصید االفتتاحي 
-(454)--مخصص انخفاض القیمة 

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

════════════════════════════
أذون وسندات خزانة وأوراق دین 

مالیة أخرى 
---646,675الرصید االفتتاحي 

من موجودات مالیة محتفظ بھا حتى 
--59,764-االستحقاق 

--158,961-لبیع من موجودات مالیة متاحة ل
-(435)--مخصص انخفاض القیمة 

-977--إعادة القیاس 
────────────────────────────

646,675218,725542865,942الرصید الختامي 
════════════════════════════

قروض وسلف 
---5,240,825الرصید االفتتاحي 

عادلة من خالل األرباحالى القیمة ال
--(118,140)-او الخسائر 

-(164,976)--مخصص انخفاض القیمة 
────────────────────────────

4,957,709(164,976)(118,140)5,240,825الرصید الختامي 
════════════════════════════

محتفظ بھا حتى االستحقاق 
---77,597تتاحيالرصید االف

الى أذون وسندات الخزانة وأوراق 
--(59,764)-الدین المالیة األخرى 

الى القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
--(17,833)-الشاملة األخرى 

────────────────────────────
--(77,597)77,597الرصید الختامي 

════════════════════════════
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

عند9بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39مطابقة القیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
(تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

القیمة الدفتریة وفقا 
لمعیار المحاسبة 

في39الدولي  31كما
إعادة القیاس إعادة التصنیف 2017دیسمبر 

القیمة الدفتریة وفقا 
للمعیار الدولي 
كما9للتقاریر المالیة 

2018ینایر 1في
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف

أخرىموجودات 
---447,200الرصید االفتتاحي 

-521--القیمة مخصص انخفاض 
────────────────────────────

521447,721-447,200الرصید الختامي 
════════════════════════════

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

الى القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
--(269,509)-الشاملة األخرى 

الى القیمة العادلة من خالل األرباح او 
--(85,633)-الخسائر 

الى أذون وسندات الخزانة وأدوات 
--(158,961)-الدین المالیة األخرى 

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

════════════════════════════
دلة من خالل اإلیرادات القیمة العا

الشاملة األخرى 
----الرصید االفتتاحي 

-(3,368)269,509-من المتاح للبیع 
-17,833306-من المحتفظ بھ حتى االستحقاق 

من القیمة العادلة من خالل األرباح او 
--33,344-الخسائر 

────────────────────────────
317,624(3,062)320,686-ختاميالرصید ال

════════════════════════════
القیمة العادلة من خالل األرباح او 

الخسائر
---35,355الرصید االفتتاحي 

--85,633-من المتاح للبیع 
--118,140-من القروض والسلف 

الى القیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
-806(33,344)-األخرىالشاملة 

────────────────────────────
35,355170,429806206,590الرصید الختامي

════════════════════════════
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إفصاحات االنتقال (تتمة)2.8

عند9ي للتقاریر المالیة بالقیمة الدفتریة وفقا للمعیار الدول39مطابقة القیمة الدفتریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
(تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للتسھیالت 39یعرض الجدول التالي مطابقة مجمل الخسارة االفتتاحیة لمخصص القروض وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
المخصصات والمطلوبات 37النقدیة ومخصصات التزامات القروض وعقود الضمان المالي وفقا لمعیار المحاسبة الدولي

9المحتملة والموجودات المحتملة لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

خسائر مخصص
القروض وفقا لمعیار 

/39المحاسبة الدولي 
معار المحاسبة الدولي 

دیسمبر 31في37
إعادة القیاس 2017

خسائر االئتمان 
وفقا للمعیار المتوقعة 

الدولي للتقاریر المالیة 
2018ینایر 1في9

ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 
مخصص انخفاض القیمة لــ: 

قروض وسلف واوراق مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق وفقا 
الموجودات المالیة المدرجة /39لمعیار المحاسبة الدولي 

977,930164,976242,906ة المطفأة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة بالتكلف

10,50425,34135,845تسھیالت ائتمانیة غیر نقدیة 
───────────────────────────

88,434190,317278,751المجموع 
═══════════════════════════

ك نقد في الصندوق ولدى البنو-3
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

1,053,4641,127,545نقد وأرصدة لدى البنوك 
1,061,772432,225ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى ثالثة أشھر

-(547)خسائر االئتمان المتوقعة 
──────────────────

2,114,6891,559,770النقد والنقد المعادل 
4,0799,795یضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

──────────────────
2,118,7681,569,565

══════════════════

قروض وسلف-4

یلي: یتألف بند القروض والسلف وفقاً لنوع المقترض مما 

20182017
ألف

دینار كویتي
لفأ

دینار كویتي

4,019,0054,082,278الشركات
324,215612,012البنوك والمؤسسات المالیة

497,187624,465أفراد
──────────────────

4,840,4075,318,755
(77,930)(205,080)ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص خسائر ائتمان

──────────────────
4,635,3275,240,825

══════════════════
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قروض وسلف (تتمة)-4

یعرض الجدول التالي الجودة االئتمانیة والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناءا على نظام التصنیف االئتماني 
مجمل مخصصات خسائر االئتمان: الداخلي للمجموعة والتصنیف في مرحلة نھایة السنة. إن المبالغ المعروضة تمثل 

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

التصنیف االئتماني الداخلي 
منتظم

1,416,592-1,229,603186,989   تصنیف مرتفع 
3,071,993-2,597,668474,325     تصنیف قیاسي 

38,563   متأخر ولكن غیر منخفض القیمة 
    117,802

-156,365
غیر منتظم

195,457195,457   --منخفض القیمة على أساس فردي 
────────────────────────────────────

3,865,834779,116195,4574,840,407المجموع 
════════════════════════════════════

یعرض الجدول التالي توزیع مجمل القیمة الدفتریة للقروض والسلف على المراحل كما في تاریخ االنتقال لتطبیق المعیار 
: 9الدولي للتقاریر المالیة 

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيكویتيألف دینارألف دینار كویتي

4,388,410717,8088212,5375,318,755قروض وسلف 
(242,906)(140,319)(81,638)(20,949)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────────────────────────

في 20184,367,461636,17072,21885,075,849ینایر 1كما
════════════════════════════════════

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

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف

ص خسائر االئتمان المتوقعة مخص
20,94981,638140,319242,906ینایر 1الرصید في 

3,2313,284-53حیازة شركة تابعة 
25,59715,699(17,898)8,000/ (االسترداد) خالل السنة المخصص

(50,794)(50,794)--مبالغ مشطوبة خالل السنة 
(6,015)599(5,559)(1,055)تحویل عمالت أجنبیة 

────────────────────────────────────

201827,94758,181118,952205,080دیسمبر 31في
════════════════════════════════════

والسلف للقروض 37معیار المحاسبة الدولي /39تحلیل مخصص خسائر انخفاض القیمة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
. 2017دیسمبر 31والتسھیالت غیر النقدیة للسنة الى 

2017
الف 

دینار كویتي 

في 125,890ینایر 1كما
(3,578)تعدیالت تحویالت العمالت األجنبیة 

مشطوبة (56,345)مبالغ
22,467مخصص خسائر االئتمان 

─────────
في 88,434دیسمبر 31كما

═════════
الف دینار 10,504بمبلغیتضمن مخصص خسائر االئتمان (في الجدول أعاله) مخصص التسھیالت غیر النقدیة 

). 15تم عرض مخصص التسھیالت غیر النقدیة ضمن المطلوبات األخرى (إیضاح كویتي). 
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موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -5
20182017

فأل
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

10,84629,724أسھم
-7,723غیر مسعرة أسھم

2,8324,396أوراق دین مسعرة 
138,3321,235صنادیق مدارة 

-105,332متنازل عنھاأسھم
──────────────────

265,06535,355
──────────────────

القیمة العادلة. قیاس ل30رقمبشأن التوزیع الجغرافي ألدوات حقوق الملكیة واإلیضاح29.4.3رقم یضاحاإلراجع 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى /موجودات مالیة متاحة للبیع -6

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
مالیة متاحة للبیع موجودات

موجودات مالیة مسعرة
42,175-أسھم

270,846-أوراق دین مالیة
──────────────────

-313,021
──────────────────

موجودات مالیة غیر مسعرة
82,375-أسھم

71,323-صنادیق مدارة
47,384-أوراق دین مالیة

──────────────────
-201,082

──────────────────
-514,103

══════════════════
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

األخرى 
موجودات مالیة مسعرة 

-32,709أسھم
-118,291أوراق دین مالیة 

──────────────────
151,000-

──────────────────
موجودات مالیة غیر مسعرة

-88,664أسھم
-14,020أوراق دین مالیة 

──────────────────
102,684-

──────────────────
253,684-

══════════════════

القیمة العادلة. لقیاس 30رقم حقوق الملكیة واإلیضاحبشأن التوزیع الجغرافي ألدوات29.4.3رقم اإلیضاحراجع 

FS - 58 



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

حول البیانات المالیة المجمعة إیضاحات
في 2018دیسمبر 31كما

  

56

أخرىموجودات -7
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

123,253155,288صافي األرصدة المدینة 
141,78599,091مستحقة وإیرادات مدینة أخرىفوائد 

24,69224,655مدفوعات مقدماً 
91,90088,007معلقة للبیع * موجودات

86,31180,159أخرى 
──────────────────

467,941447,200
══════════════════

تدرج ھذه الموجودات نشأت ھذه الموجودات المعلقة للبیع من األنشطة التشغیلیة للمصارف التجاریة التابعة للمجموعة. * 
للموجودات العقاریة المدرجة ضمن الممكن تحقیقھا القیمة صافيستندیأیھما أقل. ممكن تحقیقھا البالتكلفة او صافي القیمة 

السوق. وأخذا في بالموجودات المعلقة للبیع إلى تقییمات أجراھا مقیمون مستقلون معتمدون باستخدام طریقة المقارنة 
ت سوقیة غیر ملحوظة، فإنھ یتم تصنیفھا ضمن االعتبار ان مدخالت التقییم الجوھریة المستخدمة تعتمد على بیانا

من الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة. في حین یكون التأثیر على بیان الدخل المجمع غیر مادي في حالة 3المستوى 
%. 5تطبیق المتغیرات المتعلقة بالمخاطر بنسبة تغیر 
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استثمار في شركات زمیلة -8

اسم الشركة 
بلد

شطة الرئیسیةاالنالتأسیس
نسبة الملكیة 

دفتریةالقیمة الالفعلیة

201820172018
معاد إدراجھ 

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة 

الكویتش.م.ك.ع.
أنشطة صناعات 

165,227155,827%31%31بتروكیماویة
.ك.ع. ("الخلیج مجموعة الخلیج للتأمین ش.م

73,17473,369%46%46تأمین الكویتللتأمین")
شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. 

44,62643,089%29%29تجارةالكویت("التقدم") 
36,396-%40-عقارات األردن(أ) (”ABC“)شركة العبدلي بولیفارد ش.م.ع. 

13,978-%20-ویل تمالكویت )ب(صندوق برقان لحقوق الملكیة
6,2677,814%50%50عقارات اإلماراتشركة الفجیرة العقاریة المحدودة

3,6384,176%38%38استثمار الكویتشركة منافع القابضة ش.م.ك. (مقفلة)
2,8162,643%50%50تصنیع مصرقندیل للزجاج ش.م.م.

شركة األولى لالستثمار العقاري ش.م.ك. 
4,5384,352%20%20عقارات الكویت)(مقفلة

2,8114,538%40%40خدمات الكویت شركة كابیتال المتحدة للنقل ش.م.ك.(مقفلة) 
414,266%34%34صندوق الكویت صندوق التعلیم الكویتي 

2,2032,256%34%34فنادقالكویتشركة الفنادق الكویتیة ش.ك.م.ع.("الفنادق")
أس أس أتش الدولیة لإلستشارات دارشركة

254639%23%29خدمات ھندسیةالبحرینالھندسیة  

األردنشركة الشرق األوسط لخدمات الدفع

بطاقات ائتمان 
وخدمات الصراف 

2,3052,296%30%30اآللي
شركة ذات أغراض -88شركة نورث ستار 

3,5093,705%20%20عقارات البحرین خاصة
1,217-%31%31خدمات مصرفیةسوریا)(ھـخلیج سوریا ش.م.س.بنك

125-%15-تعلیم الكویت )ب(اكادیمیة القیادة العربیة 
254255%49%49تصنیعالجزائرسعیدال نورة للتصنیع

99%50%50عقاراتاألردنشركة الثانیة العقاریة ش.م.خ.
5,8865,812%40%40عتصنیالكویت شركة انشاء القابضة 

7,3876,865%23%23صندوق الكویت صندوق كامكو االستثماري
-4,413-%30عقارات الكویت)ج(صندوق كامكو العقاري للعوائد 

-57-%20خدمات مالیة البحرین )د(.B.S.C(مقفلة)شركة عذاري بارك للتطویر
-67-%49یةخدمات مالتونس) د(شركة فیناكورب 

1,678-%51-تخصیم شیلي )ب(التام فاكتورز اس ایھ 
──────────────

329,482375,305
══════════════

"شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع." بالتوقیع على وھي خالل السنة، قامت احد الشركات التابعة للمجموعة )أ(
شركةأسھماتفاقیة شراء  ) (”AID“)شركة العبدلي لالستثمار والتطویر ش.م.خ(العبدلي لالستثمار والتنمیة مع

% في40% وشراء حصة ملكیة بنسبة 40لبیع حصة ملكیتھا في الشركة الزمیلة "العبدلي بولیفارد" بنسبة 
الف دینار كویتي. 8,572شركة مجمع العبدلي لقاء مقابل نقدي إضافي بمبلغ 

%. 40لموضحة أعاله، قامت المجمعة بحیازة حصة ملكیة إضافیة في شركة مجمع العبدلي بنسبة نتیجة للمعاملة ا
الف 12,083في شركة مجمع العبدلي، سجلت المجموعة مبلغ %40بنسبةوبناءا على حیازة حصة ملكیة إضافیة

یطرة في شركة العبدلي الحصة غیر المسدینار كویتي ضمن بند االحتیاطیات األخرى ویمثل المقابل الزائد عن 
بولیفارد. 

. بناءا على فقد التأثیر الملموسحصة ملكیتھا في ھذه الشركاتإعادة تصنیف/خالل السنة، قامت المجموعة ببیع)ب(
تصنیف استثمارھا من وقامت بإعادةخالل السنة، قامت المجموعة بحیازة حصة ملكیة إضافیة في ھذه الشركة )ج(

یمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر إلى استثمار في شركة زمیلة. موجودات مالیة مدرجة بالق
حصة ملكیة في ھذه الشركات. حیازة قامت المجموعة ب،خالل السنة)د(
خالل السنة، قامت المجموعة بتخفیض قیمة استثمارھا في الشركة الزمیلة. )ه(
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(تتمة)استثمار في شركات زمیلة -8

ألف دینار كویتي 285,230تبلغدفتریةلة یتضمن شركات زمیلة مسعرة ومدرجة بقیمة إن االستثمار في شركات زمی
116,838القرین:مثلت(ألف دینار كویتي 217,273بمبلغمعلنةألف دینار كویتي) بقیمة سوقیة 2017:274,541(

2,873: الفنادقو،دینار كویتيالف 43,605:التقدمو،الف دینار كویتي53,957: الخلیج للتامینوالف دینار كویتي،
: الخلیج للتامین، والف دینار كویتي106,777القرین:مثلت[ألف دینار كویتي)2017:228,058(الف دینار كویتي)

وفقا لمعیار . ]الف دینار كویتي5,436الفنادق ، والف دینار كویتي47,966التقدم:، والف دینار كویتي67,879
"انخفاض قیمة الموجودات"، تجاوز المبلغ الممكن استرداده للمجموعة من الشركات الزمیلة 36المحاسبة الدولي 

المذكورة أعاله (أي القیمة أثناء االستخدام) قیمتھا الدفتریة، وبالتالي لم یتم تسجیل انخفاض في قیمة ھذه االستثمارات 
خالل السنة. 

على أساس فردي قبل االستبعادات بین جوھریةزمیلة التي تعتبر لشركات اللمالیة المعلومات یلخص الجدول التالي ال
الشركات ھي كما یلي:

*التقدمالخلیج للتامینالقرین2018دیسمبر 31
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
:بیان المركز المالي للشركات الزمیلة

140,434253,278254,465موجودات متداولة 
530,085275,98239,803موجودات غیر متداولة 

51,796217,558200,845مطلوبات متداولة 
82,510199,27936,491مطلوبات غیر متداولة 

──────────────────
536,213112,42356,932حقوق الملكیة 

387,50689,14056,932حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركات الزمیلة 
══════════════════

%29%46%31نسبة ملكیة المجموعة 
120,12741,00416,510حصة حقوق الملكیة المقابلة لنسبة ملكیة المجموعة **

══════════════════
ایرادات ونتائج الشركات الزمیلة:

222,164166,721162,705االیرادات 
══════════════════

47,81614,6638,379ربح السنة الياجم
══════════════════

10,8645,4772,436الخاص بالمساھمین ربحالحصة المجموعة في 
══════════════════

4,5442,471872توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة 
══════════════════

5,0847,54430,976زامات حصة المجموعة في المطلوبات المحتملة وااللت
══════════════════
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(تتمة)استثمار في شركات زمیلة -8

القرین2017دیسمبر 31
معاد ادراجھ 
*التقدمالخلیج للتامین

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

:بیان المركز المالي للشركات الزمیلة
128,470255,239193,801موجودات متداولة 

501,121237,57832,229موجودات غیر متداولة 
60,023214,452150,249مطلوبات متداولة 

78,831178,39624,134مطلوبات غیر متداولة 
──────────────────

490,73799,96951,647حقوق الملكیة 
356,87381,60551,647حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركات الزمیلة 

══════════════════
%29%46%31نسبة ملكیة المجموعة 

110,63137,53814,978حصة حقوق الملكیة المقابلة لنسبة ملكیة المجموعة **
══════════════════

ایرادات ونتائج الشركات الزمیلة:
207,519148,463143,390االیرادات 

══════════════════
52,58610,7657,368ربح السنة اجمالي 

══════════════════
10,7204,7352,141الخاص بالمساھمین ربحالحصة المجموعة في 

══════════════════
3,5703,295654توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة 

══════════════════
5,3497,97433,265ت المحتملة وااللتزامات حصة المجموعة في المطلوبا

══════════════════

30و 2018سبتمبر30شھًرا منتھیة في 12المیزانیة العمومیة بناء على فترة واألرباح وبنود* تم احتساب اإلیرادات 
.2017سبتمبر

كیة المجموعة تمثل الشھرة بشكل جوھري. ** إن الفرق بین القیمة الدفتریة وحصة حقوق الملكیة الخاصة بنسبة مل

على أساس فردي قبل غیر جوھریةلشركات الزمیلة التي تعتبر اكافةیعرض الجدول التالي ملخص المعلومات المالیة ل
االستبعادات بین الشركات:

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
بیان المركز المالي للشركات الزمیلة:

343,997320,451اجمالي الموجودات 
190,903130,007اجمالي المطلوبات 

──────────────
153,094190,444حقوق الملكیة 

══════════════
إیرادات ونتائج الشركات الزمیلة:

75,15786,584اإلیرادات
══════════════

(16,801)(5,715)خسارة السنة اجمالي 
══════════════

عقارات استثماریة -9
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

178,77576,707أرض بغرض التطویر 
98,02197,661مشاریع قید اإلنشاء  

348,613348,578عقارات مطورة 
──────────────

625,409522,946
══════════════
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(تتمة)عقارات استثماریة -9

كما یلي: كانتإن الحركة في العقارات االستثماریة كانت خالل السنة
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

في 522,946428,914ینایر 1كما
-657)24حیازة شركة تابعة (إیضاح رقم 

92,30088,504إضافات
(1,482)(924)بعادات است

9,6409,554)18إیضاح(التغیر في القیمة العادلة
(2,544)790تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة 

────────────────
في 625,409522,946دیسمبر  31كما

════════════════

فيللعقارات االستثماریة تم إجراء تقییم  معتمدة قبل مقیمین مستقلین ذوي مؤھالت مھنیة من2018دیسمبر 31كما
ولدیھم خبرة حدیثة بموقع وفئة العقار االستثماري قید التقییم. تم استخدام طریقة التدفقات النقدیة المستقبلیة ومتخصصة

المخصومة أو طریقة القیمة السوقیة للعقارات وفق ما ھو مناسب بالنظر إلى طبیعة واستخدام العقار. 

المدرجة بالقیمة العادلة ھو كالتالي: المطورةربح المتعلق بالعقارات إن ال

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

28,23428,450إیرادات تأجیر 
(6,895)(8,866)مصروفات تشغیل مباشرة 

────────────────
19,36821,555قیمة العادلة الربح الناتج من عقارات استثماریة مدرجة بال

════════════════

دینار ألف97,703تتضمن العقارات االستثماریة مباني مطورة على أرض مستأجرة من حكومة دولة الكویت بمبلغ 
رض المستأجرة من حكومة دولة األلقسائمالتأجیر عقوددینار كویتي). تتراوح فتراتألف2017:100,633كویتي (

سنة. 50لىإسنةویت وغیرھا ما بین الك

الجدول الھرمي للقیمة العادلة
من الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة بناء على 3تم تصنیف قیاس القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى 

التقییم المستخدم. اسلوبمدخالت 

: البیانات المالیة المجمعةكما في تاریخ اتفیما یلي المدخالت الرئیسیة المستخدمة في التقییم
عقارات استثماریة

منافذ بیع بالتجزئةمكاتب
2018201720182017

%%%%
10101010متوسط صافي العائد المبدئي 

11111111العائد القابل لالسترداد 
4343معدل التضخم 

10101010معدل الشغور طویل األجل 
3333النمو طویل األجل في معدالت اإلیجارات الفعلیة 
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(تتمة)عقارات استثماریة -9

تحلیل الحساسیة
یتناول الجدول التالي حساسیة التقییم للتغیرات في االفتراضات األكثر الجوھریة والتي تم بناء علیھا تقییم العقارات 

االستثماریة. 

الحساسیةر الملحوظة: المدخالت الجوھریة غی

2018
التأثیر على القیمة 

العادلة 
2017

التأثیر على القیمة العادلة 
دینار كویتيألفدینار كویتيألف

+متوسط صافي العائد المبدئي  1%
+30,171
-29,553

+31,069
-30,120

+العائد القابل لالسترداد 1%
+23,973
-21,863

+24,996
-22,309

أساسیةنقطة+25معدل التضخم 
+4,753
-5,628

+5,041
-6,041

+معدل الشغور طویل األجل  1%
-3,816
+3,987

-3,932
+4,417

+النمو طویل األجل في معدالت االیجارات الفعلیة  1%
+7,660
-7,684

+7,866
-7,875

موجودات غیر ملموسة -10

الشھرة
أخرىودات موج

المجموعغیر ملموسة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
: دفتریةالقیمة المجمل

في 2018185,487231,064416,551ینایر 1كما
4,5244,524-)24(إیضاح PPAتوزیع سعر الشراء تأثیر 

1,3341,334-إضافات 
(752)(752)-استبعاد

(640)239(879)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة
──────────────────

في 2018184,608236,409421,017دیسمبر 31كما
══════════════════

اإلطفاء المتراكم:
في (87,034)(87,034)-2018ینایر 1كما

(5,490)(5,490)-المحمل للسنة
──────────────────

في (92,524)(92,524)-2018دیسمبر 31كما
══════════════════

صافي القیمة الدفتریة:
في 2018184,608143,885328,493دیسمبر 31كما

══════════════════

الشھرة
أخرىموجودات 

غیر ملموسة 
معاد ادراجھ 

المجموع
ألف

دینار كویتي
ألف

ینار كویتيد
ألف

دینار كویتي
: دفتریةمجمل القیمة ال

في 2017163,702225,441389,143ینایر 1كما
23,0634,71827,781)24حیازة شركة تابعة (إیضاح 

1,5681,568-إضافات 
(1,941)(663)(1,278)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

──────────────────
في 2017185,487231,064416,551دیسمبر 31كما

══════════════════
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(تتمة)موجودات غیر ملموسة -10

الشھرة
موجودات 

أخرى غیر 
ملموسة

معاد ادراجھ 
المجموع

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

اإلطفاء المتراكم:
في (79,991)(79,991)-2017ینایر 1كما

(7,043)(7,043)-المحمل للسنة
──────────────────

في (87,034)(87,034)-2017دیسمبر 31كما
══════════════════

:دفتریةصافي القیمة ال
في 2017185,487144,030329,517دیسمبر 31كما

══════════════════

محددة العمار غیر األة ذات والموجودات غیر الملموسالشھرة
لغرض تحدید انخفاض القیمة محددة العمار غیر األوالموجودات غیر الملموسة ذات للشھرةدفتریةیتم اختبار القیمة ال

الملموسة ذات والموجودات غیرعلى أساس سنوي (أو بمعدالت أكثر تكرارا في حالة وجود دلیل على ان الشھرة
تمحددةالعمار غیر األ ھذه نتمي الیھا سترداده لوحدة انتاج النقد التي تنخفض قیمتھا) من خالل تقدیر المبلغ الممكن اقد

ألسعار في سوق نشط أعلى من القیمة الى االقیمة العادلة تستندباستخدام حسابات القیمة أثناء االستخدام ما لم البنود
الموزعة على محددةالعمار غیر األالملموسة ذات لموجودات غیرواللشھرةدفتریةلوحدة انتاج النقد. إن القیمة الدفتریةال

قسمكل وحدة من وحدات إنتاج النقد مفصح عنھا  ). وقد تم تحدید المبلغ الممكن 28معلومات القطاعات (إیضاحفي
ت النقدیة المعتمدة من استرداده لكل وحدة قطاع استناداً إلى احتساب القیمة أثناء االستخدام، وذلك باستخدام تقدیرات التدفقا

من: 2017(%22% الى 10منةالخصم المستخدمتتراوح معدالتقبل اإلدارة العلیا التي تغطي فترة خمس سنوات. 
) مطبقة على تقدیرات التدفقات النقدیة على مدى فترة خمس سنوات. یتم استقراء التدفقات النقدیة لما %20إلى 9.7%

%).5إلى % 3: 2017% (5إلى % 3منم معدل النمو المتوقع الذي یتراوح بعد فترة الخمس سنوات باستخدا

الفتراضات التالیة:لحساسیة ذيإن احتساب القیمة أثناء االستخدام لكل وحدة قطاع 
ھوامش الفائدة؛·
معدالت الخصم؛·
افتراضات الحصة السوقیة·
یتجاوز فترة الموازنة.معدالت النمو المقدرة المستخدمة الستقراء التدفقات النقدیة بما ·
معدالت التضخم ·

ھوامش الفوائد
تستند ھوامش الفوائد إلى متوسط القیمة المحققة في فترة الثالث سنوات السابقة لبدایة فترة الموازنة، وھي تزداد على 

مدى فترة الموازنة تبعاً لظروف السوق المتوقعة.

معدالت الخصم
لعائد على رأس المال المستخدم والمطلوب لكل نشاط، وھذا ھو المعیار الذي تعكس معدالت الخصم تقدیر اإلدارة ل

تستخدمھ اإلدارة لتقییم األداء التشغیلي وتقییم عروض االستثمار المستقبلیة. ویتم احتساب معدالت الخصم عن طریق 
استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.

افتراضات الحصة السوقیة 
الوحدات المنافسة مقابلالنسبيصة السوقیة ھامة، حیث تقوم اإلدارة بتقییم إمكانیة تغیر مركز الوحدةإن افتراضات الح

.باإلضافة إلى استخدام البیانات القطاعیة لمعدالت النموعلى مدى فترة الموازنة

معدالت النمو المقدرة 
المنشورة.عمالتستند االفتراضات إلى أبحاث قطاع األ

ضخممعدالت الت
.التي تعمل فیھا المجموعةیتم الحصول على التقدیرات من المؤشرات المنشورة للبلدان 

الحساسیة إلى التغیرات في االفتراضات
بصورة مادیة یؤثرترى اإلدارة أن التأثیر المحتمل الستخدام البدائل المحتملة بصورة معقولة كمدخالت لنموذج التقییم ال 

صالح المجموعة.أقل تحقیقًا لموذلك باستخدام افتراضات دات غیر الملموسة والموجوعلى مبلغ الشھرة
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(تتمة)موجودات غیر ملموسة -10

كما یلي:متبقي للموجودات غیر الملموسة ھو والعمر اإلنتاجي الدفتریةإن صافي القیمة ال
العمر اإلنتاجي 
20182017المتبقي كما في

دیسمبر31
2018

ألف
ویتيدینار ك

ألف
دینار كویتي

موجودات غیر ملموسة ذات أعمار غیر محددة:
97,05695,956غیر محدد ترخیص وعالمة تجاریة

موجودات غیر ملموسة ذات أعمار محددة:
29,34431,977سنة19.5إلى1تراخیص 

17,48516,097سنوات 10حتىالطالبعقود عمالء وودائع أساسیة وعالقات 
────────────

143,885144,030
════════════

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة جزئیا  -11

: بنك برقان وشركة 2017(العقارات المتحدة والبنك األردني الكویتي بنك برقان وشركة لى أن إانتھت المجموعة 
مسیطرة والتي تتسم بأنھا الحصص غیر الشركات التابعة الوحیدة ذات العقارات المتحدة والبنك األردني الكویتي) ھي ال

جوھریة بالنسبة للمجموعة. وفیما یلي المعلومات المالیة الخاصة بالشركات التابعة التي تمتلك فیھا المجموعة حصص 
جوھریة غیر مسیطرة: 

رصدة المتراكمة للحصص غیر المسیطرة الجوھریة: األ
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

337,511340,152بنك برقان
28,40466,620العقارات المتحدةشركة

93,143101,241البنك األردني الكویتي 

األرباح الخاصة بالحصص غیر المسیطرة الجوھریة:
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

42,93235,326برقانبنك
(81)(2,286)شركة العقارات المتحدة
12,3172,811البنك األردني الكویتي 

دناه. وتعتمد ھذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات جزة لھذه الشركات التابعة موضحة أإن المعلومات المالیة المو
بین الشركات. 
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11
-

الشركات التابعة الجوھر
یة المملوكة 

جزئیا (
تتمة)

ض موجز
عر

ل
بیان الدخل للسنة المنتھیة في 

31
دیسمبر: 

2018
2017

بنك برقان 
العقارات المتحدة

البنك األردني الكویتي
بنك برقان 

ت المتحدة
العقارا

البنك األردني الكویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار ك
ویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

\

ت 
إیرادا

459,936
100,973

77,171
412,674

92,812
70,870

ت 
صروفا

م
(367,829)

(109,494)
(53,174)

(332,837)
(89,751)

(52,568)
ضریبة الدخل 

(8,413)
(392)

(5,974)
(10,767)

(1,582)
(6,168)

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

ربح 
(خسارة) 

السنة 
83,694

(8,913)
18,023

69,070
1,479

12,134
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
اجمالي االیرادات/(الخسائر) الشاملة 

42,589
31,620

16,405
37,694

(2,035)
12,390

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

ص غیر المسیطرة 
ص

ص بالح
الخا

711
4,785

-
2,237

(1,687)
-

ص غیر المسیطرة 
ص

ت أرباح مدفوعة للح
توزیعا

6,011
-

4,168
6,032

1,476
4,154

ض 
عر

موجز
ل

بیان المركز المالي كما في 
31

دیسمبر: 
2018

2017
بنك برقان 

العقارات المتحدة
البنك االردني الكویتي

بنكبرقا
ن 

ت المتحدة
العقارا

البنك االردني الكویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي

اجمالي ال
ت 

موجودا
7,312,080

616,831
1,163,853

7,415,212
602,431

1,205,759
ت 

اجمالي المطلوبا
6,364,600

399,949
973,304

6,547,552
371,296

1,006,236
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
حقوق الملكیة 

947,480
216,882

190,549
867,660

231,135
199,523

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

صة بـــ: 
الخا

ت التابعة الجوھریة
مساھمي الشركا

752,336
193,882

190,549
672,412

186,727
199,523

أوراق رأسمالیة مستدامة 
144,025

-
-

144,025
-

-
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11
-

الشركات التابعة الجوھریة المملوكة 
جزئیا (

تتمة)

ض 
عر

موجز
ل

بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في 
31

دیسمبر: 
2018

2017
بنك

برقان 
العقارات المتحدة

البنك االردني الكویتي
بنك

برقان 
ت المتحدة

العقارا
البنك االردني الكویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

التشغیل 
23,062

17,267
(49,657)

281,394
3,887

11,077
االستثمار 

75,588
(4,457)

28,446
(94,563)

(13,744)
33,874

التمویل 
169,863

(7,925)
(6,793)

(131,090)
7,107

9,299
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
   ─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
   ─

─
─

─
─

─
ص) في النقد والنقد المعادل

صافي الزیادة (النق
268,513

4,885
(28,004)

55,741
(2,750)

54,250
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
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دائنو قروض -12
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

:من قبل الشركة األم
--قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة 

42,053-قروض تستحق خالل سنة واحدة 
──────────────────

-42,053
──────────────────

:من قبل الشركات التابعة
752,016535,834قروض تستحق خالل سنة واحدة

509,871389,965قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة
──────────────────

1,261,887925,799
──────────────────

(464,712)(566,676)ناقصاً: قروض فیما بین شركات المجموعة
──────────────────

695,211503,140
══════════════════

سندات    -13
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

مصدرة من قبل الشركة األم:
202435,62035,568دیسمبر 28% سنویا وتستحق في 5.25فائدة ثابتة بنسبة 

% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك 2.25فائدة متغیرة بنسبة 
202463,32563,232دیسمبر 28الكویت المركزي وتستحق في 

-202313,898نوفمبر8في% سنویا وتستحق5.50سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل 2.25سندات بفائدة متغیرة بنسبة 
%) وتستحق على أقساط نصف 6.5الكویت المركزي (بحد أقصى بنك

-202385,367نوفمبر8فيوتستحقسنویة

مصدرة من قبل شركات تابعة: 
35,210-*2022دیسمبر 27% سنویاً وتستحق في 5.65فائدة ثابتة بنسبة 

بنك% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن3.90فائدة متغیرة بنسبة  قبل من
27% سنویاً) وتستحق السداد في 6.65الكویت المركزي (بحد أقصى 

37,199-*2022دیسمبر 

36,450-2018یونیو 24فيواستحقت% سنویا 5.75فائدة ثابتة بنسبة 

% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك 3.25فائدة متغیرة بنسبة 
23,550-2018یونیو 24فيحقتواستالكویت المركزي 

-202332,150ابریل 19فيالسداد% سنویا وتستحق5.75فائدة ثابتة بنسبة 

% سنویاً فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك 2.5فائدة متغیرة بنسبة 
-202327,850ابریل 19الكویت المركزي وتستحق السداد في 

202629,84129,805مارس 9% سنویا وتستحق السداد في 6بةفائدة ثابتة بنس

% سنویا فوق معدل الخصم المعلن من بنك الكویت 3.95فائدة متغیرة بنسبة 
202669,29969,215مارس 9%) وتستحق السداد في 7المركزي (بحد أقصى 

-202199,624بردیسم30% سنویا وتستحق السداد في 4.125فائدة ثابتة بنسبة 

-202314,900یولیو 26% سنویا وتستحق السداد في 6فائدة ثابتة بنسبة 

% سنویا فوق معدل الخصم المعلن من بنك الكویت 2.75فائدة متغیرة بنسبة 
-202325,100یولیو 26المركزي وتستحق السداد في 

──────────────────
496,974330,229

(9,000)(24,000)ناقصاً: االستبعادات فیما بین شركات المجموعة
────────────────

472,974321,229
══════════════════

سنوات من تاریخ اإلصدار قد 5التي یتم استدعاءھا بناءا على خیار البنك بعد 2012* إن السندات المساندة الصادرة في 
نة. تم سدادھا خالل الس
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أوراق دفع متوسطة األجل-14
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

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

سنوات 10ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
سنویا % 4.5وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2027فبرایر 23وتستحق في 

ق تستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في سوق لندن لألورا
147,956146,840المالیة 

سنوات 10ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
% 9.375وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل 2020یولیو 15وتستحق في 

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق 
151,213150,189المالیة  

500(في األصلامریكيملیون دوالر233أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ
وتحمل 2019فبرایر 5سنوات وتستحق في 5لفترة )ملیون دوالر أمریكي

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، % 4.8سعر فائدة كوبون بمعدل 
70,60270,172*وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة

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

151,650150,875ي سوق لندن لألوراق المالیة  السداد على أساس نصف سنوي، وھي مدرجة ف

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

،%3.125وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل2021سبتمبر14وتستحق في 
150,852149,842لألوراق المالیة  األیرلنديوھي مدرجة في السوق 

──────────────────
672,273667,918

(7,537)(7,293)ناقصاً: استبعادات ما بین شركات المجموعة
──────────────────

664,980660,381
══════════════════

السنة. * تم استحقاق أوراق الدفع وسدادھا الحقا لنھایة

أخرىمطلوبات -15
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

287,681272,023دائنون
168,791129,300فوائد ومصروفات مستحقة

10,39515,604ضرائب مستحقة
113,03688,109أخرى

──────────────────
579,903505,036

══════════════════

الشركة المشتراة، واالحتیاطیات، والتوزیعات واألوراق الرأسمالیة أسھم، وسھمرأس المال، وعالوة إصدار األ-16
المستدامة 

رأس المال)أ
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

200,000200,000فلس للسھم) 100رأس المال المصرح بھ (بقیمة 
════════════════════

154,725147,357فلس للسھم) *100رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل (بقیمة 
════════════════════
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الشركة المشتراة، واالحتیاطیات، والتوزیعات واألوراق الرأسمالیة أسھم، وسھمرأس المال، وعالوة إصدار األ-16
المستدامة (تتمة)

)رأس المال (تتمة)أ
سھم) مدفوعة نقدا بالكامل كما 2017:1,049,620,700دیسمبر 31سھم (1,049,620,700* یتألف رأس المال من 

منحة. أسھمسھم) ك2017:423,952,003دیسمبر 31سھم (497,630,638تم إصدار 

أسھمعالوة إصدار )ب
غیر متاحة للتوزیع.سھمإن عالوة إصدار األ

الشركة المشتراة أسھم)ج
20182017

146,921,701131,027,237الشركة المشتراة  أسھمعدد 
%8.89%9.50النسبة من رأس المال

30,56043,894دینار كویتيألف-القیمة السوقیة 

الشركة المشتراة غیر متاحة للتوزیع.أسھمعادل تكلفة إن االحتیاطیات المحتفظ بھا بما ی

اجبارياحتیاطي )د
 ً % من ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة 10نسبةتحویلیجب  لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، وفقا

األم قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى 
% من50االحتیاطي نسبة یتجاوزعندماذه التحویالت السنویة . ویجوز للشركة األم أن تقرر وقف ھجبارياالحتیاطي اال

القانون والنظام التي ینص علیھاباستثناء في بعض الظروف للتوزیع متاحغیر جباريرأس المال. إن االحتیاطي اال
سبة ال تزید عن ال یجوز استخدام ھذا االحتیاطي إال في تغطیة الخسائر أو لتأمین توزیع أرباح بناألساسي للشركة األم.

% من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیھا األرباح بتوزیع ھذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود 5
احتیاطیات قابلة للتوزیع. إن أي مبالغ یتم اقتطاعھا من ھذا االحتیاطي یجب أن یعاد تحویلھا عندما تسمح بذلك أرباح 

من راس المال المصدر.%50اطي یزید عن نسبة السنوات التالیة، ما لم یكن االحتی

س المال المصدر للشركة األم، قرر مجلس إدارة الشركة األمأ% من ر50یتجاوز نسبة جباريونظرا ألن االحتیاطي اال
5م المنعقدة في قبل الجمعیة العمومیة للشركة األ، والذي تم الموافقة علیھ منجباريوقف التحویل إلى االحتیاطي اال

. 2017بریل إ

احتیاطي اختیاريھـ) 
% من ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم قبل حصة 10نسبةتم تحویلییجب أنوفقاً للنظام األساسي للشركة األم،

مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتیاطي 
. ویجوز وقف ھذه التحویالت بقرار من الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین بناًء على توصیة من مجلس االختیاري
مارس 7طبقا للقرار الصادر في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في ال توجد قیود على توزیعات ھذا االحتیاطي.اإلدارة. 

، والذي تم الموافقة التحویل إلى االحتیاطي االختیاريبوقف، أوصى مجلس اإلدارة للجمعیة العمومیة للمساھمین2017
. 2017ابریل 5علیھ من قبل الجمعیة العمومیة للشركة االم المنعقدة في 

توزیعات أرباح و) 
(12توزیع أرباح نقدیة بقیمة بمجلس اإلدارة أوصى أسھمباستثناءالقائمة (سھمفلس) لكل سھم من األ10: 2017فلس
شئمنحة) بنسبةأسھم(أسھموتوزیعات أرباح في صورة ة المشتراة)، الشرك لسنة المنتھیة في ) ل%5: 2017(ال

المقیدینإلى المساھمین توزیعات األرباح. بعد موافقة الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین، یتم سداد 2018دیسمبر 31
. تمت الموافقة على الالزمة من الجھات الرقابیةعلى الموافقات بعد الحصولوذلك استحقاق بسجالت الشركة األم بتاریخ 

.2018بریل إ4یة السنویة للمساھمین المنعقد في في اجتماع الجمعیة العموم2017توزیعات األرباح لسنة 

أوراق رأسمالیة مستدامة مصدرة من قبل شركة تابعة للمجموعة) ز
بإصدار أوراق رأسمالیة بعة للمجموعة وھي "بنك برقان ش.م.ك." ، قامت أحد الشركات التا2014سبتمبر30في

ة ذات أغراض خاصة محدودة ك(شرللتمویل المحدودة1برقان تیر من خالل شركة ") األوراق الرأسمالیة("مستدامة
الف 144,025(ما یعادل ألف دوالر أمریكي500,000بمبلغفي مركز دبي المالي العالمي)تم تأسیسھا حدیثا المسئولیة 

تخضع األوراق الرأسمالیة الف دینار كویتي). 144,025ألف دوالر أمریكي ما یعادل 500,000: 2016دینار كویتي) (
وتشكل التزامات مباشرة غیر مشروطة ومساندة وغیر برقان، لضمان غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء من قبل بنك 

إن األوراق الرأسمالیة التصنیف. -: األدوات المالیة 32المحاسبة الدولي مضمونة وتم تصنیفھا كحقوق ملكیة طبقا لمعیار 
2019سبتمبر30بعدابناء على تقدیرھللمجموعة، ویمكن استردادھا من قبل الشركة التابعةیخ استحقاقتارلیس لھا 

المسبقة للجھة الرقابیة.("تاریخ االستدعاء األول") أو أي تاریخ الحق لسداد الفائدة بشرط الحصول على الموافقة 

FS - 71



ابعةشركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا الت
  

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
في 2018دیسمبر 31كما

  

69

الشركة المشتراة، واالحتیاطیات، والتوزیعات واألوراق الرأسمالیة أسھم، وسھمرأس المال، وعالوة إصدار األ-16
المستدامة (تتمة)

أوراق رأسمالیة مستدامة مصدرة من قبل شركة تابعة للمجموعة (تتمة)) ز
تاریخ اإلصدار حتى تاریخ االستدعاء األول بمعدل فائدة ثابت سنوي بنسبة تحمل األوراق فائدة على قیمتھا االسمیة من 

%. وسیعاد تحدید معدل الفائدة الحقا بعد فترات زمنیة فاصلة مدتھا خمس سنوات. وتستحق الفائدة السداد بشكل 7.25
ات الفائدة نصف تم سداد مدفوع.والحصة غیر المسیطرةنصف سنوي كمتأخرات وتعامل كاقتطاع من حقوق الملكیة

.سنةالسنویة خالل ال

بناء على تقدیره حق اختیار عدم توزیع الفائدة وال یعتبر ذلك حالة تعثر. برقانیجوز لبنك

بإصدار أوراق "، قامت أحد الشركات التابعة للمجموعة وھي "بنك الخلیج المتحد ش.م.ب.2016مارس 28في
شركات البعضوقامتالف دینار كویتي).9,961ر امریكي (ما یعادل الف دوال33,000رأسمالیة مستدامة بمبلغ 

7,546الف دوالر امریكي (ما یعادل 25,000مالیة بمبلغ رأسخرى للمجموعة باالكتتاب في ھذه األوراق الاألتابعةال
الف دینار كویتي) وقد تم استبعاد ذلك عند التجمیع. 

وظفینللمأسھماحتیاطي برنامج خیار شراء -17

ة ثالثعلى مدى فترسھمللموظفین المؤھلین لذلك. تستحق ھذه األسھملتسویة باألابأسھممنحت الشركة األم خیارات 
سنوات من تاریخ منحھا. یقتصر استحقاق الخیارات على الموظفین المؤھلین الباقین في الخدمة حتى نھایة فترة 

الممنوحة یتم إطفاؤھا على مدى فترة االستحقاق.سھماالستحقاق. إن القیمة العادلة لخیارات األ

والحركة فیھا خالل السنة: سھمیبین الجدول التالي العدد والمتوسط المرجح ألسعار ممارسة خیارات األ
20182017

عدد
سھماأل

المتوسط المرجح 
لسعر الممارسة

عدد
سھماأل

المتوسط المرجح 
لسعر الممارسة

ینار كویتيددینار كویتي

23,713,3160.39719,341,1440.378ینایر 1القائمة في 
7,776,1200.3355,200,3130.475الممنوحة خالل السنة 

---1,574,469توزیعات أرباح األسھم الممنوحة خالل السنة 
0.362(502,999)--الممارسة خالل السنة 

0.530(325,142)0.609(5,817,002)تنازل عنھا خالل السنة منتھیة الصالحیة / تم ال
────────────────────────────────────

27,246,9030.31123,713,3160.397دیسمبر 31القائمة في 
════════════════════════════════════

13,427,42314,073,805دیسمبر31خیارات أسھم قابلة للممارسة كما في 
══════════════════

ألف دینار كویتي) یتعلق بمعامالت مدفوعات 822: 2017ألف دینار كویتي (738سجلت الشركة األم مصروف بمبلغ 
للموظفین خالل السنة.  سھمالتسویة باأل

فيالقائمةسھماأللفترة التعاقدیة المتبقیة لخیاراتلإن المتوسط المرجح  (1.81ھو 2018دیسمبر 31كما : 2017سنة
ألف دینار كویتي 456كانالممنوحة خالل السنة سھماألخیاراتالمتوسط المرجح للقیمة العادلة لإن سنة). 1.77

دینار كویتي إلى 0.551یارات القائمة في نھایة السنة منتراوحت أسعار الممارسة للخألف دینار كویتي).247: 2017(
).دینار كویتي0.475دینار كویتي إلى 0.665: 2017دینار كویتي (0.335

2018الممنوحة خالل سنة سھملخیارات األBlack-Scholesنموذج تسعیر الخیاراتیبین الجدول التالي مدخالت 
:2017و

20182017

3.05.0عائد توزیعات األرباح (%)
33.418.6التغیر المتوقع (%)

3.02.5عدل الفائدة الخالي من المخاطر (%)م
33العمر المتوقع للخیار(سنوات)

335500سعر السھم في تاریخ المنح (فلس)
335475الممنوحة (فلس)سھمالمتوسط المرجح لسعر ممارسة خیارات األ

الخیارات یمثل مؤشراً على االتجاھات یبین التغیر المتوقع أن افتراض التغیر التاریخي على مدى فترة مماثلة لعمر
الفعلیة.اإلیرادات، والذي ال یعبر بالضرورة عن ةالمستقبلی
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إیرادات استثمار -18
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
2,947261أرباح من البیع

1,9958,078اح غیر محققةأرب
────────────────

4,9428,339
────────────────

إیرادات استثمارات أخرى
9,6409,554)9التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة (إیضاح 

5,213-ربح بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة خسائر من بیع أدوت الدین المالیة المدرجة ب

-(395)األخرى 
15,0944,484إیرادات توزیعات أرباح 

140739ربح بیع استثمار في شركات زمیلة 
38,517-ربح البیع الجزئي الستثمار في شركة محاصة إعالمیة
4,280-)24ربح إعادة تقییم حصة ملكیة محتفظ بھا سابقا (إیضاح 

(99)(84)خسائر من بیع عقارات استثماریة 
(128)-صافي الخسائر من البیع/الحیازة المقدرة الستثمار في شركات زمیلة 

-7,238)24كة تابعة بسعر مجزي (إیضاح ربح حیازة شر
────────────────

31,63362,560
────────────────

36,57570,899
════════════════

إیرادات أتعاب وعموالت  -19
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

2,3954,663أتعاب من أنشطة بصفة أمانة
29,49537,146اتعاب وعموالت متعلقة بائتمان

7,9422,988أتعاب استشاریة
21,0208,198أتعاب أخرى

──────────────────
60,85252,995

══════════════════

مصروفات عمومیة وإداریة -20
دیسمبر 31ألف دینار كویتي للسنة المنتھیة في 99,795موظفین بمبلغ تكلفةتتضمن المصروفات العمومیة واإلداریة 

ألف دینار كویتي).2017:94,466(2018

ضرائب -21
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
ینار كویتيد

10,39515,604ضرائب ناتجة من الشركات التابعة األجنبیة 
──────────────────

10,39515,604
══════════════════
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ضرائب (تتمة)-21

ھي كما یلي: األجنبیةإن بنود الضرائب الناتجة من الشركات التابعة 
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

12,72615,546ضریبة حالیة 
58(2,331)ضریبة مؤجلة 

──────────────────
10,39515,604

══════════════════

: 2017% (35نسبة% إلى10نسبةمنإن معدل الضریبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضریبة یتراوح 
إلى%12نسبةمن2018دیسمبر 31یتراوح معدل ضریبة الدخل الفعلیة للسنة المنتھیة في %) بینما 25% إلى 10

%). لغرض تحدید النتائج الخاضعة للضریبة للسنة، تم تعدیل الربح المحاسبي 40% إلى 10: 2017(%27نسبة
د تتعلق بكل من اإلیرادات لألغراض الضریبیة. تتضمن التعدیالت لألغراض الضریبیة بنواألجنبیةللشركات التابعة 

تستند التعدیالت إلى التفسیرات الحالیة للقوانین واللوائح والممارسات المطبقة للمناطق التي تقع فیھا والمصروفات.
.األجنبیةالشركات التابعة 

معة.في البیانات المالیة المجأخرىإن موجودات/ مطلوبات الضرائب المؤجلة مدرجة كجزء من موجودات/مطلوبات 

السھم(خسارة) ربحیة -22

األساسیة:
األم بعد مدفوعات بمساھمي الشركة الخاصالسنة(خسارة) ربح بقسمةالسھم األساسیة ربحیة (خسارة) یتم احتساب 

القائمة خالل السنة كما یلي:سھموراق الرأسمالیة المستدامة على المتوسط المرجح لعدد األالفوائد على األ
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ربحیة السھم األساسیة:
51,24753,751الخاص بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة ربح السنة 

(30,179)(22,968)الخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیة الموقوفة  خسارة السنة 
────────────────────

28,27923,572اھمي الشركة األم ربح السنة الخاص بمس
ً الخاصة وراق الرأسمالیة المستدامة مدفوعات الفائدة على األ: ناقصا

(7,321)(7,247)بمساھمي الشركة األم
────────────────────

ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة االم بعد مدفوعات الفائدة على
21,03216,251األوراق الرأسمالیة المستدامة

════════════════════
سھمسھم

القائمة:سھمعدد األ
1,547,251,3381,547,251,338المدفوعةسھمالمتوسط المرجح لعدد األ

(135,489,140)(146,046,660)الشركة المشتراة أسھمالمتوسط المرجح لعدد 
────────────────────

1,401,204,6781,411,762,198ئمةالقاسھمالمتوسط المرجح لعدد األ
════════════════════

األساسیة: 
فلسفلس

15.0111.51ربحیة السھم األساسیة
════════════════════

31.4032.89ربحیة السھم األساسیة من العملیات المستمرة 
════════════════════

(21.38)(16.39)وفةخسارة السھم األساسیة من العملیة الموق
════════════════════

المخففة:
السنة الخاص بمساھمي الشركة األم بعد (خسارة) ربح عن طریق قسمةالسھم المخففة (خسارة) یتم احتساب ربحیة 

العادیة ھمسبتأثیر النقص في الربح المستحق لممارسة األةمدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالیة المستدامة، المعدل
العادیة القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد سھمالمحتملة لشركات تابعة، على المتوسط المرجح لعدد األ

أسھمللموظفین. یوجد لدى الشركة األم خیارات أسھمالعادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل كافة خیارات شراء سھماأل
للموظفین، والتي لھا تأثیر مخفف على ربحیة السھم.أسھمخیار شراء قائمة تم إصدارھا بموجب برنامج
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ربحیة (خسارة) السھم (تتمة)-22

المخففة: (تتمة)
20182017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ربحیة السھم المخففة:
51,24753,751الخاص بمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة ربح السنة 

(30,179)(22,968)الخاصة بمساھمي الشركة األم من العملیة الموقوفة  خسارة السنة 
────────────────────

28,27923,572ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم 
الخاصة ناقصاً: مدفوعات الفائدة على األوراق الرأسمالیة المستدامة 

(7,321)(7,247)مبمساھمي الشركة األ
────────────────────

ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة االم بعد مدفوعات الفائدة على 
21,03216,251األوراق الرأسمالیة المستدامة

════════════════════
سھمسھم

القائمة:سھمعدد األ
1,401,204,6781,411,762,198القائمةسھمالمتوسط المرجح لعدد األ

════════════════════
فلسفلس

15.0111.51المخففةربحیة السھم 
════════════════════

31.4032.89ربحیة السھم المخففة من العملیات المستمرة 
════════════════════

(21.38)(16.39)خسارة السھم المخففة من العملیة الموقوفة 
════════════════════

حیث إن النتیجة المخففة السھمربحیةعند اإلصدار في الحسبان عند احتساب للموظفین أسھمخیار شراء تأثیر أخذلم یتم 
غیر مخففة.

أسھمالمقارنة المعروضة بحیث تعكس التعدیالت المتعلقة بللسنةتم تعدیل ربحیة (خسارة) السھم األساسیة والمخففة 
). "و"-16المنحة (إیضاح رقم 

معامالت مع أطراف ذات عالقة -23

المساھم الرئیسي والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة كتتمثل ھذه المعامالت في معامالت مع أطراف ذات عالقة 
وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة والشركات التي تخضع للسیطرة أو السیطرة المشتركة أو التأثیر الملموس من قبل 

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

المجموعأخرىالشركات الزمیلة المساھم الرئیسي
ألف2018

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
المالي المجمع:بیان المركز

21,057346,357367,414-قروض وسلف *
2,2159464793,640موجودات أخرى

14,70020,82835,528-المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى *
68,99915,3808,79693,175ودیعة من عمالء *

3,033-3,033-أوراق دفع متوسطة االجل 
48023061,92562,635أخرىمطلوبات

1,5099062,415-أوراق رأسمالیة مستدامة

معامالت:
4,2451,0219,65914,925إیرادات فوائد

5,0892,2472,0769,412إیرادات أتعاب وعموالت
9,9419,941--إیرادات توزیعات أرباح 

2,5417873,4086,736مصروف فوائد 
التزامات وضمانات:

4141--خطاب ائتمان
2536,36450,54286,931ضمانات
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(تتمة)معامالت مع أطراف ذات عالقة -23

المساھم الرئیسي

الشركات الزمیلة 
وشركات 
المجموعأخرىالمحاصة 

ألف2017
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

بیان المركز المالي المجمع:
769-769-النقد في الصندوق ولدى البنوك 

181,309306,866488,175-قروض وسلف *
3,4411,16240,73445,337موجودات أخرى

15,47536,28851,763-المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى *
44,98716,73515,09176,813*ودیعة من عمالء 

3,018-3,018-أوراق دفع متوسطة االجل 
4799,666107,355117,500مطلوبات أخرى

1,5099062,415-أوراق رأسمالیة مستدامة

معامالت:
3,4579,2556,44919,161إیرادات فوائد

892,8381,6364,563إیرادات أتعاب وعموالت
38,517--38,517ربح البیع الجزئي الستثمار في شركة محاصة إعالمیة

2,0875013682,956مصروف فوائد 

:وضماناتالتزامات 
667667--خطاب ائتمان

2575,2232,20977,457ضمانات

مصرفیة.تابعةلیات شركاتلدى أطراف ذات عالقة بعم* تتعلق األرصدة 

مكافآت موظفي اإلدارة العلیا بالمجموعة
إن المكافآت المدفوعة أو المستحقة "لإلدارة العلیا" (المقدرة لھذا الغرض تمثل أعضاء مجلس اإلدارة عن خدمات اإلدارة 

كما یلي: كانتفي اللجان والرئیس التنفیذي وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین) 

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

16,89114,720مزایا قصیرة األجل للموظفین 
1,4301,192مكافآت نھایة الخدمة

1,6791,650سھمالمدفوعات باأل
────────────────

20,00017,562اإلجمالي 
════════════════

لموافقة یخضع ھذا المقترح ألف دینار كویتي. 220اإلدارة بمبلغ مكافأة أعضاء مجلس مللشركة األاقترح مجلس اإلدارة
الجمعیة العمومیة للمساھمین.

عمالدمج األ-24

2018دمج االعمال في 
% من حصة الملكیة 71.18، قامت أحد الشركات التابعة للمجموعة بحیازة حصة ملكیة بنسبة 2018خالل سبتمبر 

شركة كویتیة مساھمة خاضعة لرقابة ھیئة أسواق المال –شركة بیت االستثمار العالمي ش.م.ك. (مقفلة) الفعلیة في 
شركة بیت االستثمار العالمي بصورة تتمیزبأنشطة التمویل. قكشركة استثمار والى بنك الكویت المركزي فیما یتعل

مصرفي وأنشطة الوساطة. تمكنت المجموعة من رئیسیة بتقدیم خدمات إدارة الموجودات واالستثمار في القطاع ال
تجمیع علیھ، تمممارسة السیطرة على الشركة المستثمر فیھا، وبالتالي، أصبحت المنشأة شركة تابعة للمجموعة. وبناءا 

تم المحاسبة عن عملیة الحیازة وفقا للمعیار الدوليشركة بیت االستثمار العالمي اعتبارا من تاریخ ممارسة السیطرة. 
"). 3: دمج االعمال ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة 3للتقاریر المالیة 
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دمج األعمال (تتمة)-24

(تتمة)2018دمج االعمال في 
تم تجمیع شركة بیت االستثمار العالمي بناءا على القیم المؤقتة للموجودات والمطلوبات المحددة في تاریخ الحیازة، حیث 

31یة تحدید القیمة العادلة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة. خالل السنة المنتھیة في بدأت اإلدارة في عمل
، انتھت المجموعة من عملیة توزیع سعر الشراء لشركة بیت االستثمار العالمي وقامت بتعدیل القیم المؤقتة 2018دیسمبر 

ي: للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة كما یل

یلخص الجدول التالي المقابل المدفوع والقیم المؤقتة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة باإلضافة إلى 
الحصص غیر المسیطرة بناءا على أساس نسبة الملكیة في صافي الموجودات المحددة: 

القیمة المؤقتة 
كما سبق إدراجھا 

القیمة العادلة المسجلة 
الحیازة في تاریخ 

ألف دینار كویتيألف دینار كویتي 
الموجودات 

32,89532,895نقد في الصندوق ولدى البنوك 
149149وسندات خزانة وأوراق دین مالیة أخرى أذونات

5,9925,992قروض وسلف 
19,34619,233موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

6,9926,901موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
129129استثمار في شركات زمیلة 

690657عقارات استثماریة 
7,56211,379ممتلكات ومعدات 
11,02111,021موجودات أخرى 

4,524-موجودات غیر ملموسة
──────────────

84,77692,880
──────────────

المطلوبات 
14,64614,138مطلوبات أخرى 

──────────────
70,13078,742

1,5071,507الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 
──────────────

68,62377,235التي تم حیازتھاصافي الموجودات 

(40,024)(40,024)المقابل المدفوع نقدا 
(7,715)(7,715)المقابل المؤجل المستحق 

(22,258)(19,776)الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 
──────────────

1,1087,238ربح شراء بسعر مجزي 
══════════════

التدفقات النقدیة من دمج األعمال 
(40,024)(40,024)المقابل النقدي 

32,89532,895واألرصدة لدى البنوك في الشركة التابعة المشتراة النقد 
──────────────

(7,129)(7,129)صافي التدفقات النقدیة الصادرة نتیجة دمج االعمال 
══════════════

راء ما أدى إلى ربح من ، قامت المجموعة بتنفیذ عملیة توزیع سعر الش3وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مقابل الشراء المدفوع دمج االعمال نظراً الن القیمة العادلة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة تجاوزت 

مقابل صافي الموجودات المحددة في بنسبةومصروفات المعاملة ذات الصلة. تم االعتراف بالحصص غیر المسیطرة 
ي. شركة بیت االستثمار العالم

تم تحمیل تكالیف الحیازة في بیان الدخل المجمع للمجموعة. وفي حالة تنفیذ عملیات دمج األعمال في بدایة السنة، 
دینار كویتي على ألف3,386دینار كویتي و ألف10,705الرتفعت إیرادات المجموعة وارباح المساھمین بمبلغ 

التوالي. 

یوماً من تاریخ الحیازة، كما یستحق 180دینار كویتي بعد ألف2,500ل بقیمة یتعین على المجموعة دفع المقابل المؤج
طبقاً ألحكام االتفاقیة الموقعة بین األطراف. 2019دینار كویتي بحلول ینایر ألف5,215سداد المبلغ المتبقي بقیمة 

دینار كویتي طبقا لالتفاقیة. الف5,215الحقا لتاریخ البیانات المالیة المجمعة، قامت المجموعة بسداد مبلغ 
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دمج األعمال (تتمة)-24

2017دمج االعمال في 
شركة20.33شركاتھا التابعة بحیازة حصة ملكیة بنسبة ىحدإ، قامت المجموعة من خالل 2017دیسمبر 24في % في

حصةتم زیادة %. 43.56لكیة بنسبة التعلیم المتحدة والتي كان محتفظ بھا سابقا كاستثمار في شركة زمیلة مقابل حصة م
السیطرة على شركة التعلیم المتحدة.تحدید أن المجموعة لھا % وتم 63.89نسبةالملكیة الفعلیة للمجموعة إلى

. ")3("المعیار الدولي للتقاریر المالیة عمال: دمج األ3تم المحاسبة عن عملیة الحیازة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لشركة التعلیم المتحدة قد تم على مراحل، قامت المجموعة بإعادة قیاس حصة ملكیتھا المحتفظ بھا عمالدمج األیث إن وح

مندینار كویتي ألف4,280ربح بمبلغ سابقا في الشركة في تاریخ الحیازة وسجلت  ستثمار". اال"إیرادات كجزء

مؤقتة التي تم احتسابھا للموجودات والمطلوبات المحددة في تاریخ تم دمج شركة التعلیم المتحدة بناءا على القیمة ال
تحدید القیمة العادلة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة. خالل السنة المنتھیة في فياإلدارة بدأت الحیازة، و

بتعدیل القیم المؤقتة الشراء لشركة التعلیم المتحدة وقامت سعر، انتھت المجموعة من توزیع 2018دیسمبر 31
للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة على النحو التالي: 

القیمة المؤقتة 
كما سبق إدراجھا 

القیمة العادلة المسجلة 
في تاریخ الحیازة 

ألف دینار كویتيألف دینار كویتي 
الموجودات 

5,3845,384نقد في الصندوق ولدى البنوك 
6,1626,162ة محددة األجل ودیع

10,79310,793مدینون وموجودات أخرى 
49,82449,824ممتلكات ومعدات 

-69موجودات مالیة متاحة للبیع 
69-موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

3,8834,718*موجودات غیر ملموسة 
──────────────────

76,11576,950
──────────────────

المطلوبات 
37,00037,000قرض محدد األجل 

13,19113,191دائنون ومطلوبات أخرى 
──────────────────

50,19150,191
3,7073,707الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 

──────────────────

22,21723,052دات التي تم حیازتھا صافي الموجو
──────────────────

1,0171,017المقابل المدفوع نقدا 
9,1509,150**المقابل المستحق 

8,0238,377الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 
27,57127,571القیمة العادلة لحصة ملكیة المجموعة المحتفظ بھا سابقا **

──────────────────

45,76146,115
──────────────────

23,54423,063شھرة 
══════════════

(1,017)(1,017)المقابل المدفوع 
11,54611,546النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة المشتراة 

──────────────────

10,52910,529التدفقات النقدیة الواردة عند الحیازة 
══════════════

الف دینار كویتي. 835* یتضمن ذلك موجودات غیر ملموسة ناتجة من الحیازة واالنتھاء من توزیع سعر الشراء بمبلغ 

** تم دفع ھذا المبلغ خالل السنة. 
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صافي االستثمار في عملیات أجنبیة تحوط -25

، وبنك مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةاالستثمار في مثلأجنبیة (قامت المجموعة بتخصیص استثماراتھا في عملیات 
الخلیج المتحد ش.م.ب.، وشركة تقاعد للتوفیر والتقاعد ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة) وأوراق دفع متوسطة األجل 

للتحوط من وراق دفع متوسطة األجل بالیورولصافي االستثمارات في عملیات أجنبیة. تم استخدام أحوط بالیورو كت
تمخالل السنة، مخاطر تحویل العمالت األجنبیة بالدوالر االمریكي والمرتبطة بھذه االستثمارات. لتعرض المجموعة 

الناتجة من إعادة تحویل العمالت األجنبیة لالقتراض إلى بیان ألف دینار كویتي1,698البالغةتحویل األرباح أو الخسائر
مجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر من تحویل صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة. لم یتم الخرىاإلیرادات الشاملة األ

صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة ضمن االرباح او الخسائر خالل السنة. تحوطتسجیل أي حاالت لعدم الفاعلیة من 

علىیتم التجدیدالتركیة والدوالر األمریكي حیث قام بنك برقان بالتوقیع على عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة بین اللیرة 
الى تابعة التركیة. أدت ھذه المعاملةالبنك في شركتھ اللصافي استثمارحوطھذه العقود كتأساس شھري. وتم تصنیف 

إلیھا فیتم مراكز دائنة بالصافي مدرجة بالدوالر األمریكي. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التحویل للعقود المشار
تحویلھا إلى حقوق الملكیة لمقاصة أي أرباح أو خسائر من تحویل صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركیة. لم یتم 

لصافي االستثمارات في عملیات اجنبیة ضمن االرباح او الخسائر خالل السنة. عملیات التحوطتسجیل عدم فاعلیة 

ملةالمحتااللتزامات والمطلوبات -26

متعلقة باالئتمان محتملةالتزامات ومطلوبات 
المتعلقة باالئتمان التزامات بمنح ائتمان وخطابات اعتماد تحت الطلب وضمانات المحتملةتتضمن االلتزامات والمطلوبات 

وقبوالت لتلبیة احتیاجات عمالء الشركات التابعة.

عتماد تحت الطلب) تلزم الشركات التابعة بدفع المبالغ نیابة عن إن خطابات االعتماد والضمانات (بما في ذلك خطابات اال
. تحمل الضمانات وخطابات االعتماد المخزونالعمالء وذلك في حالة إجراء محدد یتعلق بشكل عام باستیراد أو تصدیر 

تحت الطلب نفس مخاطر االئتمان مثل القروض.

زامات التعاقدیة لتقدیم قروض واعتمادات تجدد تلقائیاً. وعادة ما یكون إن االلتزامات بتقدیم تسھیالت ائتمانیة تمثل االلت
إللغائھا. ونظراً إلمكانیة أخرىتواریخ صالحیة محددة أو تشتمل على شروط المحتملة لھذه االلتزامات والمطلوبات 

قیم التعاقدیة ال تمثل دون القیام بسحب التسھیالت، فإن مجموع الالمحتملةانتھاء صالحیة االلتزامات والمطلوبات 
بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

التزامات متعلقة باالستثمار 
تمثل االلتزامات المتعلقة باالستثمار التزامات استدعاءات رأسمالیة لتمویل ھیاكل الصندوق. یمكن استدعاء ھذه 

ات.سنو5إلى 1االلتزامات خالل فترة استثمار الصندوق والتي تمتد عادةً من 

التالیة: المحتملة االلتزامات والمطلوبات مجمل المخاطر المتعلقة بیوجد لدى المجموعة 

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
متعلقة باالئتمان:ةمحتملومطلوبات التزامات

332,348330,985خطابات اعتماد
974,017985,837وقبوالت ضمانات

────────────────────
1,306,3651,316,822

656,263808,803غیر مسحوبةائتمانیةتسھیالت 
88,173145,418التزامات متعلقة باالستثمار

────────────────────
2,050,8012,271,043

════════════════════

FS - 79



ابعةشركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا الت
  

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة 
في 2018دیسمبر 31كما

  

77

(تتمة)االلتزامات والمطلوبات المحتملة-26

نخفاض قیمة الضمانات وااللتزامات األخرى خسائر ا
مة الضمانات یقبما یتعلقفیوخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة التعرض للمخاطر فیما یلي تحلیل التغیرات في مجمل 

وااللتزامات األخرى:

نیف االئتماني الداخلي یعرض الجدول التالي الجودة االئتمانیة والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان وفقا لنظام التص
مرحلة نھایة السنة: فيتصنیف الللمجموعة و

1المرحلة 
الف دینار كویتي 

2المرحلة 
الف دینار كویتي 

3المرحلة 
الف دینار كویتي 

2018
المجموع 

الف دینار كویتي 
التصنیف االئتماني الداخلي 

منتظم
849,637-791,89557,742تصنیف مرتفع 
1,102,744-972,058130,686تصنیف قیاسي 

219-219-متأخر ولكن غیر منخفض القیمة 
غیر منتظم

10,02810,028--منخفض القیمة على أساس فردي 
────────────────────────────────────

1,763,953188,64710,0281,962,628المجموع 
════════════════════════════════

:فیما یلي تحلیل التغیرات في خسائر االئتمان المتوقعة

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2018

المجموع 
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف

4,80822,5698,46835,845ینایر 1خسائر االئتمان المتوقعة في 
(7,861)(1,835)(6,937)911/ (االسترداد) خالل السنةالمخصص

(453)(42)(287)(124)تحویل عمالت اجنبیة 
────────────────────────────────────

20185,59515,3456,59127,531دیسمبر 31في
════════════════════════════════════

المجموعة كمؤجر –جیر تشغیلي عقود تأ
الطبیعي. فیما یلي الحد األدنى عماللبعض العقارات االستثماریة في سیاق األةدخلت المجموعة في عقود تأجیر تجاری

دیسمبر: 31من مدفوعات التأجیر المستقبلیة المدینة بموجب عقود تأجیر تشغیلي غیر قابلة لإللغاء كما في 
2018

ألف
یتيدینار كو

2017
ألف

دینار كویتي

27,97129,237خالل سنة واحدة 
37,78743,580بعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من ثالث سنوات 

──────────────
65,75872,817

══════════════

المجموعة كمستأجر  –التزامات عقود تأجیر تشغیلي 
عمالفي سیاق األوالممتلكات والمنشآت والمعدات لبعض العقارات االستثماریة ةجیر تجاریدخلت المجموعة في عقود تأ

الطبیعي. فیما یلي الحد األدنى من مدفوعات التأجیر المستقبلیة الدائنة بموجب عقود تأجیر تشغیلي غیر القابلة لإللغاء كما 
دیسمبر:31في

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

يدینار كویت

3,8343,482خالل سنة واحدة 
4,8005,827بعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من ثالث سنوات 

──────────────

8,6349,309
══════════════
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المشتقات-27

مالیة مشتقة. إن تدخل المجموعة، ضمن سیاق نشاطھا الطبیعي، في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات 
المشتقات عبارة عن أدوات مالیة تأخذ قیمتھا من خالل الرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار تحویل العمالت األجنبیة أو 

. إن القیمة األسمیة األصلیة تمثل فقط المبالغ التي ینطبق علیھا معدل أو سعر لتحدید مبالغ التدفقات خرىالمؤشرات األ
یلھا وال تمثل األرباح أو الخسائر المحتملة المرتبطة بالسوق أو مخاطر االئتمان لھذه األدوات.النقدیة المطلوب تحو

تتعامل المجموعة في مبادالت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة أو 
تتعامل المجموعة في عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة لتقدیم حلول إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء. وكذلك 

للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبیة والتدفقات النقدیة لدیھا.

یبین الجدول أدناه القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات مع القیمة األسمیة التي تم 
ق. إن القیمة األسمیة، بالمجمل المسجل، ھي مبلغ األصل األساسي للمشتقات أو المعدل تحلیلھا حسب فترات االستحقا

حجماالسمیةالمرجعي او المؤشر المعلن وتمثل األساس الذي یتم علیھ قیاس التغیرات في قیمة المشتقات. تبین القیمة 
االئتمان.المعامالت القائمة في نھایة السنة وھي ال تعبر عن مخاطر السوق او مخاطر 

القیمة االسمیة حسب الفترة حتى 
االستحقاق

القیمة 
العادلة 

اإلیجابیة

القیمة 
العادلة 
السلبیة

القیمة 
االسمیة

خالل
سنة واحدة

5إلى 1
سنوات

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ظ بھا للمتاجرة:المشتقات المحتف

(متضمنة البنود التي ال تفي بشروط 
)التحوط

-938,513938,513(10,162)19,300عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة
269,553103,406166,147(9,141)5,479مبادالت أسعار الفائدة 

-220,446220,446(2,864)5,099خیارات
════════════════════════════════════════

مشتقات محتفظ بھا للتحوط:
تحوط القیمة العادلة:

293,282290,3062,976(3,035)418عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة
-106,155106,155(583)17مبادالت أسعار الفائدة

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

299,96344,194255,769(5,161)42,494مبادالت أسعار الفائدة
════════════════════════════════════════

القیمة االسمیة حسب الفترة حتى 
االستحقاق

القیمة 
العادلة 

اإلیجابیة

القیمة 
العادلة 
السلبیة

القیمة 
االسمیة

خالل
واحدةسنة

5إلى 1
سنوات

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة:

)التحوط(متضمنة البنود التي ال تفي بشروط 
1,353,1561,342,37610,780(9,931)8,912عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة

329,78539,703290,082(2,205)5,390مبادالت أسعار الفائدة 
-339,068339,068(2,142)2,383خیارات

════════════════════════════════════════
مشتقات محتفظ بھا للتغطیة:

القیمة العادلة:تحوط
-221,829221,829(2,375)198عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة

105,613-105,613-276مبادالت أسعار الفائدة
════════════════════════════════════════

التدفقات النقدیة:تحوط
234,05645,293188,763(5,101)21,722مبادالت أسعار الفائدة

════════════════════════════════════════
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(تتمة)المشتقات-27

یوجد لدى المجموعة مراكز في أنواع المشتقات التالیة:

عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة
إن عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عمالت محددة بأسعار ومواعید محددة في 

تعامل فیھا في السوق الموازي.المستقبل وھي عقود معدة لل

المبادالت 
إن المبادالت ھي اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین لتبادل مدفوعات خالل مدة زمنیة على أساس القیم االسمیة المحددة، وتتعلق 

. سھمبالحركات في إحدى مؤشرات األسعار الرئیسیة مثل أسعار الفائدة او أسعار تحویل العمالت األجنبیة أو أسعار األ

الخیارات 
الى المشتري سواء بشراء أو بیع -ولیس االلتزام–تتمثل الخیارات في اتفاقیات التعاقدیة التي یتم بموجبھا تحویل الحق 

عدد معین من االدوات المالیة بسعر محدد سواء في تاریخ محدد في المستقبل أو خالل فترة معینة. 

خالل مبادالت منظمة وفي السوق الموازي. إن الخیارات التي قامت المجموعة تقوم المجموعة بشراء وبیع الخیارات من
بشرائھا تتیح للمجموعة فرصة شراء (خیارات الشراء) أو بیع (خیارات البیع) األصل األساسي مقابل قیمة متفق علیھا 

ھا فقط بمقدار التي تم شراؤئتمان على الخیارات سواء في أو بعد انتھاء سریان الخیار. تتعرض المجموعة لمخاطر اال
التي تمثل قیمتھا العادلة. دفتریةقیمتھا ال

تتیح الخیارات المكتتبة من قبل المجموعة للمشتري فرصة شراء أو بیع األصل األساسي من وإلى المجموعة مقابل قیمة 
متفق علیھا في أو قبل انتھاء سریان الخیار. 

مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة
تقات المحتفظ بھا للمتاجرة المراكز المشتقة للمجموعة المحتفظ بھا مع توقعات في تحقیق أرباح من حركات تتضمن المش

ً إدراج المشتقات التي ال تفي بمتطلبات التغطیة  لصالح المجموعة في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وقد تم أیضا
ضمن مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة.

القیمة العادلةتحوط
القیمة العادلة للحمایة ضد التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تحوطتستخدم المجموعة 

للتحوطبسبب الحركات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تستخدم المجموعة عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة 
ة.مخاطر العمالت األجنبیة المحددمنبشكل محدد 

التدفقات النقدیة تحوط 
تتعرض المجموعة لتغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة للفوائد على الموجودات والمطلوبات لغیر أغراض المتاجرة 

التدفقات النقدیة لمخاطر أسعار الفائدة كتحوطالتي تحمل فائدة بمعدل متغیر. تستخدم المجموعة مبادالت أسعار الفائدة 
تغطیة التدفقات النقدیة والتوقیت المتوقع لتأثیرھا لتحوط الفترات المتوقعة 2018دیسمبر 31لجدول كما في ھذه. یوضح ا

على بیان الدخل المجمع وھي كما یلي:

2018

خالل سنة واحدة
ألف

دینار كویتي

سنوات5إلى 1من
ألف

دینار  كویتي
2,0522,447صافي التدفقات النقدیة الصادرة (المطلوبات)

════════════════════
-17أخرىإیرادات شاملة 

════════════════════

2017

خالل سنة واحدة
ألف

دینار كویتي

سنوات5إلى 1من
ألف

دینار كویتي
411599صافي التدفقات النقدیة الصادرة (المطلوبات)

════════════════════
-332إیرادات شاملة أخرى 

════════════════════
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(تتمة)المشتقات-27

یبین الجدول التالي تواریخ االنتھاء التعاقدیة حسب استحقاق مراكز المشتقات للمجموعة:

المشتقات
3حتى

أشھر
3-12

شھراً 
أكثر من 

المجموعسنة واحدة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

تيدینار كوی
2018

10,6161,218,2032,9761,231,795مشتقات تحویل العمالت األجنبیة 
106,155147,600421,916675,671مبادالت أسعار الفائدة

220,446-220,446-خیارات
────────────────────────────────────

116,7711,586,249424,8922,127,912
════════════════════════════════════

2017
251,3181,312,88710,7801,574,985مشتقات تحویل العمالت األجنبیة 

84,996584,458669,454-مبادالت أسعار الفائدة
339,068-339,068-خیارات 

────────────────────────────────────
251,3181,736,951595,2382,583,507

════════════════════════════════════

معلومات القطاعات -28

قطاع االعالم. -مجموعة بانثر لالعالم وافق مجلس إدارة الشركة االم على تطویر خطة عمل لبیع استثمارھا في شركة 
ة مخصومة وفقا للمعیار الدولي اإلدارة، قامت المجموعة بإعادة تنظیم قطاعھا اإلعالمي كعملیوألغراضوبناءا علیھ، 

استناداً إلى التقاریر عمال رئیسیة قطاعات أ6) كما تم تنظیم البنود األخرى الى 31(إیضاح رقم 5للتقاریر المالیة 
، كما یلي: الداخلیة المقدمة لرئیس صانعي القرارات التشغیلیة

التي تقوم بھا المجموعة وتتضمن الخدمات المصرفیة األنشطة المصرفیة التجاریة: تمثل األنشطة المصرفیة التجاریة
لألفراد والشركات والخدمات المصرفیة الخاصة ومنتجات الخزینة. وتخضع المنشآت القائمة بھذه األنشطة إلشراف 

البنوك المركزیة في الدول التي تعمل بھا. 

الستثمارات المصرفیة التي تقوم بھا المجموعة إدارة الموجودات واالستثمارات المصرفیة: تمثل أنشطة إدارة األصول وا
وتتضمن إدارة الموجودات وتمویل الشركات (خدمات االستشارات وخدمات األسواق الرأسمالیة) واالستشارات 

وإدارة الثروة.االستثماریة والبحوث 

.خرىالمتعلقة األوالخدماتتأمین: یمثل ھذا القطاع استثمار المجموعة في أنشطة التأمین 

القطاع الصناعي: یمثل أنشطة المجموعة في تطویر المشروعات الصناعیة والصناعات الغذائیة والمرافق والخدمات
وغیرھا من القطاعات ذات الصلة. والمعدات الطبیة

: یمثل أنشطة المجموعة في قطاع الضیافة والعقارات. والعقاراتقطاع الضیافة

.االستشاراتخدمات والتعلیم وتقوم بھا المجموعة وتتضمن االستشارات التي خرى: تمثل األنشطة األأخرى

إن أسعار التحویل بین قطاعات التشغیل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة المجموعة.
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معلومات القطاعات (تتمة)  

ت حول توزیع الموار
ض اتخاذ القرارا

صلة لغر
صورة منف

ب اإلدارة نتائج قطاعاتھا ب
تراق

س بما یتفق مع األرباح أو الخسائر 
د وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع استناداً إلى األرباح أو الخسائر وتقا

ت المالیة المجمعة:
في البیانا

األنشطة 
صرفیة 

الم
التجاریة 

ت 
وإدارة الموجودا

االس
ت 

تثمارا
صرفیة

الم
تأمیـن *

القطاع
صناعي

ال
ضیافة 

قطاع ال
ت

والعقارا
أخرى

ت 
االستبعادا

ت
بین القطاعا

ت محتفظ 
موجودا

ض البیع
بھا لغر

المجمـوع
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

كمافي
31

دیسمبر 
2018

الموجودا
ت والمطلوبات:

ت
ت القطاعا

موجودا
8,708,774

795,279
73,174

278,966
1,028,454

291,009
(992,649)

187,304
10,370,311

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

═
═
═
═
═
═
═
═
═
═

ت
ت القطاعا

مطلوبا
7,754,344

1,294,011
-

138,145
675,398

205,692
(707,914)

-
9,359,676

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

═
═
═
═
═
═
═
═
═
═

للسنة المنتھیة في 
31

دیسمبر 
2018

ت
ت القطاعا

إیرادا
561,377

44,328
6,055

33,022
121,053

51,638
(43,105)

-
774,368

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

ربح (خسارة) السنة 
162,298

(56,010)
6,055

3,714
1,334

1,595
(12,226)

(22,968)
83,792

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

═
═
═
═
═
═
═
═
═
═

معلومات القطاعات األخرى:
ت زمیلة 

استثمار في شركا
6,843

17,510
73,174

212,923
19,032

-
-

-
329,482

ضاح 
الشھرة (إی

10
(

135,188
15,255

-
-

-
34,165

-
-

184,608
ضاح 

ت أخرى غیر ملموسة (إی
موجودا

10
(

133,386
4,410

-
-

2,025
4,064

-
-

143,885
ت فوائد 

إیرادا
440,011

1,350
-

3
3,822

20
-

-
445,206

ت فوائد 
صروفا

م
226,729

48,294
-

764
20,008

2,035
-

-
297,830

ص خسائر ائتمان  
ص

مخ
7,231

607
-

-
-

-
-

-
7,838

ت زمیلة 
صة في نتائج شركا

ح
356

2,203
6,055

12,660
(2,861)

-
-

-
18,413

ت 
ض قیمة موجودا

ص انخفا
ص

(استرداد) مخ
مالیة وغیر مالیة أخرى 

(568)
8,393

-
-

1,505
-

-
-

9,330
استھالك وإطفاء 

16,117
2,178

-
347

808
1,105

-
-

20,555

ضمن سیاق األ
ت الناشئة 

صدة والمعامال
ت في األر

ت بین القطاعا
تتمثل االستبعادا

عمال
ت المختلفة للمجموعة.

الطبیعي بین القطاعا

* تمثل
صة

الح
في

شركة
الخلیج للتامین

وھ
ش

ي
ضاح 

ركة زمیلة للمجموعة (االی
8 (
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28
-

معلومات القطاعات (تتمة)

األنشطة 
صرفیة 

الم
التجاریة 

إدارة 
ت 

الموجودا
ت

واالستثمارا
صرفیة

الم
تأمیـن *

وسائل 
االعالم 

القطاع
صناعي

ال
ضیافة 

قطاع ال
ت 

والعقارا
أخرى

ت 
االستبعادا

ت
بین القطاعا

معاد ادراجھ 
المجمـوع

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
كمافي

31
دیسمبر 

2017
ت:

ت والمطلوبا
الموجودا

ت
ت القطاعا

موجودا
8,851,944

860,141
73,369

177,863
267,168

865,106
284,332

(1,034,784)
10,345,139

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

═
═
═
═
═
═
═
═
═
═

ت
ت القطاعا

مطلوبا
7,851,858

1,153,527
-

-
115,596

560,827
204,790

(753,541)
9,133,057

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

═
═
═
═
═
═
═
═
═
═

للسنة المنتھیة في 
31

دیسمبر 
2017

ت
ت القطاعا

إیرادا
495,322

73,512
4,735

-
36,873

96,048
21,777

(42,478)
685,789

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

ربح (خسارة) السنة 
106,257

(11,017)
4,735

(30,179)
6,541

(6,746)
486

(7,579)
62,498

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
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─
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─
─
─
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─
─

─
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─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

═
═
═
═
═
═
═
═
═
═

ت األخرى:
ت القطاعا

معلوما
ت زمیلة 

استثمار في شركا
7,865

39,331
73,369

-
201,814

52,926
-

-
375,305

ضاح 
الشھرة (إی

10
(

134,856
16,466

-
-

-
-

34,165
-

185,487
ضاح 

ت أخرى غیر ملموسة (إی
موجودا

10
(

136,992
-

-
-

-
2,320

4,718
-

144,030
ت فوائد 

إیرادا
384,889

1,134
-

-
2

432
12

-
386,469

ت فوائد 
صروفا

م
193,372

38,268
-

-
593

15,888
-

-
248,121

ص (استرداد) خسائر ائتمان  
ص

مخ
23,172

(705)
-

-
-

-
-

-
22,467

ت زمیلة 
صة في نتائج شركا

ح
285

1,324
4,735

-
13,127

(6,715)
-

-
12,756

ت مالیة وغیر 
ض قیمة موجودا

ص انخفا
ص

مخ
مالیة أخرى 

976
139

-
-

-
-

-
-

1,115
استھالك وإطفاء 

18,618
1,920

-
-

353
817

417
-

22,125

تمثل
ت 

االستبعادا
ضمن سیاق األ

ت الناشئة 
صدة والمعامال

ت استبعاد األر
بین القطاعا

عمال
ت المختلفة في المجموعة.

الطبیعي بین القطاعا

* تمثل الفوائد في 
شركة

الخلیج للتامین
وھ

ضاح 
ي شركة زمیلة للمجموعة (اإلی

8 (
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معلومات القطاعات (تتمة)-28

یة المعلومات الجغراف

اإلیرادات 2018
موجودات

غیر متداولة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

378,4912,793,928الكویت 
18,128110,461باقي دول مجلس التعاون الخلیجي 

183,3401,244,814باقي دول الشرق األوسط وآسیا وشمال أفریقیا
190,483519,644أوروبا

3,92613,582ریكا الشمالیةأم
────────────────────

774,3684,682,429
════════════════════

2017
اإلیرادات 

معاد ادراجھ
موجودات

غیر متداولة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

346,1993,105,697الكویت 
10,644326,592جيباقي دول مجلس التعاون الخلی

163,4061,244,574باقي دول الشرق األوسط وآسیا وشمال أفریقیا
157,161511,222أوروبا

8,37915,390أمریكا الشمالیة
────────────────────

685,7895,203,475
════════════════════

.29.3راجع اإلیضاح ،لبیان تفاصیل الموجودات غیر المتداولة

أعاله إلى المنطقة التي یتم تقدیم الخدمات فیھا. اإلیراداتیستند التقسیم الجغرافي حول معلومات 

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر -29

مقدمة29.1
ة المستمرة وفقاً تمثل المخاطر جزءاً رئیسیاً من أنشطة المجموعة لكن ھذه المخاطر تدار بطریقة التحدید والقیاس والمراقب

. إن ھذه الطریقة في إدارة المخاطر ذات أھمیة كبیرة الستمرار المجموعة في تحقیق خرىلحدود المخاطر والضوابط األ
األرباح.

إن كل شركة تابعة للمجموعة مسئولة عن إدارة مخاطرھا ولدیھا لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة خاصة بھا، بما في ذلك 
مثل لجنة االئتمان/ االستثمار (في حالة الشركات التابعة خرىجنة التنفیذیة باإلضافة إلى لجان اإلدارة األلجنة التدقیق والل

الرئیسیة) ولجنة الموجودات والمطلوبات، أو ما یعادلھا، ذات مسؤولیات عامة مماثلة للجان المجموعة.

التغیرات في البیئة والتكنولوجیا والصناعة. ویتم مثلعمالإن عملیة مراقبة المخاطر المستقلة ال تتضمن مخاطر األ
من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي للمجموعة. یتحمل مجلس اإلدارة المسئولیة الكاملة عن عمالمراقبة مخاطر األ

األسلوب العام إلدارة المخاطر واعتماد استراتیجیات وأسس إدارة المخاطر.

بصورة رئیسیة استناداً إلى الحدود التي تضعھا المجموعة والتي تعكس استراتیجیة یتم مراقبة المخاطر والسیطرة علیھا 
وبیئة السوق للمجموعة وكذلك مستوى المخاطر المقبول بالنسبة للمجموعة، مع مزید من التركیز على قطاعات عمالاأل

ة الشاملة لتحمل المخاطر فیما یتعلق جغرافیة وصناعیة مختارة. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقیاس القدر
بالتعرض الكلي لجمیع أنواع المخاطر واألنشطة.

ً لمتطلبات رقابیة في الدول التي تعمل فیھا. إن ھذه القوانین ال  تخضع عملیات بعض الشركات التابعة للمجموعة أیضا
ً بعض األحكام التقییدیة (على سبیل المثال كفایة رأس تتطلب الموافقة على األنشطة ومراقبتھا فقط، ولكن تفرض أیضا

المال والمخصص العام على القروض والسلف) لغرض الحد من مخاطر العجز والتعثر من جانب الشركات المصرفیة 
تم إجراء التعدیالت الالزمة على مخصصات خسائر االئتمان على لتلبیة المطلوبات غیر المتوقعة التي یمكن أن تنشأ.

62,273والتي نتج عنھا صافي تأثیر موجب بمبلغ بحیث تتوافق مع المعاییر لدولیة للتقاریر المالیة مستوى المجموعة 
مساھمي الشركة االم. الخاصة بالف دینار كویتي) على حقوق الملكیة 117,081: 2017الف دینار كویتي (
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

(تتمة)29.1 مقدمة
إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة خرىدارة الشاملة للمخاطر، تستخدم المجموعة المشتقات واألدوات األوكجزء من اإل

من التغیرات في معامالت أسعار الفوائد والعمالت األجنبیة.

منیتم تقییم قائمة المخاطر قبل الدخول في معامالت التغطیة، والتي تمثل المعامالت المصرح بھا على المستوى المناس ب
المسئولین داخل المجموعة. 

تصنف المجموعة المخاطر التي تواجھھا في سیاق أنشطتھا الرقابیة والسیطرة علیھا الي فئات معینة من المخاطر. وعلى 
ذلك، تناط مسؤولیات محددة بمختلف المسؤولین لغرض تحدید وقیاس ومراقبة ھذه األنواع المحددة من المخاطر ورفع 

یلي:ن ھذه األنواع من المخاطر ھي كما تقاریر عنھا. إ

أ.  المخاطر الناتجة عن األدوات المالیة: 
مخاطر االئتمان التي تشمل مخاطر تعثر السداد من قبل العمالء واألطراف المقابلة..1
مخاطر السیولة..2
. مسھمخاطر السوق التي تشمل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار األ.3
4. ً مخاطر المدفوعات مقدما

خرىب. المخاطر األ
المخاطر التشغیلیة التي تتضمن المخاطر الناتجة عن فشل العملیات..1

ینتج عن المعامالت المشتقة مخاطر ائتمان وكذلك مخاطر سوق بدرجات متفاوتة.
بما یؤثر على قیمة العقد. سھمر األنتج مخاطر السوق عند تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعات

وألغراض إدارة المخاطر ومراقبة ھذه األنشطة، قامت المجموعة بوضع إجراءات وحدود مناسبة تم اعتمادھا من قبل 
مجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان29.2
عندمخاطر عدم قدرة طرف مقابل على سداد المبافياالئتمان والتي تتمثل تتعرض المجموعة لمخاطر بالكامل لغ

استحقاقھا. تحدد المجموعة مستویات لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا من خالل وضع قیود على معدالت المخاطر 
. عمالالمقبولة فیما یتعلق بأحد المقترضین أو مجموعة من المقترضین وكذلك بالنسبة للقطاعات الجغرافیة وقطاعات األ

مرة وتخضع للمراجعة الدوریة. إن حدود مخاطر االئتمان على مستوى المنتج أو ویتم مراقبة ھذه المخاطر بصورة مست
اإلدارة.أو الدولة یتم إقرارھا من قبل مجلس عمالقطاع األ

التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التحلیل المستمر لقدرة المقترضین والمقترضین المحتملین على الوفاء بالتزامات یُدار 
ً من خالل الفوائد والسداد ا ً لما ھو مالئم. إن التعرض لمخاطر االئتمان یُدار جزئیا لرأسمالي وتعدیل قیود اإلقراض وفقا

الحصول على ضمانات تكافلیة وشخصیة. 

أدوات مالیة مشتقة
ھي تقتصر مخاطر االئتمان الناتجة عن األدوات المالیة المشتقة، في أي وقت، على تلك التي لھا قیمة عادلة موجبة، كما

وفي حالة مشتقات االئتمان، فإن المجموعة أیضاً تتعرض لمخاطر تعثر الشركة المجمع.مدرجة في بیان المركز المالي 
المعنیة بالمشتقات أو تعمل على الوقایة منھا.

مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان
عة سداد دفعات نیابة عن عمالئھا، ویتم تقدم المجموعة ضمانات لعمالئھا، والتي من الممكن أن تتطلب من المجمو

ً لبنود خطاب االعتماد. تتعرض المجموعة لمخاطر مماثلة لمخاطر القروض  تحصیل ھذه المدفوعات من العمالء وفقا
ویتم التخفیف منھا باتباع نفس إجراءات وسیاسات الرقابة المطبقة. 

)2018ینایر 1اعتبارا من تقییم خسائر االئتمان المتوقعة (السیاسة المطبقة 29.2.1

ومعالجة التعثرتعریف التعثر 
(منخفض القیمة االئتمانیة) عند احتساب خسائر 3تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً وبالتالي إدراجھ ضمن المرحلة 

االئتمان المتوقعة في الحاالت التالیة:
مانیة إلى المجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة التخاذ من غیر المحتمل أن یقوم العمیل بالوفاء بالتزاماتھ االئت·

)؛االحتفاظ بضماناإلجراءات القانونیة مثل إنفاذ الضمان (في الحاالت 
تزام ائتماني جوھري إلى المجموعة؛ او یوماً عن أي ال90أن یسجل العمیل تأخر في السداد لمدة أكثر من ·
ئتمانیاً استنادا إلى تقییم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلیة.أن تعتبر التزامات العمیل منخفضة القیمة ا·
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مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
) (تتمة)2018ینایر 1تقییم خسائر االئتمان المتوقعة (السیاسة المطبقة اعتبارا من 29.2.1

تمة)تعریف التعثر ومعالجة التعثر (ت
وأي تسھیل منخفض القیمة ائتمانیاً أو غیر منتظم قد تم إعادة ھیكلتھ خالل السنة یعتبر أیضا كحالة من حاالت التعثر. كما 

ً بتصنیف "د" طبقا لوكا استندرد وبورزوفتیش التصنیفالتتربط المجموعة التعثر باالنكشافات المصنفة خارجیا
ز. والتصنیف "ج" طبقا لوكالة التصنیف مودی

تأخذ المجموعة في اعتبارھا عدة مؤشرات متنوعة التي قد تشیر إلى استبعاد احتمالیة السداد كجزء من التقییم النوعي 
الذي تقوم بإجرائھ حول التعثر من جانب العمالء. ومن بین ھذه المؤشرات:

مخالفة االتفاقیات·
وظفین عمومیینأن یكون لدى العمیل التزامات متأخرة السداد لدى دائنین أو م·
وفاة العمیل·
أن یطلب العمیل تمویل عاجل من المجموعة·

ینتفي وجود أي عندما3وفقا لسیاسة المجموعة، تتعافى األداة المالیة من حالة التعثر وبالتالي تنتقل الى خارج المرحلة 
فور 1او المرحلة 2المرحلة شھر متتالیة على األقل. إن اتخاذ قرار بتصنیف األصل ضمن12من معاییر التعثر لمدة 

تعافیھ من التعثر یعتمد على التصنیف االئتماني الحدیث في وقت التعافي، وما إذا وجدت أي مؤشرات على وجود ازدیاد 
ملحوظ في مخاطر االئتمان مقارنة بفترة االعتراف المبدئي. 

االزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان
الموجودات المعرضة لخسائر االئتمان المتوقعة. ولكي یتم تحدید ما إذا كان إحدى تراقب المجموعة باستمرار كافة 

علىالئتماناالشھراً أو خسائر 12متوقعة على مدى الئتمان االاألدوات أو محفظة لألدوات معرضة لخسائر  متوقعة
إن المبدئي. االعترافتمان منذ أي ازدیاد ملحوظ في مخاطر االئبتقدیر ما إذا وجد المجموعة تقوم مدى عمر األداة، 

من الحدود النسبیة والمطلقة. المعاییر الكمیة المستخدمة لتحدید االزدیاد الملحوظ في مخاطر االئتمان تتمثل في مجموعة 
ً تعتبر مرتبطة بازدیاد 30إن كافة الموجودات المالیة التي تسجل تأخر في السداد لمدة  في مخاطر االئتمان ملحوظیوما

حتى وإن لم تشر المعاییر األخرى إلى ازدیاد ملحوظ في مخاطر 2المبدئي ویتم تحویلھا إلى المرحلة االعتراف منذ
االئتمان. 

ً ترى المجموعة ولیس التعثر: ملحوظ لمخاطر االئتمان ة أدناه ھي مؤشرات على االزدیاد الأن االحداث الموضحأیضا

.لمقترض أخذا في االعتبار الزیادة النسبیة في احتماالت التعثرتدھور جوھري في تصنیف مخاطر االئتمان ل·
و عند التوقیع على اتفاقیة معلقة أو إذا استقطاعات من أصل المبلغ أالحسابات المھیكلة التي تتضمن وجود ·

كان الحساب المھیكل یتضمن مخصص محدد. 
یال من العمالء او وفاة العمیل.المؤشرات النوعیة في حالة محفظة خدمات االفراد مثل عملیات االحت·

التص�نیف االئتم�اني الخ�ارجي ض�من "درج�ة االس�تثمار" ف�ي ت�اری� البیان�ات المالی�ة ترى المجموع�ة أن األداة المالی�ة ذات 
المجمعة فیتم تصنیفھا كمنخفض المخاطر االئتمانیة. 

التصنیف الداخلي وتقدیر احتمالیة التعثر في السداد
الخاصة بالمجموعة، تستعین المجموعة بتصنیفات وإجراءات وآلیات أخرى تضع في اعتبارھا كافة عند إدارة المحفظة

وتستعین المجموعة بأدوات تصنیف قیاسیة متعارف علیھا لتقییم التصنیفات/الدرجات جوانب المخاطر المحددة. 
القدرة على تحلیل األعمال ووضع تصنیفات وھذه األداة تتیح لھا التي یتم استخدامھا في عملیة تقدیر احتمالیة التعثر. 

. كما یدعم التحلیل استخدام العوامل المالیة والعوامل الذاتیة غیر على مستوى الملتزم وعلى مستوى التسھیلللمخاطر
المالیة على حد سواء. كما تستعین المجموعة بالتصنیفات الخارجیة الصادرة عن وكاالت التصنیف المعروفة للمحافظ 

ة خارجیاً. المصنف

تت��یح المجموع��ة لعمالئھ��ا ض��مانات ق��د تتطل��ب ان تق��وم المجموع��ة بم��دفوعات نیاب��ة ع��ن عمالءھ��ا. وی��تم تحص��یل ھ��ذه 
المدفوعات من العمالء بناءا على شروط خطاب االعتماد. ومن خالل ھذه الضمانات، تتعرض المجموعة لمخاطر مما�ل�ة 

نفس السیاسات والعملیات الرقابیة. بتلك المرتبطة بالقروض ویتم تفادیھا بتطبیق 
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مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
) (تتمة)2018ینایر 1تقییم خسائر االئتمان المتوقعة (السیاسة المطبقة اعتبارا من 29.2.1

التصنیف الداخلي وتقدیر احتمالیة التعثر في السداد (تتمة)
وتس�تند . جموعة بتقییم احتمالیة التعثر لمحفظة األفراد م�ن خ�الل بطاق�ات درج�ات س�لوكیة مطبق�ة ل�دى المجموع�ةتقوم الم

یس�تند ھیك�ل . بطاقات الدرجات إلى �لی�ة انح�دار لوجیس�تي والت�ي تت�ی� تقی�یم الدرج�ة واحتمالی�ة التعث�ر لك�ل تس�ھیل ائتم�اني
. اس�تدالليویعتب�ر التوزی�ع عل�ى أس�اس البق�اء توزی�ع . مع�دل المخ�اطر�روط السداد المرتبطة باحتمالیة التعثر إلى مفھ�وم

م�ع مع�دل المخ�اطر حی�ث ی�تم اس�تدالليالتوزیع على أساس االحتماالت للمتغیر العشوائي الم�وزع بش�كل معادلة وتستخدم 
.تقییم احتمالیة التعثر من بطاقة الدرجات السلوكیة

إدراج المعلومات المستقبلیة 
عة في اعتبارھا المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي من المتوقع أن تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر تأخذ المجمو

االئتمان المتوقعة لكي یتم إدراج المعلومات المستقبلیة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وھي تعكس بصورة 
ة باالقتصاد الكلي. ومراعاة ھذه العوامل تزید من رئیسیة التوقعات المعقولة والمؤیدة للظروف المستقبلیة المرتبط

درجة األحكام التي یتم اتخاذھا في تحدید خسائر االئتمان المتوقعة. تستعین المجموعة بنماذج إحصائیة إلدراج 
ثالثة سیناریوھات (سیناریو تأخذ المجموعة في اعتبارھا عوامل االقتصاد الكلي في تصنیفات التعثر السابقة. كما 

سي، سیناریو متزاید، سیناریو منخفض) لتوقعات بیانات االقتصاد الكلي بشكل منفصل لكل من القطاعات أسا
الجغرافیة ویتم تطبیق التقییمات المناسبة المرجحة باالحتماالت على ھذه السیناریوھات للوصول إلى نتیجة مرجحة 

لمنھجیات واالفتراضات بما في ذلك أي لمنتظمةةتقوم اإلدارة بمراجعباالحتماالت حول خسائر االئتمان المتوقعة. 
توقعات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. 

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة 
خسائر االئتمان المتوقعة ھي التقدیرات المرجحة باالحتماالت لخسائر االئتمان وتقاس بالقیمة الحالیة لكافة أوجھ العجز 

لفعلي لألداة المالیة. یمثل العجز النقدي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة إلى المجموعة النقدي مخصومة بمعدل الفائدة ا
عقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا. تشتمل العناصر الرئیسیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة البموجب

ھذه العوامل باستخدام قیاس اطر عند التعثر. تقوم المجموعة بالتعثر واالنكشاف للمخالتعثر والخسائر في حالة احتمالیة 
خذا في االعتبار التصنیفات االئتمانیة الداخلیة والخارجیة لھذه الموجودات وطبیعة أنماذج المخاطر االئتمانیة المناسبة 

وقیمة الضمانات والسیناریوھات المستقبلیة لالقتصاد الكلي وعوامل أخرى.

المالیة بما في ذلك بطاقات االئتمان لألداةالتي یتم خاللھا تحدید خسائر االئتمان تمثل الفترة التعاقدیة إن الفترة القصوى 
استحقاق كافة والتسھیالت الدوارة األخرى ما لم یكن للمجموعة حق قانوني في استدعائھا في وقت مبكر باستثناء 

حیث تأخذ المجموعة في اعتبارھا ،2المدرجة ضمن المستوى التسھیالت االئتمانیة (بخالف تسھیالت العمالء/ المقسطة)
.سنوات4مدة بالحد األدنى لمدة االستحقاق 

المخاطر عند التعثر
تأخذ المجموعة في اعتبارھا عند التعثر المبلغ الذي سوف یستحق على الملتزم للمجموعة عند التعثر. المخاطر تمثل

وبالتالي، المخاطر عند التعثر إضافة الى التسھیالت االئتمانیة المسحوبة. مختلف المخاطر التي قد تؤدي الى زیادة
. یتم تقدیر المخاطر عند التعثر اخذا في االعتبار الشروط سیتضمن االنكشاف البنود داخل وخارج المیزانیة العمومیة

المدفوعات مقدما وجدول اإلطفاء والمنحنیات المرجعیة واالستحقاق وخیاراتالتعاقدیة مثل معدالت الكوبونات والتكرار 
كما تتضمن المخاطر عند التعثر بالنسبة للقروض لألفراد افتراضات المدفوعات وعوامل تحول االئتمان... الى غیر ذلك. 

مقدما حیث یتم تطبیق عوامل التحول االئتماني لتقدیر االنخفاضات المستقبلیة. 

معدل الخسارة عند التعثر
عند التعثر قیمة الخسارة المحتملة في حالة حدوث التعثر. تقوم المجموعة بتقدیر عوامل قیاس معدل یمثل معدل الخسارة 

معدالت االسترداد التاریخیة للمطالبات من األطراف المقابلة المتعثرة. تأخذ نماذج الخسائر الخسارة عند التعثر استناداً إلى 
طاع االعمال الذي یعمل بھ الطرف المقابل وتكالیف استرداد أي عند التعثر ھیكل المطالبة والضمانات واالولویة وق

ضمان یمثل جزءا أساسیا من األصل المالي. 

الموجودات المشتراة او و3و 2و 1، یتم تقدیر معدل الخسارة عند التعثر للمراحل 9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
فئةالمستحدثة منخفضة القیمة االئتمانیة  . یتم تقدیر 9من فئات الموجودات ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة لكل

من خالل االختبارات المؤیدة مقابل االستردادات -متى أمكن ذلك-مدخالت احتساب معدالت الخسارة عند التعثر وتعدیلھا 
الحدیثة. ویتم تكرار ھذه العملیات لكل سیناریو اقتصادي حتى أمكن ذلك. 
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وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)أھداف-29

مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان:29.2.2

یوضح الجدول التالي الحد األقصى لمجمل التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالیة قبل احتساب تأثیر أي 
ر االئتمان:، أي تخفیف مخاطأخرىضمانات وتعزیزات ائتمانیة 

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

2,016,3251,432,886النقد لدى البنوك 
726,459646,675واوراق دین مالیة أخرى أذونات وسندات خزانة 

4,635,3275,240,825قروض وسلف
108,1644,396موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

318,230-موجودات مالیة متاحة للبیع
-132,311موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرى  

77,597-موجودات مالیة محتفظ بھا حتى االستحقاق
(باستثناء المدفوعات مقدما موجودات أخرى متضمنةً القیمة الموجبة للمشتقات

265,038254,379والموجودات بانتظار البیع وأخرى)
──────────────────

7,883,6247,974,988االجمالي 
──────────────────

1,962,6282,125,625باالئتمان ةالتزامات متعلق
──────────────────

9,846,25210,100,613المجموع
══════════════════

كما ھي مدرجة في بیان المركز المالي المجمع.دفتریةللمخاطر المبینة أعاله یستند إلى صافي القیمة الإن التعرض

عند تسجیل األدوات المالیة بالقیمة العادلة، تمثل المبالغ المبینة أعاله التعرض لمخاطر االئتمان الحالیة ولكن لیس الحد 
.قیمفي المستقبل كنتیجة للتغیرات في الاألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج 

خرىالضمان والتعزیزات االئتمانیة األ29.2.3
إن حجم ونوع وقیمة الضمان یستند إلى التعلیمات المحددة في إطار إدارة المخاطر. تتضمن أنواع الضمانات الرئیسیة 

ة. یتم إعادة تقییم وحفظ الضمانات بشكل مستقل المسعرة والضمانات النقدیة والكفاالت البنكیسھمالمقبولة العقارات واأل
.عمالعن وحدات األ

ً لالتفاقیات المبرمة وتراقب القیمة السوقیة  وتراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافیة وفقا
للضمانات التي یتم الحصول علیھا على أساس دوري.

تركزات مخاطر االئتمان29.2.4
متشابھة من حیث الموقع الجغرافي الذي یعملون خصائصت مخاطر االئتمان عندما یكون لعدد من العمالء تنشأ تركزا

الذي یرتبطون بھ، مما قد یجعل قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تتأثر بشكل مماثل عمالفیھ أو قطاع األ
بالتغیرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو غیرھا.

ً بسبب التركز الملحوظ لموجوداتیمك تدار ھذه مجموعة ألي طرف مقابل واحد. الن أن تنشأ مخاطر االئتمان أیضا
دیسمبر 31من مجمل القروض كما في % 22نسبةقروض قائمة تشكل 10المخاطر من خالل تنوع المحفظة. إن أكبر 

2018)2017 :23.(%
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر االئتمان (تتمة)29.2
تركزات مخاطر االئتمان (تتمة)29.2.4

یمكن تحلیل الموجودات المالیة وااللتزامات لدى المجموعة قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بھا أو تعزیزات ائتمانیة 
حسب القطاعات الجغرافیة كما یلي:

الموجودات
2018

التزامات 
متعلقة باالئتمان

2018
تالموجودا

2017

التزامات 
متعلقة باالئتمان

2017

المنطـقة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

7,063,1651,883,4167,077,7202,033,964الشرق األوسط وشمال أفریقیا
68,215421160,565454أمریكا الشمالیة

396,60028,669479,72735,025أوروبا
119,3841,691205,64413,968آسیا

236,26048,43151,33242,214أخرى
────────────────────────────────────

7,883,6241,962,6287,974,9882,125,625المجموع
════════════════════════════════════

اللتزامات المتعلقة باالئتمان قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بھا أو یمكن تحلیل الموجودات المالیة للمجموعة وا
كما یلي:عمالتعزیزات ائتمانیة حسب قطاعات األ

20182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

1,544,3991,078,334مطالبات سیادیة
1,561,1541,669,987بنوك

332,924300,300استثمار
967,440959,680تجاریة

1,155,1581,392,285عقارات
1,227,6171,397,298شخصیة
809,148959,337تصنیع
876,135981,307إنشائیة
1,372,2771,362,085أخرى

──────────────────
9,846,25210,100,613

══════════════════

مخاطر السیولة 29.3
طر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. وللحد من ھذه المخاطر، تتمثل مخاطر السیولة في مخا

حرصت اإلدارة على تنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار ومراقبة السیولة على أساس 
یومي.

وعة على أساس فترات االستحقاق التعاقدیة غیر یبین الجدول التالي تحلیل قائمة استحقاق المطلوبات المالیة للمجم
المخصومة المتبقیة. یتم التعامل مع السداد الخاضع لإلخطار كما لو أن اإلخطار یجب إرسالھ فوراً.

3إلى 1
أشھر

12إلى 3
شھراً 

أكثر من  
المجموعسنة واحدة

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

نار كویتيدی
المطلوبات المالیة

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة 
1,210,880774,681205,9852,191,546األخرى

3,965,495965,846142,6385,073,979ودائع من عمالء
72,673207,854669,494950,021قروض دائنة

6,26430,138601,317637,719سندات
87,11919,027695,726801,872متوسطة األجلأوراق دفع 

158,640140,349280,914579,903مطلوبات أخرى *
────────────────────────────────────

5,501,0712,137,8952,596,07410,235,040
════════════════════════════════
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر السیولة (تتمة)29.3
3إلى 1

أشھر
12إلى 3

شھراً 
أكثر من  
المجموعسنة واحدة

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
المطلوبات المالیة

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة 
1,244,902620,708433,7682,299,378األخرى

4,345,874804,474108,9155,259,263ودائع من عمالء
126,31975,644312,094514,057قروض دائنة

2,58481,941360,661445,186سندات
36,564828,041864,605-أوراق دفع متوسطة األجل

264,69496,739143,603505,036مطلوبات أخرى *
────────────────────────────────────

5,984,3731,716,0702,187,0829,887,525
════════════════════════════════════

القیمة العادلة السالبة للمطلوبات المالیة المشتقة.خرى* تتضمن المطلوبات األ

لتزامات على المجموعة.یبین الجدول التالي تواریخ االنتھاء التعاقدیة حسب استحقاق المطلوبات المحتملة واال

1-3
أشھر

3-12
شھراً 

أكثر من 
المجموعسنة واحدة

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

642,955809,914509,7591,962,628التزامات متعلقة باالئتمان
1416,86381,16988,173التزامات متعلقة باالستثمار

────────────────────────────────────
643,096816,777590,9282,050,801

════════════════════════════════════

2017
933,347686,981505,2972,125,625التزامات متعلقة باالئتمان

29,49934,82681,093145,418التزامات متعلقة باالستثمار
────────────────────────────────────

962,846721,807586,3902,271,043
════════════════════════════════════

یلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحدید قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات 
دادھا أو تسویتھا. إن قائمة استحقاق الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من على أساس التاریخ المتوقع الستر

تستند إلى المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى خالل األرباح او الخسائر والموجودات المالیة 
ت الفعلیة عن االستحقاقات المبینة أدناه، إذ من تقدیرات اإلدارة لتسییل تلك الموجودات المالیة. وقد تختلف االستحقاقا

المحتمل أن یكون للمقترضین الحق في سداد االلتزامات مقدماً مشتملة أو بدون غرامات.
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مخاطر السیولة (تتمة)29.3

شھراً 12-3أشھر3إلى 1
أكثر من 

المجموعسنة واحدة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيدینار كویتيألف 2018

الموجودات
2,114,6893,9771022,118,768النقد في الصندوق ولدى البنوك 

واوراق دین مالیة أذونات وسندات خزانة 
137,651164,427424,381726,459أخرى 

1,268,3381,247,6702,119,3194,635,327قروض وسلف 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

6,299173,96584,801265,065خالل األرباح أو الخسائر 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

55,6336,422191,629253,684خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
75,986147,812244,143467,941موجودات أخرى 

97,709-97,709-محتفظ بھا للمتاجرةعقارات 
329,482329,482--استثمار في شركات زمیلة 

625,409625,409--عقارات استثماریة
334,670334,670--ممتلكات ومنشآت ومعدات

328,493328,493--موجودات غیر ملموسة
187,304-187,304-ظ بھا لغرض البیع موجودات محتف

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

3,658,5962,029,2864,682,42910,370,311إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════

وحقوق الملكیةالمطلوبات
سسات المالیة المستحق إلى البنوك والمؤ

1,095,087730,948232,9702,059,005األخرى
3,822,778930,066134,7594,887,603ودائع من العمالء

قروض مستحقة، وسندات، وأوراق دفع 
131,276175,8891,526,0001,833,165متوسطة األجل

158,640140,349280,914579,903مطلوبات أخرى 
1,010,6351,010,635--حقوق ملكیة 

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

5,207,7811,977,2523,185,27810,370,311مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
════════════════════════════════════
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(تتمة)مخاطر السیول29.3 ة

شھراً 12-3أشھر3إلى 1
أكثر من 

سنة واحدة
)معاد ادراجھ(

المجموع
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي2017

الموجودات
1,559,7706,8622,9331,569,565النقد في الصندوق ولدى البنوك 

مالیة واوراق دین أذونات وسندات خزانة 
166,283151,361329,031646,675أخرى 

1,066,3471,778,7202,395,7585,240,825قروض وسلف 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

6,8432,60925,90335,355خالل األرباح أو الخسائر 
32,73315,487465,883514,103موجودات مالیة متاحة للبیع 

1,67675,92177,597-لیة محتفظ بھا لالستحقاق موجودات ما
109,451151,958185,791447,200موجودات أخرى

91,564-91,564-عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
375,305375,305--استثمار في شركات زمیلة 

177,863177,863--استثمار في شركة محاصة إعالمیة
522,946522,946--عقارات استثماریة

316,624316,624--ممتلكات ومنشآت ومعدات
329,517329,517--موجودات غیر ملموسة

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

2,941,4272,200,2375,203,47510,345,139إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════

وحقوق الملكیةالمطلوبات
المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة 

998,045569,771446,2552,014,071األخرى
4,227,027797,490104,6835,129,200ودائع من العمالء

قروض مستحقة، وسندات، وأوراق دفع 
72,405194,3381,218,0071,484,750جلمتوسطة األ

264,69496,739143,603505,036مطلوبات أخرى 
1,212,0821,212,082--حقوق ملكیة 

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

5,562,1711,658,3383,124,63010,345,139مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
════════════════════════════════════

مخاطر السوق 29.4
إن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب قیمة األصل نتیجة للتغیرات في متغیرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار العمالت 

جھة المصدرة لھ أو سواء تنتج ھذه التغیرات عن عوامل محددة تتعلق باالستثمار الفردي أو السھماألجنبیة وأسعار األ
عوامل تؤثر على كافة الموجودات المالیة المتداولة في السوق.

ً على فئات متعددة للموجودات وتنویع  تدار مخاطر السوق على أساس توزیع الموجودات بصورة محددة مسبقا
اتھ، وتقدیر اإلدارة المستمر لظروف السوق واتجاھوالتقییمعمالالموجودات من حیث التوزیع الجغرافي وتركزات األ

للتغیرات طویلة وقصیرة األجل في القیمة العادلة.

مخاطر أسعار الفائدة29.4.1
تنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن تؤثر التغییرات في أسعار الفائدة على القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات 

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الداخلیة على مستوى المنشأة. . تدیر كل شركة تابعة للمجموعة مخاطر الالمالیة
التأثیرات الناتجة من تقلب المستویات السائدة ألسعار الفائدة في السوق على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة نتیجة لعدم 

. تدیر یرھا في فترة معینةق أو یعاد تسعتوافق أو وجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات وااللتزامات التي تستح
.خالل استراتیجیات إدارة المخاطرالمجموعة ھذه المخاطر بمطابقة إعادة التسعیر للموجودات والمطلوبات من

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل معدالت فائدة (أذونات وسندات 
والودائع من العمالء والقروض المستحقة أخرىمالیة اتإلى بنوك ومؤسسالخزانة والقروض والسلف والمستحق 
والسندات وأوراق الدفع متوسطة األجل).
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر السوق (تتمة)29.4
(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة29.4.1

رات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة بعد تأثیر یوضح الجدول التالي مدى حساسیة األرباح قبل الضرائب للتغی
ثابتة.خرىمحاسبة التغطیة، مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األ

نقطة25استناداً إلى الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المحتفظ بھا في نھایة السنة ستؤثر زیادة مقدرة بمعدل 
ثابتة، على ربح المجموعة قبل الضرائب كما یلي:خرىبكافة المتغیرات األأساسیة في سعر الفائدة، مع االحتفاظ

نقطة أساسیة25الزیادة بمعدل 
الزیادة (النقص) في الربح قبل الضرائب

20182017العملة
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

(2,274)549دینار كویتي
(792)(403)دوالر أمریكي

(106)(101)یورو
(2)5جنیھ إسترلیني

على ربح المجموعة قبل الضرائب. معاكسإن النقص في النقاط األساسیة سوف یكون لھ تأثیر 

مخاطر العمالت األجنبیة29.4.2
بیة. تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجن

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة الناتجة عن المعامالت التي تتم بعمالت غیر الدینار الكویتي. ویمكن 
للمجموعة تخفیض مخاطر تعرضھا لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة من خالل استخدامھا ألدوات مالیة مشتقة. 

مالت األجنبیة في مستوى معقـول من خالل التعامل بعمالت وتحرص المجموعة على إبقاء صافي التعرض لمخاطر الع
ً معامالت التغطیة إلدارة المخاطر الكامنة بالعمالت  ال تتقلب بشكل كبیر مقابل الدینار الكویتي. تستخدم المجموعة أیضا

).25رقم یضاح (إخرىاأل

تغیر في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات یقدم الجدول التالي تحلیالً للتأثیر على األرباح قبل الضرائب (بسبب ال
% في قیمة سعر صرف العمالت مقابل الدینار الكویتي مقارنةً 5بنسبةلزیادة مقدرة النقدیة) وحقوق الملكیة نتیجة 

ول ثابتة. توضح القیمة السالبة في الجدخرىبالمستویات المعمول بھا في نھایة السنة مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األ
صافي االنخفاض المحتمل في األرباح أو حقوق الملكیة بینما توضح القیمة الموجبة صافي الزیادة المحتملة. 

%5التغیر في سعر صرف العملة بنسبة +
قبل الضرائبالتأثیر على األرباحالتأثیر على حقوق الملكیة العملة

2018201720182017
ألف

دینار كویتي
ألف

كویتيدینار
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

(32,582)(28,099)2,4374,867دوالر أمریكي
(887)(653)1,238751یورو

(13)109--جنیھ إسترلیني

إلى تأثیر مساوي ولكنھ مقابل. قد یؤدي أي ضعف معادل في كل من العمالت المذكورة أعاله مقابل الدینار الكویتي

سھممخاطر اسعار األ29.4.3
سھم. ینتج التعرض لمخاطر أسعار األأسھممن التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات في سھمتنتج مخاطر أسعار األ

غیر المسعرة من محفظة استثمار المجموعة. تدیر المجموعة تلك المخاطر من خالل تنویع االستثمارات من حیث 
ز أنشطة قطاعات األعمال. التوزیع الجغرافي وترك

تقوم المجموعة بإجراء تحلیل الحساسیة بصورة دوریة بغرض تحدید التأثیر المحتمل ألي تغیرات جوھریة في القیمة 
العادلة ألدوات حقوق الملكیة. استناداً إلى نتائج التحلیل الذي تم إجراؤه، ال یوجد تأثیر مادي على أرباح المجموعة 

بنسبةوحقوق الملكیة للت % في أسواق األوراق المالیة الرئیسیة. 5قلب
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)-29

مخاطر السوق (تتمة)29.4
(تتمة) سھممخاطر اسعار األ29.4.3

رجة إن الموجودات المالیة للمجموعة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المالیة المد
المختلفة ھي كما یلي:االعمال بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى في قطاعات 

موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح او الخسائر 

موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 
اإلیرادات الشاملة األخرى 

ینار كویتي دألفدینار كویتي ألف2018

68618,098مطالبات سیادیة
56,66526,680بنوك

74,86917,742استثمار 
1,186-تجارة 

22,804-عقارات 
11,914-تصنیع 
24,68122,949أخرى 

──────────────────

156,901121,373
══════════════════

موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح او الخسائر 
موجودات مالیة 

متاحة للبیع 
دینار كویتي ألفدینار كویتي ألف2017

40348,760مطالبات سیادیة
46925,563بنوك

87473,450استثمار 
586-تجارة 

24,70716,651عقارات 
10,612-تصنیع 
4,50620,251أخرى 

──────────────────
30,959195,873

══════════════════
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29
-

ف وسیاسات إدارة المخاطر (تتمة)
أھدا

29.4
29.4.3مخاطر السوق (تتمة)

مخاطر اسعار األ
سھم

(تتمة)
ت المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموج

إن الموجودا
ت المالیة 

ودا
ت الشاملة األخرى 

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادا
للمجموعةفي

ال
ت الجغرافیة 

قطاعا
المختلفة ھي كما یلي:

الشرق األوسط 
وشمال أفریقیا

أوروبا
أمریكا

الشمالیة
آسیا

اإلجمالي
اإلجمالي

2018
2018

2018
2018

2018
2017

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینا

ر كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
ف

أل
دینار كویتي

ف
أل

دینار كویتي
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر
أسھم

11,318
2,467

4,733
51

18,569
29,724

صنادیق مدارة
12,955

55,611
69,766

-
138,332

1,235
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═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
═

═
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

اإلیرادات الشاملة األخرى 
أسھم

مسعرة
32,709

-
-

-
32,709

-
أسھم

غیر مسعرة
64,166

21,337
3,161

-
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موجودات مالیة متاحة للبیع 

أسھم
مسعرة

-
-

-
-

-
42,175

أسھم
غیر مسعرة

-
-

-
-

-
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(تتمة)أھداف وسیاسات إدارة المخاطر -29

29.5 ً مخاطر المدفوعات مقدما
إن مخاطر المدفوعات مقدماً ھي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسارة مالیة بسبب قیام عمالئھا واألطراف المقابلة بالسداد 
أو طلب السداد قبل التاریخ المتوقع مثل قروض الرھونات ذات األسعار الثابتة عند انخفاض أسعار الفائدة. إن موجودات 

خرىالموجودات. كما أن ظروف السوق األمجموعمجموعة التي تحمل فائدة ثابتة لیست ذات قیمة جوھریة مقارنة بال
ً لیست مؤثرة بصورة جوھریة في األسواق التي تعمل فیھا المجموعة. ولذلك، تعتبر  التي تؤدي إلى السداد مقدما

د لیس جوھریاً بعد احتساب تأثیر غرامات المدفوعات مقدماً.المجموعة أن تأثیر السداد مقدماً على صافي إیرادات الفوائ

مخاطر التشغیل29.6
إن مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل العملیات التشغیلیة واألفراد والنظام الذي یدعم العملیات 

اإلدارة ویتم تطبیقھا لتحدید وتقییم التشغیلیة. یوجد لدى المجموعة مجموعة من السیاسات واإلجراءات التي أقرھا مجلس 
المرتبطة باألنشطة المصرفیة والمالیة التي تقوم بھا خرىومراقبة مخاطر التشغیل إلى جانب أنواع المخاطر األ

المجموعة. ویتم إدارة مخاطر التشغیل من قبل إدارة المخاطر. وتعمل إدارة المخاطر على ضمان االلتزام بالسیاسات 
دید وتقییم واإلشراف ومراقبة مخاطر التشغیل كجزء من إدارة المخاطر الشاملة. واإلجراءات لتح

القیمة العادلة لألدوات المالیة وغیر المالیة -30

بقیمة وراق الدفع متوسطة األجل أباستثناءدفتریةإن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بصورة مادیة عن قیمتھا ال
). بالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة السائلة او ذات 14رقم دینار كویتي (إیضاح ألف655,883عادلة تبلغ

قیمتھا العادلة تقریباً. ویسري ھذا الدفتریة شھور) فمن المفترض ان تعادل القیمة 3فترة استحقاق قصیرة االجل (اقل من 
ر بدون استحقاق محدد واالدوات المالیة ذات المعدالت االفتراض أیضا على الودائع تحت الطلب وحسابات االدخا

المتغیرة. 

یتم تصنیف القیمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالیة المشار الیھا سابقا وفقا للسیاسة الخاصة بقیاس القیمة العادلة 
ء والبیع والتغیر في بصورة رئیسیة في عملیات الشرا3. تتمثل الحركة في المستوى 2.6الموضحة في اإلیضاح رقم 

القیمة العادلة؛ التي ال تعتبر جوھریة بالنسبة للبیانات المالیة المجمعة للمجموعة. 

من سندات شركات غیر مسعرة صادرة من بنوك ومؤسسات مالیة. 3تتألف أوراق الدین المالیة المدرجة ضمن المستوى 
التدفقات النقدیة المخصومة من خالل ھوامش ائتمانیة (تتراوح من ویتم تقدیر القیمة العادلة لھذه السندات باستخدام طرق 

وغیرھا من األوراق المالیة ضمن ھذه الفئات تتضمن في األساس استثمارات استراتیجیة في سھم%). إن األ3% إلى 1
م أسالیب تقییم وصنادیق مدارة غیر متداولة في سوق نشطة. یتم تقدیر القیمة العادلة لھذه االستثمارات باستخداأسھم

مناسبة للظروف. تتضمن أسالیب التقییم نماذج التدفقات النقدیة المخصومة، ومعلومات السوق الملحوظة للشركات 
المقارنة، ومعلومات عن معامالت حدیثة، وصافي قیم الموجودات. وتتكون المدخالت الجوھریة غیر الملحوظة 

ل الخصم ومعدل النمو النھائي، واالیرادات وتقدیرات األرباح المستخدمة في أسالیب التقییم في االساس من معد
ومضاعفات السوق مثل السعر إلى القیمة الدفتریة والسعر إلى الربحیة. وفي ضوء الطبیعة المتغیرة لھذه االستثمارات 

فلیس من العملي االفصاح عن نطاق المدخالت الجوھریة غیر الملحوظة. 

لھا ال تختلف بصورة مادیة عن الدفتریة بالتكلفة المطفأة، كما أن القیمة خرىبات المالیة األیتم إدراج الموجودات والمطلو
قیمتھا العادلة حیث أن أغلب ھذه الموجودات والمطلوبات المالیة ذات فترات استحقاق قصیرة األجل او یتم اعادة تسعیرھا 

یمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتبقیة بالتكلفة فورا بناء على حركة السوق في اسعار الفائدة. ویتم تقدیر الق
المطفأة باستخدام أسالیب تقییم تتضمن افتراضات معینة مثل ھوامش االئتمان التي تعتبر مالئمة للظروف. 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة وغیر المالیة (تتمة)-30

یمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:یعرض الجدول التالي الجدول الھرمي لقیاس الق

: 2018دیسمبر 31الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة كما في 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي2018

موجودات تقاس بالقیمة العادلة
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

الخسائر:األرباح او 
7,72318,569-10,846أسھم

2,832--2,832أوراق دین مالیة
60,56277,770138,332-صنادیق مدارة

105,332105,332--موجودات متنازل عنھا 

العادلة من خالل مدرجة بالقیمةموجودات مالیة 
األخرى: اإلیرادات الشاملة 

32,70934,79053,874121,373أسھم
118,3016,0208,000132,311أوراق دین مالیة 

72,807-72,807-)27(إیضاح مشتقات

مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة 
(30,946)-(30,946)-)27(إیضاح مشتقات 

: 2017دیسمبر 31الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة كما في 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي2017

موجودات تقاس بالقیمة العادلة
ن خالل موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة م

الخسائر:األرباح او 
29,724--29,724أسھم

4,396--4,396أوراق دین مالیة
3888471,235-صنادیق مدارة

للبیع: موجودات مالیة متاحة 
42,1754,91333,87980,967*أسھم

47,384318,230-270,846أوراق دین مالیة 
11,08860,23571,323-مدارة صنادیق 

38,881-38,881-)27(إیضاح مشتقات

مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة 
(21,754)-(21,754)-)27(إیضاح مشتقات 

لم یكن ھناك أي تحویالت مادیة بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة العادلة خالل السنة. 

لمركز المالي المجمع او بیان حقوق ملكیة المساھمین المجمع یعتبر غیر مادي في حالة تغیر متغیرات إن تأثر بیان ا
%. 5المستخدمة لتحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة غیر المسعرة بنسبةذات الصلةالمخاطر

الف دینار كویتي مدرجة بالتكلفة 43,583* تتضمن الموجودات المالیة المتاحة للبیع موجودات مالیة غیر مسعرة بمبلغ 
ناقصا انخفاض القیمة. 
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العملیات الموقوفة-31

وھي "OSN% في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة ("بانثر") المعروفة ب"60.50تمتلك المجموعة حصة ملكیة بنسبة 
لمي. تقدم الشركة خدمات قنوات شركة تخضع للسیطرة المشتركة تم تأسیسھا في دبي ومسجلة في مركز دبي المالي العا

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

،2018أغسطس 8قامت المجموعة بالمحاسبة عن حصة ملكیتھا في شركة بانثر باستخدام طریقة حقوق الملكیة. في 
لبیع حصة ملكیتھا بالكامل في شركة بانثر. وقد قامت وافق مجلس إدارة الشركة األم على بدء تنفیذ خطة سریعة 

المجموعة بتعیین خبیر مصرفي في االستثمار الدولي لھذا الغرض. ونتیجة لذلك، تم تصنیف االستثمار في شركة محاصة 
،2018دیسمبر 31في بیان المركز المالي المجمع للسنة المنتھیة في " محتفظ بھ لغرض البیعإعالمیة تحت بند "أصل 

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات الموقوفة. -5وذلك وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

،5للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ووفقا . مجموعة في قطاع اإلعالم التشغیليتمثل كافة أنشطة الOSNإن أعمال شركة 
انتفت الحاجة الى ظھور قطاع االعالم ضمن االیضاح كعملیة موقوفة، وبالتالي، OSNیتم تصنیف االستثمار في شركة 

. یعرض الجدول التالي نتائج شركة بانثر للسنة:2018لسنةالخاص بقطاعات االعمال

2018*2017
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

92,535178,490اإلیرادات 
(231,578)(130,549)المصروفات 

──────────────
(53,088)(38,014)خسارة السنة من العملیات الموقوفة 

══════════════
(53,024)(38,084)اجمالي الخسائر الشاملة للسنة من العملیات الموقوفة 

══════════════
(30,179)(22,968)حصة المجموعة من خسارة السنة من العملیات الموقوفة 

══════════════
(30,136)(23,010)حصة المجموعة من اجمالي الخسائر الشاملة للسنة من العملیات الموقوفة 

══════════════

یلخص الجدول التالي القیمة الدفتریة لحصة المجموعة في االستثمار في شركة محاصة واالصل المحتفظ بھ لغرض البیع:

2018*
2017

)ھمعاد ادراج(
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

90,69881,750موجودات متداولة 
427,372428,292موجودات غیر متداولة 

(119,906)(133,884)مطلوبات متداولة 
(70,310)(58,276)مطلوبات غیر متداولة 

────────────────
325,910319,826حقوق الملكیة 

════════════════
177,863-القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة في شركة محاصة إعالمیة 

════════════════
-187,304القیمة الدفتریة ألصل محتفظ بھ لغرض البیع للمجموعة 

════════════════

لعملیات الموقوفة.، قبل التصنیف كموجودات محتفظ بھا لغرض البیع وا2018أغسطس 8* تمثل النشاط حتى 
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إدارة رأس المال -32

عمالإن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجیدة لدعم األ
التي تقوم بھا وتحقیق أعلى قیمة یحصل علیھا المساھمون. تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء تعدیالت علیھ 

ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. للمحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة إجراء تعدیل في
المشتراة.الشركة أسھمجدیدة أو شراء / بیع أسھمعلى مدفوعات توزیعات األرباح إلى المساھمین أو إصدار 

2018دیسمـبر 31اإلجراءات خـالل السنتین المنتھیتین فـي لـم یتـم إجـراء أي تغییرات فـي األھـداف أو السیاسـات أو
.2017دیسمبر 31و

تراقب المجموعة رأس المال على مستوى الشركة األم وكل شركة من الشركات التابعة.

استناداً إلى االعتبارات المختلفة ألصحاب المصالح (المساھمون ووكاالت التصنیف وأسواق الدین)، یتم مراقبة رأس 
المال على مستوى الشركة األم من حیث (أ) معدل الرفع المالي و (ب) صافي الدین إلى قیمة المحفظة.

ً على حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي ل الرفع الماليیتم تعریف معد كإجمالي الدین على مستوى الشركة األم مقسوما
مرونة المالیة لتفعیل قرارات االستثمار في الوقت المناسب. الشركة األم. إن القدرة على الرفع المالي توفر للشركة األم ال

ضعف على المدى المتوسط. تدرج الشركة األم 2.5وتتوقع الشركة األم أال یزید معدل الرفع المالي عن المعدل المحدد بـ 
ن. القروض المستحقة والسندات وأوراق الدفع متوسطة األجل والفوائد المستحقة علیھا ضمن إجمالي الدی

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

42,053-قروض مستحقة
198,21098,800سندات

521,421518,076أوراق دفع متوسطة األجل
13,89212,453الفوائد المستحقة علیھا

────────────────

733,523671,382إجمالي الدین

الشركة أسھمة بمساھمي الشركة األم (باستثناء حقوق الملكیة الخاص
347,335517,039المشتراة المحتفظ بھا من قبل الشركات التابعة للمجموعة)

────────────────

2.111.30معدل الرفع المالي
════════════════

ھا وتغطیة أعمالبمستوى رأسمال كاف لدعم إن كل شركة تابعة للمجموعة مسؤولة عن إدارة رأس المال لدیھا واالحتفاظ
تعرضھا للمخاطر المالیة. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التابعة التي تتبع للرقابة القانونیة یتم الرقابة علیھا من خالل كفایة 

ام بكفایة رأس في نطاقات االختصاص التي تعمل فیھا. تتم مراقبة مدى االلتزخرىرأس المال و/أو المتطلبات القانونیة األ
من قبل كل شركة من الشركات التابعة التي تخضع للرقابة القانونیة على أساس خرىالمال و/أو المتطلبات القانونیة األ

دوري.
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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
  ═════════ ═════════ 
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ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
ضة 

شركة مشاريع الكويت القاب
 

 

 

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلي
1 

إلى 
32
 

ت المالية المجمعة.
تشكل جزءاً من هذه البيانا

 
 

12
 

 

ت في حقوق الملكية المجمع 
بيان التغيرا

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2017
  

  
 

صة بمساهمي الشركة األم
الخا

 
 

 

 

 
س 

رأ
المال 
 

عالوة
 

 
صدار

إ
 

 
أسهم

 

أسهم 
الشركة  

المشتراة
 

احتياطي
 

اجباري
 

احتيا
طي 

 
اختياري

 

ت 
التغيرا

المتراكمة في 
القيمة العادلة

 

احتياطي 
تحويل 

 
ت أجنبية 

عمال
 

احتياطي 
برنامج 

خيار 
شراء أسهم 

للموظفين 
 

احتياطي 
 

آخر
 

أرباح 
مرحلة  

 
اإلجمالي 

 

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة

 

ص
ص

الح
 

غير 
المسيطرة

 
مجموع

 
حقوق الملكية

 

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دي
نار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2017
 

147,357
 

3,111
 

(86,216)
 

106,821
 

106,546
 

(3,620)
 

(64,448)
 

1,534
 

(1,306)
 

261,692
 

471,471
 

146,440
 

598,474
 

1,216,385
 

ربح السنة 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
23,572

 
23,572

 
- 

38,926
 

62,498
 

ت )خسائر( شاملة اخرى 
إيرادا

 
- 

- 
- 

- 
- 

4,357
 

(13,724)
 

- 
- 

- 
(9,367)

 
- 

(9,553)
 

(18,920)
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─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─

 
ت )الخسائر( 

إجمالي اإليرادا
الشاملة 

 
- 

- 
- 

- 
- 

4,357
 

(13,724)
 

- 
- 

23,572
 

14,205
 

- 
29,373

 
43,578

 
ت أرباح لعام 

توزيعا
2016
 

بواقع 
25
 

ضاح 
س لكل سهم )إي

فل
17

) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(33,684)
 

(33,684)
 

- 
- 

(33,684)
 

شراء أسهم الشركة المشتراة
 

- 
- 

(4,146)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(4,146)

 
- 

- 
(4,146)

 
بيع أسهم الشركة المشتراة

 
- 

- 
5,050

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
8 

5,058
 

- 
- 

5,058
 

ت باألسهم للموظفين 
المدفوعا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

63
 

- 
83

 
146

 
- 

- 
146

 
ت أرباح مدفوعة إلى 

توزيعا
ص غير المسيطرة 

ص
الح

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(12,097)

 
(12,097)

 
سداد فوائد 

االوراق
 

الرأسمالية 
المستدامة 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(7,321)
 

(7,321)
 

- 
(3,940)

 
(11,261)

 
ضاح 

حيازة شركة تابعة )إي
25

) 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
11,730

 
11,730

 
ت تابعة 

ت في ملكية شركا
التغيرا

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(315)

 
124

 
(191)

 
- 

2,479
 

2,288
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كما في 

31
 

ديسمبر 
2017

 
147,357

 
3,111

 
(85,312)

 
106,821

 
106,546

 
737

 
(78,172)

 
1,597

 
(1,621)

 
244,474

 
445,538

 
146,440

 
626,019

 
1,217,997
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ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
ضة 

شركة مشاريع الكويت القاب
 

 

 

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلي
1 

إلى 
32

 
ت المالية المجمعة.

تشكل جزءاً من هذه البيانا
 

 

13
 

 

ت في حقوق 
بيان التغيرا

الملكية 
المجمع
 

)تتمة(
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2017
  

 
صة بمساهمي الشركة األم

الخا
 

 
 

 

 
س 

رأ
المال 
 

عالوة
 

 
صدار

إ
 

 
أسهم

 

أسهم 
الشركة  

المشتراة
 

احتياطي
 

اجباري
 

احتياطي 
 

اختياري
 

ت 
التغيرا

المتراكمة في 
القيمة العادلة

 

احتياطي 
تحويل 

 
ت أجنبية 

عمال
 

احتياطي 
برنامج 

خيار 
شراء أسهم 

للموظفين 
 

احتياطي 
 

آخر
 

أرباح 
مرحلة 
 

اإلجمالي 
 

أوراق 
رأسمالية 
مستدامة

 

ص
ص

الح
 

غير 
المسيطرة

 
مجموع

 
حقوق الملكية

 

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
دينار  

كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2016

 
)معاد 

ادراجه(
 

147,357 
3,111 

(84,876) 
106,821 

106,546 
2,198 

(32,760) 
1,361 

(4,114) 
258,632 

504,276 
144,025 

608,100 
1,256,401

 
ربح السنة 

 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

45,537 
45,537 

-     
42,574 

88,111
 

خسائر شاملة اخرى 
 

-     
-     

-     
-     

-     
(5,818) 

(31,688) 
-     

-     
-     

(37,506) 
-     

(14,015) 
(51,521)
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─

 
ت 

إجمالي )الخسائر( اإليرادا
الشاملة 

 
-     

-     
-     

-     
-     

(5,818) 
(31,688) 

-     
-     

45,537 
8,031 

-     
28,559 

36,590
 

ت أرباح لعام 
توزيعا

2015
 

بواقع 
25

 
س لكل سهم 

فل
 

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
 

(33,810) 
 

(33,810) 
 

-     
 

-     
 

(33,810)
 

شراء أسهم الشركة المشتراة
 

-     
-     

(15,172) 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(15,172) 
-     

-     
(15,172)

 
بيع أسهم الشركة المشتراة

 
-     

-     
13,832 

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(656) 
13,176 

-     
-     

13,176
 

ت باألسهم للموظفين 
المدفوعا

 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

173 
-     

(799) 
(626) 

-     
-     

(626)
 

ت
ت أرباح مدفوعة إلى 

وزيعا
ص غير المسيطرة 

ص
الح

 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

 
-     

(19,306) 
(19,306)

 
صدار أ

إ
ضاح وراق رأسمالية مستدامة 

)إي
17

) 
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

 
2,415 

-     
2,415

 
سداد فوائد 

االوراق
 

الرأسمالية 
المستدامة

  
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

-     
-     

(7,212) 
(7,212) 

 
-     

(3,873) 
(11,085)

 
ت تابعة 

ت في ملكية شركا
التغيرا
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(15,006) 

(12,198)
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كما في 

31
 

ديسمبر 
2016

 
147,357 

3,111 
(86,216) 

106,821 
106,546 

(3,620) 
(64,448) 

1,534 
(1,306) 

261,692 
471,471 

146,440 
598,474 

1,216,385
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 ة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة مشاريع الكويت القابض
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

14 
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

15 
 

 )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

ً رحلةاألرباح الم ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو  ،، إذا كان ذلك مناسبا
 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 أسس التجميع )تتمة( 
 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 أسس التجميع )تتمة( 
 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 أسس التجميع )تتمة( 
 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 أسس التجميع )تتمة( 
 

     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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 (السياسات المحاسبية الهامة )تتمة -2
 

 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 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.
 

FS - 132 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

30 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

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

 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 

ً ألصل. عند تحديد القيمة المرتبطة با معامالت السوق الحديثة في االعتبار، إن تؤخذ البيع، حتى تكاليف الالعادلة ناقصا
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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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 )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

ً مصروفات / مدفوعات التشغيل.  وخسائر الشغور معدل صافي إيرادات  قيم من كما يتم خصم مجموعةالتحصيل وناقصا
، 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 
FS - 149



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

47 
 

 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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 12
-

 
الشركات التابعة الجوهرية المملوكة جزئيا  )تتمة(

 
 

ض 
عر

موجز 
ل

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
31
 

ديسمبر: 
 

 
2017

 
 

2016
 

 
بنك 

برقان 
 

العقارات المتحدة
 

البنك االردني الكويتي
 

 
بنك 

برقان 
 

ت المتحدة
العقارا

 
البنك االردني الكويتي

 

 
ف

أل
 

دينار كو
يتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
 

 
 

 
 

 
 

 

التشغيل 
 

281,394
 

3,887
 

11,077
 

 
(182,225)

 
13,475

 
         (90,701)

 
االستثمار 

 
(94,563)

 
(13,744)

 
33,874

 
 

26,441
 

(14,259)
 

              12,161
 

التمويل 
 

(131,090)
 

7,107
 

9,299
 

 
172,444

 
5,575

 
         (4,349)

 
 

─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
   ─

─
─
─
─
─

 
 

─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─

 
   ─

─
─
─
─
─

 
ص( في النقد والنقد المعادل

صافي الزيادة )النق
 

55,741
 

(2,750)
 

54,250
 

 
16,660

 
4,791

 
         (82,889)

 
 

═
═
═
═
═
═

 
═
═
═
═
═
═

 
 ═

═
═
═
═
═
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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
 ألف 2017

 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
 ألف 2016

 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 

 FS - 162 



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

60 
 

 )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
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 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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ت المالية المجمعة 
ت حول البيانا

ضاحا
إي

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2017
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 29
-

 
معلومات القطاعات )تتمة(  

 
 

ت حول توزيع الموارد وتقي
ض اتخاذ القرارا

صلة لغر
صورة منف

ب اإلدارة نتائج قطاعاتها ب
تراق

س بما يتفق مع األرباح أو الخسائر 
يم األداء. يتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى األرباح أو الخسائر وتقا

ت المالية المجمعة:
في البيانا

 

 

األنشطة 
صرفية  

الم
 

التجارية 
 

ت 
إدارة الموجودا

 
و

االس
ت 

تثمارا
صرفية

الم
 

تأميـن *
 

وسائل 
 

االعالم **
 

القطاع
 

 
صناعي

ال
 

 
ضياف

قطاع ال
ة 

 
ت 

والعقارا
 

أخرى
 

ت 
االستبعادا

ت 
بين القطاعا

 
المجمـوع

 

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2017

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الموجودات والمطلوبات:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت

ت القطاعا
موجودا

 
8,798,228

 
860,141

 
73,971

 
183,530

 
267,168

 
865,106

 
283,978

 
(981,068)

 
10,351,054
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ت

ت القطاعا
مطلوبا

 
7,851,858

 
1,153,527

 
- 

- 
115,596

 
560,827

 
204,790

 
(753,541)

 
9,133,057
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للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2017

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت
ت القطاعا

إيرادا
 

495,322
 

73,512
 

4,735
 

(30,179)
 

36,873
 

96,048
 

21,777
 

(42,478)
 

655,610
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ربح )خسارة( السنة 

 
106,257

 
(11,017)

 
4,735

 
(30,179)

 
6,541

 
(6,746)

 
486

 
(7,579)

 
62,498
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معلومات القطاعات االخرى:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت زميلة 
استثمار في شركا

 
8,326

 
38,870

 
73,971

 
- 

201,813
 

52,927
 

- 
- 

375,907
 

ضاح 
الشهرة )إي

11
) 

134,856
 

16,466
 

- 
- 

- 
- 

34,646
 

- 
185,968

 
ضاح 

ت أخرى غير ملموسة )إي
موجودا

11
) 

136,992
 

- 
- 

- 
- 

2,320
 

3,883
 

- 
143,195

 
س( خسائر ائتمان  

ص )عك
ص

مخ
 

23,172
 

(705)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

22,467
 

ت زميلة 
صة في نتائج شركا

ح
 

285
 

1,324
 

4,735
 

- 
13,127

 
(6,715)

 
- 

- 
12,756

 
ت

ض قيمة استثمارا
انخفا

 
976

 
139

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1,115

 
استهالك وإطفاء 

 
18,618

 
1,920

 
- 

- 
353

 
817

 
417

 
- 

22,125
 

 
ت المختلفة للمجموعة.

ضمن سياق األعمال الطبيعي بين القطاعا
ت الناشئة 

صدة والمعامال
ت في األر

ت بين القطاعا
تتمثل االستبعادا

 
 

* تمثل الفوائد في
 

شركة
 

الخليج للتامين
 

وه
ضاح 

ي شركة زميلة للمجموعة )االي
8 )

 
** تمثل الفوائد في مجموعة بانثر لإلعالم
 

وه
صة للمجم

ي شركة محا
ضاح 

وعة )االي
9 )
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ت المالية المجمعة 
ت حول البيانا

ضاحا
إي

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2017
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 29
-

 
معلومات القطاعات )تتمة(

 
  

األنشطة 
صرفية  

الم
 

التجارية 
 

ت 
إدارة الموجودا

 
ت

واالستثمارا
 

صرفية
الم

 
تأميـن *

 
وسائل 

 
االعالم **

 
القطاع

 
 

صناعي
ال

 
 

ضيافة 
قطاع ال

 
ت 

والعقارا
 

أخرى
 

ت 
االستبعادا

ت 
بين القطاعا

 
المجمـوع

 

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

دينار  
كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

ف
أل

 
دينار كويتي

 
ف

أل
 

دينار كويتي
 

كما في 
31
 

ديسمبر 
2016

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت:
ت والمطلوبا

الموجودا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت

ت القطاعا
موجودا

 
8,712,185

 
676,360

 
72,940

 
149,647

 
249,389

 
795,345

 
162,798

 
(836,549)

 
9,982,115

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

 
═
═
═
═
═
═
═
═
═
═

 
ت

ت القطاعا
مطلوبا

 
7,767,826

 
946,264

 
- 

- 
121,625

 
407,671

 
151,338

 
(628,994)

 
8,765,730
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للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2016

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
485,119

 
42,510

 
5,521

 
(6,489)

 
43,229

 
99,967

 
21,948

 
(31,225)

 
660,580
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ت القطاعا
إيرادا
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127,730
 

(46,418)
 

5,521
 

(6,489)
 

7,289
 

23,145
 

(151)
 

(22,516)
 

88,111
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ت االخرى:

ت القطاعا
معلوما

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

استثمار في 
ت زميلة 

شركا
 

6,958
 

58,412
 

72,940
 

- 
188,987

 
115,163

 
- 

- 
442,460

 
ضاح 

الشهرة )إي
11

) 
136,134

 
16,466

 
- 

- 
- 

- 
11,102

 
- 

163,702
 

ضاح 
ت أخرى غير ملموسة )إي

موجودا
11

) 
144,679

 
21

 
- 

- 
- 

750
 

- 
- 

145,450
 

س( خسائر ائتمان  
ص )عك

ص
مخ

 
22,868

 
(273)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
22,595

 
صة ف

ح
ت زميلة 

ي نتائج شركا
 

(139)
 

5,045
 

5,521
 

- 
10,303

 
15,195

 
- 

- 
35,925

 
ت

ض قيمة استثمارا
انخفا

 
3,278

 
629

 
- 

- 
415

 
- 

- 
- 

4,322
 

استهالك وإطفاء 
 

20,870
 

1,649
 

- 
- 

210
 

600
 

616
 

- 
23,945

 
 

تمثل 
ت 

االستبعادا
ضمن سياق األعما

ت الناشئة 
صدة والمعامال

ت استبعاد األر
بين القطاعا

ت المختلفة في المجموعة.
ل الطبيعي بين القطاعا

 
 

* تمثل الفوائد في 
شركة 

الخليج للتامين
 

وه
ضاح 

ي شركة زميلة للمجموعة )اإلي
8 )

 
** تمثل الفوائد في مجموعة بانثر لإلعالم
 

ضاح 
صة للمجموعة )اإلي

وهي شركة محا
9 )
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 معلومات القطاعات )تتمة( -29
 

 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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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30
 

 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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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

73 
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( -30
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 30.3

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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

74 
 

 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
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 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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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 
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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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ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
ضة 

شركة مشاريع الكويت القاب
 

 

ت المالية المجمعة 
ت حول البيانا

ضاحا
إي

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2017

 

 

77
 

  30
-

 
ف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(

أهدا
 

 
30.4
 

مخاطر السوق )تتم
ة(

 
 

30.4.3
 

مخاطر اسعار األسهم )تتمة(
 

ض لمخاطر أسعار االسهم غير المسعرة من محف
ت في أسهم. ينتج التعر

ت في القيمة العادلة لالستثمارا
تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغيرا

ظة استثمار المجموعة. تدير المجموعة تلك المخاطر من 
ث التوزيع الجغرا

ت من حي
خالل تنويع االستثمارا

ت األعمال. 
في وتركز أنشطة قطاعا

 
 

ت حقوق ال
ت جوهرية في القيمة العادلة ألدوا

ض تحديد التأثير المحتمل ألي تغيرا
صورة دورية بغر

تقوم المجموعة بإجراء تحليل الحساسية ب
ملكية. استناداً إلى نتائج التحليل الذي تم إجراؤه، ال 

يوجد تأثير مادي على أرباح المجموعة وحقوق المل
ب بنسبة 

كية للتقل
5

% 
في أسواق األوراق المالية الرئيسية. 

 
 

ت المالية المتاحة للبيع للمجموعة في 
ت المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودا

إن الموجودا
ال

ت الجغرافية المختلفة هي كما يلي:
قطاعا

 
  

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

 
أوروبا

 
أمري

كا
 

 
الشمالية

 
آسيا

 
اإلجمالي

 
اإلجمالي

 
 

2017
 

2017
 

2017
 

2017
 

2017
 

2016
 

 
ف

ال
 

دينار كويتي
 

ف
ال

 
دينار كويتي

 
ف

ال
 

دينار كويتي
 

ف
ال

 
دينار كويتي

 
ف

ال
 

دينار كويتي
 

ف
ال

 
دينار كويتي

 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر
 

 
 

 
 

 
 

أسهم 
 

29,660
 

- 
11

 
53

 
29,724

 
40,860

 
صناديق مدارة
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موجودات مالية متاحة للبيع

 
 

 
 

 
 

 
أسهم مسعرة

 
37,226

 
1,761

 
3,188

 
- 

42,175
 

39,448
 

أسهم غير مسعرة
 

60,610
 

18,378
 

3,387
 

- 
82,375

 
85,653
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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
 
 

FS - 181



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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 2017ديسمبر  31كما في 

 

 

79 
 

 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.
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