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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

3

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

إیضاحات
أشھر المنتھیة في الثالثة

سبتمبر30
أشھر المنتھیة في التسعة

سبتمبر30
2019201820192018

ألف
دینار كویتي 

ألف
دینار كویتي 

ألف
دینار كویتي 

ألف
دینار كویتي 

العملیات المستمرة:
اإلیرادات:

102,099107,430307,581326,006إیرادات فوائد
97,2128,74718,50117,605إیرادات استثمار

19,29018,12047,37141,721أتعاب وعموالت إیرادات 
2,6853,71319,05716,359حصة في نتائج شركات زمیلة

3,0883,2159,48210,012إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة
34,31126,03991,90172,647وعقاراتإیرادات ضیافة

6,2786,33620,99019,574إیرادات خدمات تعلیمیة
6,4394,53718,42215,857إیرادات تصنیع وتوزیع 

1904,61114,81225,613إیرادات أخرى
2,1244,7006,96715,526ربح تحویل عمالت أجنبیة

────────────────────────
183,716187,448555,084560,920اإلیرادات 

────────────────────────
المصروفات:

72,49573,041218,502213,509مصروف فوائد
2,1802,6986,9738,352الصناعیة الرقمیةمصروف خدمات شبكات األقمار

25,97818,94266,27852,557مصروفات ضیافة وعقارات
2,6182,6919,9909,742مصروفات خدمات تعلیمیة

5,6364,17516,77014,881مصروفات تصنیع وتوزیع 
37,99545,453130,621137,347مصروفات عمومیة وإداریة

7,0065,40020,31717,192استھالك وإطفاء
────────────────────────

453,580`153,908152,400469,451اتالمصروف
────────────────────────

29,80835,04885,633107,340ربح التشغیل من العملیات المستمرة قبل المخصصات
(11,290)(13,078)(6,313)(7,614)مخصص خسائر االئتمان

انخفاض قیمة موجودات أخرى مالیة )مخصصرد (
(2,555)(777)(383)862لیة وغیر ما

────────────────────────
23,05628,35271,77893,495الربح قبل الضرائب من العملیات المستمرة 

(11,710)(12,045)(3,828)(4,195)الضرائب
────────────────────────

18,86124,52459,73381,785ربح الفترة من العملیات المستمرة
────────────────────────

موقوفة: عملیة
(22,968)-(3,196)-17موقوفة عملیةخسارة من 

────────────────────────
18,86121,32859,73358,817ربح الفترة

════════════════════════
الخاص بـ:

9,1798,31622,75620,373ركة األم مساھمي الش
9,68213,01236,97738,444الحصص غیر المسیطرة

────────────────────────
18,86121,32859,73358,817

════════════════════════
فلفلفلفل

ربحیة السھم:
100.93.47.59.3ة األمالشركالخاصة بمساھمي-األساسیة 

════════════════════════
100.93.47.59.3الشركة األمالخاصة بمساھمي-المخففة 

════════════════════════

ربحیة السھم للعملیات المستمرة 
100.95.67.525.4الشركة األمالخاصة بمساھمي-األساسیة 

════════════════════════
100.95.67.525.4الشركة األمالخاصة بمساھمي-المخففة 

════════════════════════



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

4

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیة في الثالثة
سبتمبر30

أشھر المنتھیة في تسعةال
سبتمبر30

2019201820192018
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 

18,86121,32859,73358,817ربح الفترة
────────────────────────────────

إیرادات شاملة أخرى:
عادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف بنود لن یتم إ

المجمع في فترات الحقة:
صافي التغیر في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المدرجة 

(17,542)(2,680)(5,233)(2,133)الشاملة األخرىقیمة العادلة من خالل اإلیرادات بال
(4,362)6,475(870)2,207زمیلة شاملة أخرى من شركات(خسائر)إیراداتحصة في 

────────────────────────────────

74(6,103)3,795(21,904)
────────────────────────────────

المرحلي قد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخلأوبنود یتم 
في فترات الحقة:المكثف المجمع

مة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة أدوات دین مدرجة بالقی
األخرى:

(4,294)4,968(1,277)3,622صافي التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة-
(75)(43)2(55)التغیرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة-
1,254(5,395)148(3,001)صافي التحویل إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع-

9,564(7,746)4,410(5,630)التغیر في القیمة العادلة لتحوط تدفقات نقدیة
(9,843)(12,404)(3,695)(910)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة

────────────────────────────────

(5,974)(412)(20,620)(3,394)
────────────────────────────────

(25,298)(16,825)(6,515)(5,900)للفترة سائر شاملة أخرىخ
────────────────────────────────

12,96114,81342,90833,519إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
════════════════════════════════

الخاص بــ :
7,9895,65412,7595,470مساھمي الشركة األم

4,9729,15930,14928,049الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────

12,96114,81342,90833,519
════════════════════════════════



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

5

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

المنتھیة فيأشھرالتسعة
سبتمبر30

20192018

إیضاحات
ألف 

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي 
التشغیلأنشطة 

71,77893,495الربح قبل الضرائب من العملیات المستمرة 
(22,968)-17خسائر من عملیة موقوفة 

────────────
71,77870,527

التدفقات النقدیة: صافيتعدیالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ب
(326,006)(307,581)إیرادات فوائد 

(17,605)(18,501)9إیرادات استثمار
(16,359)(19,057)حصة في نتائج شركات زمیلة

218,502213,509مصروفات فوائد 
20,31717,192استھالك وإطفاء 

13,07811,290ئتمان  االخسائر مخصص
7772,555مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة وغیر مالیة أخرى 

22,968-17حصة في نتائج من عملیة موقوفة 
8922,381وأوراق دفع متوسطة األجلإیرادات تحویل عمالت أجنبیة لقروض مستحقة 

338267مخصص برنامج خیار شراء أسھم للموظفین
────────────

(19,457)(19,281)
التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:

(403)(8,159)أشھرثالثةودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن 
139,471134,127أذونات وسندات خزانة وأوراق دین أخرى

355,716(231,796)قروض وسلف  
(3,680)3,711ة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالیة مدرج

7,47640,366موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
16,662(65,955)موجودات أخرى

(4,488)(4,488)عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة
(308,402)(731,326)یة أخرىالمستحق إلى بنوك ومؤسسات مال

(110,038)203,186ودائع من عمالء
16,897(19,770)مطلوبات أخرى

5,26613,619توزیعات أرباح مستلمة
293,434263,848فوائد مستلمة
(210,631)(229,255)فوائد مدفوعة

(12,970)(11,405)ضرائب مدفوعة
────────────

171,342(669,067)أنشطة التشغیل) الناتج منفيالمستخدم(قد النصافي
────────────

أنشطة االستثمار
(7,129)-حیازة شركة تابعة، بالصافي بعد النقد الذي تم حیازتھ 

(24,866)(13,857)اكتتاب إضافي لحصص في موجودات محتفظ بھا لغرض البیع
238758ت استثماریة صافي الحركة في عقارا

7,630-صافي الحركة في استثمار في شركات زمیلة
8,9478,857توزیعات أرباح من شركات زمیلة 

────────────
(14,750)(4,672)أنشطة االستثمارالمستخدم في صافي النقد

────────────
أنشطة التمویل

-888,735متحصالت من إصدار حصص حقوق
3,53586,786بالصافي، متحصالت من قروض مستحقة

(23,209)-سداد سندات، بالصافي
-(63,707)بالصافي،سداد أوراق دفع متوسطة األجل

(5,012)(2,919)شراء أسھم الشركة المشتراة
6371,444متحصالت من بیع أسھم الشركة المشتراة

-(152,403)8رأسمالیة مستدامةسداد أوراق 
-8149,950صافي متحصالت من إصدار أوراق رأسمالیة مستدامة

(13,534)(16,769)توزیعات أرباح مدفوعة الى مساھمي الشركة األم 
(11,059)(9,578)فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدامة 

(11,575)(16,306)لمسیطرةتوزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر ا
(744)4,596الحركة في الحصص غیر المسیطرة 

────────────
23,097(14,229)أنشطة التمویلالناتج من )المستخدم في(صافي النقد 

────────────
(7,132)(17,869)صافي فروق تحویل عمالت أجنبیة

────────────
172,557(705,837)في النقد والنقد المعادلدة(النقص) الزیاصافي 

2,114,6891,559,770ینایر1النقد والنقد المعادل في 
────────────

31,408,8521,732,327سبتمبر30النقد والنقد المعادل في 
────────────



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

6

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
إصدار

أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
إجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة 

احتیاطي 
خیار برنامج

شراء أسھم 
ن للموظفی

احتیاطي
آخر

أرباح 
اإلجمالي مرحلة

أوراق 
رأسمالیة
مستدامة 

الحصص
غیر المسیطرة

مجموع
حقوق الملكیة

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
كویتيدینار

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

107,925277,063146,440587,1321,010,635(14,172)1,535(97,046)(6,271)106,821106,546(86,111)2019154,7253,111ینایر 1كما في 
36,97759,733-22,75622,756---------ربح الفترة 

(16,825)(6,828)-(9,997)---(9,483)(514)-----خسائر شاملة أخرى 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

إجمالي (الخسائر) اإلیرادات 
30,14942,908-22,75612,759--(9,483)(514)-----الشاملة 

2018توزیعات أرباح لسنة 
فلس للسھم 12بقیمة 

(16,818)--(16,818)(16,818)---------)8(إیضاح 
توزیعات أرباح على 

(16,306)(16,306)------------الحصص غیر المسیطرة
ملكیة حقوقحصصإصدار 

88,735--88,735-------(6,342)45,27549,802)8(إیضاح 
(2,919)--(2,919)-------(2,919)--شراء أسھم الشركة المشتراة 

637--637(346)------983--بیع أسھم الشركة المشتراة 
338--338--338-------المدفوعات باألسھم للموظفین

إصدار أوراق رأسمالیة 
151,242-151,242-----------)8(إیضاح مستدامة

رأسمالیة إصدار أوراقتكلفة 
(1,292)(481)-(811)(811)---------مستدامة

سداد أوراق رأسمالیة مستدامة
(152,403)(3,118)(144,025)(5,260)(5,260)---------)8(إیضاح 

الوراق الرأسمالیة سداد فوائد ا
(9,578)(3,552)-(6,026)(6,026)---------المستدامة

-(65)175(110)(110)---------تعدیل تحویل عمالت أجنبیة
المحول إلى األرباح المرحلة 

من عدم االعتراف 
باستثمارات في أسھم مدرجة 

بالقیمة العادلة من خالل 
----(1,950)---1,950-----اإلیرادات الشاملة األخرى

التغیرات في ملكیة شركات 
12,8629,085-(3,777)-(3,777)--------تابعة

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
99,360343,811153,832606,6211,104,264(17,949)1,873(106,529)(4,835)106,821106,546(94,389)2019200,00052,913سبتمبر 30كما في 

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



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

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

7

(تتمة)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

الخاصة بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة
ارإصد
أسھم

أسھم 
الشركة 
المشتراة

احتیاطي
إجباري

احتیاطي 
اختیاري

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة 

احتیاطي 
خیار برنامج 

شراء أسھم 
للموظفین 

احتیاطي
آخر

أرباح 
اإلجمالي مرحلة

أوراق 
رأسمالیة 
مستدامة 

الحصص
غیر 

المسیطرة
مجموع

وق الملكیةحق
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
(معاد 2018ینایر 1ا في كم

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

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

تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار 
1في 15الدولي للتقاریر المالیة 

461,003-957957---------2018ینایر 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

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

38,44458,817-20,37320,373---------ربح الفترة 
(25,298)(10,395)-(14,903)---(8,336)(6,567)-----خسائر شاملة أخرى 

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

28,04933,519-20,3735,470--(8,336)(6,567)-----الشاملة 
بمبلغ 2017توزیعات أرباح لسنة 

(13,355)--(13,355)(13,355)---------) 8سھم (إیضاح لفلس ل10
توزیعات أرباح مدفوعة إلى 

(11,575)(11,575)------------الحصص غیر المسیطرة
----(7,368)--------7,368اصدار أسھم منحة
(5,012)--(5,012)-------(5,012)--ة المشتراة شراء أسھم الشرك

1,444--1,444(917)------2,361--بیع أسھم الشركة المشتراة
267--267--267-------المدفوعات باألسھم للموظفین

سداد فوائد االوراق الرأسمالیة 
(11,059)(3,935)-(7,124)(7,124)---------المستدامة

المحول إلى األرباح المرحلة من 
استثمارات في أسھم استبعاد 

جة بالقیمة العادلة من خالل مدر
----1,574---(1,574)-----اإلیرادات الشاملة األخرى

21,28321,283------------حیازة شركة تابعة
(778)(1,412)-634-634--------لكیة شركات تابعةالتغیرات في م

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
102,474301,885146,440587,1721,035,497(987)1,864(86,508)106,821106,5461,802(87,963)2018154,7253,111سبتمبر 30كما في 
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الشركةحولمعلومات1

وفقاً وتأسیسھاتم تسجیلھاعامةاألم") ھي شركة مساھمة ("الشركة ش.م.ك.ع. إن شركة مشاریع الكویت القابضة
الكویت. إن عنوان مكتب الشركة في بورصة، وھي مدرجة 1975أغسطس2للقوانین المطبقة في دولة الكویت بتاریخ 

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

بـ لمكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معًا تم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة ا
نوفمبر 10 فيالصادر وفقًا لقرار مجلس اإلدارة 2019سبتمبر30المنتھیة في أشھرالتسعةفترةالمجموعة") ل"

2019.

للشركة األم ما یلي:األنشطة الرئیسیة تتضمن 

المحدودة الكویتیة أو غیرالمسؤولیةة أو األجنبیة والحصص في الشركات ذات تملك األسھم في الشركات الكویتی-1
.ضھا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغیراألجنبیة والمشاركة في تأسیس ھذه الشركات وإقرا

إقراض األموال إلى الشركات التي تمتلك الشركة فیھا األسھم وكفالتھا لدى الغیر حیث تمتلك الشركة األم القابضة -2
% أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. 20بة نس

سوم امتیاز أو أي حقوق أخرى تملك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات اختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو ر-3
صلة وتأجیرھا لشركات أخرى أو استغاللھا داخل أو خارج دولة الكویت.ذات 

اتھا في إطار الحدود التي ینص علیھا القانون.تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة عملی-4
استغالل الفوائض المالیة المتاحة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ استثماریة وعقاریة تدار من -5

قبل شركات متخصصة.

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

الھامةالسیاسات المحاسبیة 2

أساس العرض 2.1
التقریر المالي "34وفقًا لمعیار المحاسبة الدوليتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة

."المرحلي
فيإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة 

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

نھ لم یسر بعد.أو تعدیل آخر تم إصداره ولك

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

.2018دیسمبر 31منتھیة في الللمجموعة للسنة 

ترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة التعدیالت التي تتكون من االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة 
بالضرورة عن ال تعبر 2019سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعةنتائج فترة فإنللعرض العادل. إضافة إلى ذلك، 

. 2019دیسمبر 31عھا للسنة المالیة التي تنتھي في النتائج التي یمكن توق

القیم إلى أقرب ألف دینار كافةتم عرض المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي وقد تم تقریب ی
كویتي ما لم یذكر غیر ذلك. 

،لعملیة دمج أعمالعر الشراء ممارسة توزیع سوعة المجمأجرت، 2018دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 
وبالتالي، قامت المجموعة بإعادة إدراج بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وبیان التغیرات في حقوق الملكیة 

والغرض من إعادة اإلدراج طبقا للمعیار الدولي . 2018سبتمبر30المنتھیة في للفترةالمرحلي المكثف المجمع
ألف دینار 354ھو المحاسبة عن الزیادة في قیمة "الموجودات غیر الملموسة" لدى المجموعة بمبلغ 3للتقاریر المالیة 

ألف دینار كویتي. لم یكن إلعادة اإلدراج أي تأثیر على بیان الدخل 354كویتي و"الحصص غیر المسیطرة" بمبلغ 
. 2018سبتمبر30ع للفترة المنتھیة في وبیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمالمرحلي المكثف المجمع

إضافة إلى ذلك، أعید تصنیف بعض مبالغ الفترة السابقة بغرض االلتزام بالعرض للفترة الحالیة. ولقد تم إعادة 
ذات ةالمجمعةالمكثفةالمرحلیوالدخل المركز المالي والتدفقات النقدیة اتالتصنیف لكي یتم عرض بعض بنود بیان

أكثر مالئمة. لیس إلعادة التصنیف تأثیر على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة وربح الفترة الصلة بصورة
المسجل سابقًا كما أنھ لیس لھا أي تأثیر مادي على بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع. ولیست إعادة 

المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.للمعلوماتالتصنیف جوھریة 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت مطبقة من قبل المجموعة2.2

'عقود التأجیر'16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
اییر ، وتفسیر لجنة تفسیرات المععقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عقود التأجیر -15، ولجنة التفسیرات الدائمة تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر4الدولیة للتقاریر المالیة 
. یحدد التأجیرتقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد-27، ولجنة التفسیرات الدائمة الحوافز-التشغیلي

یاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجیر، ویتطلب من المستأجر المحاسبة عن كافة ھذا المعیار مبادئ االعتراف والق
عقود التأجیر باستخدام نموذج المیزانیة الفردي.

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة 16إن طریقة محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، حیث یستمر المؤجر في تصنیف عقود التأجیر إما كعقود تأجیر تشغیلي أو 17لي الحالیة وفقا لمعیار المحاسبة الدو

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

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

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

وعة االستفادة من في تاریخ التطبیق المبدئي. كما اختارت المجم4لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
شھرًا أو أقل وال تتضمن خیار 12إعفاءات االعتراف لعقود التأجیر التي تمتد مدة التأجیر بموجبھا في تاریخ البدء لمدة 

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

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

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

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

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

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

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

القیمة. وقامت المجموعة بتسجیل مطلوبات عقود التأجیر لسداد مدفوعات التأجیر وموجودات حق االستخدام بما یمثل 
طریقة بواسطة16دولي للتقاریر المالیة الحق في استخدام الموجودات ذات الصلة. قامت المجموعة بتطبیق المعیار ال

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

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

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

وتم االعتراف بمطلوبات عقود التأجیر استنادا إلى القیمة استخدام معدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق المبدئي.
الحالیة لمدفوعات التأجیر المتبقیة مخصومة مقابل معدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق المبدئي. 
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لھامة (تتمة)السیاسات المحاسبیة ا2

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

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

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

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

عقد التأجیر.

:)(الزیادة2019ینایر 1كما في 16تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة تأثیرفیما یلي 

ألف
دینار كویتي

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

══════
المطلوبات

23,516من مطلوبات أخرى) مطلوبات تأجیر (مدرجة ض
══════

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

اعتبارا من تاریخ التطبیق المبدئي:

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

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

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

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

االستخدام النخفاض القیمة. 

مطلوبات عقود التأجیر
ف المجموعة في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم قیاسھا وفقًا للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد تعتر

التأجیر التي سیتم سدادھا على مدى فترة عقد التأجیر. وتتضمن مدفوعات عقد التأجیر المدفوعات الثابتة (بما في ذلك 
مستحقة ومدفوعات عقد التأجیر المتغیرة التي تعتمد على أحد المدفوعات الثابتة في طبیعتھا) ناقصا أي حوافز

. كما تشتمل مدفوعات المتبقیةالمؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة 
ل المجموعة، عقد التأجیر على سعر ممارسة خیار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنھ سیتم ممارستھ من قب

ومدفوعات الغرامات إلنھاء عقد التأجیر في حالة إذا كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعة لخیار إنھاء العقد. 
وفي حالة مدفوعات التأجیر المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصروفات في الفترة التي 

ي تستدعي سداد المدفوعات. یقع فیھا الحدث أو الظروف الت
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

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

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

مة)(تتمطلوبات عقود التأجیر
في تاریخ بدایة عقد التزایدي عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 

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

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

شراء األصل ذي الصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

) المبالغ المسجلة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع واألرباح أو الخسائرج
وزیادة في مصروفات ألف دینار كویتي 4,498قامت المجموعة بتسجیل انخفاض في قیمة مصروفات التأجیر بمبلغ 

.2019سبتمبر30ألف دینار كویتي للفترة المنتھیة في 4,099االستھالك بمبلغ 

نقد في الصندوق ولدى البنوك 3
(مدققة)

سبتمبر30
2019

ألف
دینار كویتي

دیسمبر 31
2018

ألف
دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف
دینار كویتي

859,2651,053,464798,501لبنوكنقد وأرصدة لدى ا
549,8181,061,772933,826أشھرثالثةودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى 

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

1,408,8522,114,6891,732,327النقد والنقد المعادل 
12,2384,07910,198أشھرثالثةیضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن 

────────────────────────

1,421,0902,118,7681,742,525
════════════════════════
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مخصصات خسائر ائتمان4

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

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

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

15,70015,956(1,664)1,920الفترةخالل المحمل /(المسترد) 
(12,968)(12,968)--مبلغ مشطوب خالل الفترة 

(506)143(591)(58)تحویل عمالت أجنبیة
────────────────────────────────

201929,80955,926121,827207,562سبتمبر30في كما 
════════════════════════════════

دینار ألف2,878صص خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة غیر النقدیة ذات الصلة مخرد بلغ خالل الفترة، 
كویتي. 

توزیع مجمل القیمة الدفتریة للقروض والسلف لكل مرحلة: فیما یلي 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف
ر كویتيدینا

4,124,253672,378264,9765,061,607قروض وسلف
(207,562)(121,827)(55,926)(29,809)خسائر االئتمان المتوقعةمخصص

────────────────────────────────────

20194,094,444616,452143,1494,854,045سبتمبر30كما في 
════════════════════════════════════

مستحقةقروض 5

سبتمبر30
2019

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف
دینار كویتي

: الشركات التابعةمن قبل 
740,137752,016497,837قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة

643,581509,871613,485ق أكثر من سنة واحدةقروض ذات فترة استحقا
────────────────────────

1,383,7181,261,8871,111,322
────────────────────────

(521,396)(566,676)(684,972)ناقصاً: قروض فیما بین شركات المجموعة
────────────────────────

698,746695,211589,926
════════════════════════
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سندات 6

سبتمبر30
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف
دینار كویتي

مصدرة من قبل الشركة األم:
-202313,91113,898نوفمبر 8% سنویاً وتستحق في 5.50بنسبة بمعدل ثابتسندات 
خصم المعلن من قبل بنك المعدل زائد% 2.25متغیر بنسبة بمعدلسندات 

نوفمبر 8في وتستحق) سنویاً % 6.5(بحد أقصى الكویت المركزي
202385,45485,367-
202435,66235,62035,608دیسمبر 28% سنویاً وتستحق في 5.25فائدة ثابتة بنسبة سندات ب
فوق معدل الخصم المعلن من % سنویاً 2.25بنسبة تغیرةمفائدة سندات ب

202463,39963,32563,302دیسمبر 28وتستحق في قبل بنك الكویت المركزي 
مصدرة من قبل شركات تابعة:

-202199,69099,624دیسمبر 30% سنویاً وتستحق في 4.125فائدة ثابتة بنسبة سندات ب
202332,15032,15032,150أبریل 19% سنویاً وتستحق في 5.75نسبة فائدة ثابتة بسندات ب
خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 2.50فائدة متغیرة بنسبة سندات ب

202327,85027,85027,850أبریل 19قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في 
202314,90014,90014,900یولیو 26% سنویاً وتستحق في 6فائدة ثابتة بنسبة سندات ب
خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 2.75فائدة متغیرة بنسبة سندات ب

وتستحق في) سنویا%7قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 
202325,10025,10025,100یولیو26

خصم المعلن من ال% سنویاً فوق معدل 3.95فائدة متغیرة بنسبة سندات ب
% سنویاً) وتستحق في 7الكویت المركزي (بحد أقصى قبل بنك

202669,36269,29969,278مارس 9
202629,86829,84129,832مارس 9% سنویاً وتستحق في 6فائدة ثابتة بنسبة سندات ب

────────────────────────
497,346496,974298,020

-(24,000)(23,050)ناقصاً: استبعادات بین شركات المجموعة
────────────────────────

474,296472,974298,020
════════════════════════



ة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة شرك
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
2019سبتمبر 30ي كما ف

  

  

14

أوراق دفع متوسطة األجل 7

سبتمبر30
2019

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف
دینار كویتي

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

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

% وتستحق السداد على أساس نصف 4.8سعر فائدة كوبون بمعدل 
مدرجة في كانت و. 2019فبرایر 5في واستحقت وتم دفعھاسنوي، 

70,60270,538-سوق لندن لألوراق المالیة. 
10ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون 2020یولیو 15سنوات وتستحق في 
ي، وھي % وتستحق السداد على أساس نصف سنو9.375بمعدل 

151,793151,213151,048مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة. 
7ملیون دوالر أمریكي لفترة500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

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

152,025151,650151,550.لمالیةمدرجة في سوق لندن لألوراق ا
10لفترة أمریكيملیون دوالر500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

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

148,605147,956147,766وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة. 
مصدرة من قبل شركات تابعة من خالل شركات ذات أغراض 

خاصة: 
5ملیون دوالر أمریكي لفترة 500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 

وتحمل سعر فائدة كوبون 2021سبتمبر 14سنوات وتستحق في 
، وھي مدرجة في السوق األیرلندي لألوراق %3.125بمعدل

151,446150,852150,678المالیة  
─────────────────────

603,869672,273671,580
(7,299)(7,293)(912)ناقصاً: استبعادات ما بین شركات المجموعة

─────────────────────
602,957664,980664,281

═════════════════════

بمعدل جدیدة بإصدار أوراق دفع 2019أكتوبر 29في األم ، قامت الشركة 2019سبتمبر 30المنتھیة في لفترةلالحقًا 
معدل وتحمل 2026أكتوبر 29سنوات وتستحق في 7تبلغ استحقاقملیون دوالر أمریكي ذات فترة500ثابت بمبلغ 

الدفع على أساس نصف سنوي. یستحق% سنویا 4.229فائدة كوبون بنسبة
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واألوراق الرأسمالیة الشركة المشتراة واالحتیاطیات والتوزیعات حقوق الملكیة الخاصة بالمساھمین وأسھم8
المستدامة

رأس المال ) أ

سبتمبر30
2019

ألف
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف
دینار كویتي

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

200,000154,725154,725*فلس للسھم)100رأسمال مصدر ومدفوع بالكامل (أسھم بقیمة 
═════════════════════

: 2018سبتمبر30سھم و1,049,620,700: 2018دیسمبر31سھم (1,502,369,362* یتكون من عدد 
: 2018دیسمبر 31سھم (497,630,638ل نقدًا بینما تم إصدار عددسھم) مدفوع بالكام1,049,620,700

سھم) كأسھم منحة.2018:423,952,003سبتمبر30سھم و497,630,638

عالوة إصدار أسھم)ب
للتوزیع.إن عالوة إصدار األسھم غیر متاحة 

الشركة المشتراةأسھم ج) 

سبتمبر30
2019

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
سبتمبر30

2018

187,459,660146,921,701151,851,851عدد أسھم الشركة المشتراة 
%9.81%9.50%9.37النسبة المئویة من رأس المال

41,24130,56031,889القیمة السوقیة (ألف دینار كویتي)

وزیع.للتةات بما یعادل تكلفة أسھم الشركة المشتراة المحتفظ بھا غیر متاحیإن االحتیاط

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

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

التسجیل.

ھـ) زیادة رأس المال 
452,748,662زیادة رأسمال الشركة االم من خالل اصدار عدد 2019یونیو12قرر مجلس إدارة الشركة االم في 

فلس 110صدار األسھم بمبلغ إفلس للسھم وعالوة 100قیمة اسمیة بمبلغیتضمن للسھمفلس210اكتتابعرسبسھم 
بالكامل الملكیة حقوق حصصإصداربكتتاب االبعد الحصول على الموافقات الضروریة من الجھات الرقابیة. تمللسھم

ألف دینار 49,802ألف دینار كویتي وعالوة إصدار أسھم بمبلغ 45,275ونتج عن ذلك زیادة في رأس المال بمبلغ 
یتي. كو

األوراق الرأسمالیة المستدامة الصادرة من قبل شركة تابعة للمجموعة ) و
بنك برقان ش.م.ك. أوراق رأسمالیة جدیدة الشریحة وھي، أصدرت أحد الشركات التابعة للمجموعة 2019یولیو 2في 

دة على قیمتھا االسمیة اعتبارا فائ1ألف دوالر امریكي. تحمل األوراق الرأسمالیة الجدیدة الشریحة 500,000بمبلغ 1
%، وتلتزم األوراق الرأسمالیة 5.75من تاریخ اإلصدار وحتى تاریخ االستدعاء األول بمعدل فائدة سنوي ثابت بنسبة 

المطبقة في دولة الكویت.IIIلقواعد بازل 1الشریحة 

–اء لألوراق الرأسمالیة المستدامة تمت عملیة اإلصدار كجزء من عملیة تمویل واسعة تم تنفیذھا ارتباطا بعرض عط
230,185على تلقي مبلغ برقان دوالر امریكي، وبعد تنفیذھا وافق بنك ألف500,000الحالیة للبنك بمبلغ 1الشریحة 

وتم استرداد األوراق المالیة الشریحة % من قیمتھا االسمیة100.85ألف دوالر أمریكي قیمة شراء أوراق مالیة بنسبة 
30ألف دوالر أمریكي باإلضافة إلى الفائدة المستحقة علیھا في تاریخ استدعائھا األول 269,815ة بمبلغ المتبقی1

.  وتم تسجیل العالوة المدفوعة على عطاء إعادة الشراء وتحویل العمالت األجنبیة في بیان التغیرات في 2019سبتمبر 
حقوق الملكیة المرحلي المكثف للفترة.
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راستثماإیرادات9
أشھر المنتھیة في الثالثة

سبتمبر30
أشھر المنتھیة في التسعة

سبتمبر30
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف

دینار كویتي

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف

دینار كویتي
أرباح بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

1,6112,5482,5093,351خالل األرباح أو الخسائر 
غیر محققة من موجودات مالیة أرباح (خسائر) 

5,296347(369)2,088مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ربح (خسارة) بیع أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة 

(871)5,526(155)2,996من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
5175,6155,26613,619إیرادات توزیعات أرباح 

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

1,108-1,108-حیازة شركة تابعة لربح من الشراء بسعر مخفض 
────────────────────────────────

7,2128,74718,50117,605
════════════════════════════════

السھمربحیة (خسارة) 10

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

لعدد األسھم القائمة خالل الفترة، كما حمرجالعلى المتوسط وراق الرأسمالیة المستدامة الفوائد والمدفوعات األخرى لأل
یلي:

أشھر المنتھیة فيالثالثة
سبتمبر30

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

2019
(معاد ادراجھ) * 

20182019
(معاد ادراجھ) *

2018

:الربحیة
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم 

9,17911,51222,75643,341المستمرة اتالعملیمن 
بمساھمي الشركة خسارة الفترة الخاصة

(22,968)-(3,196)-الموقوفة ةاالم من العملی
────────────────────────────────────────────────

9,1798,31622,75620,373كة االم ربح الفترة الخاص بمساھمي الشر
ومدفوعات أخرى ألوراقالفوائد ناقًصا: 

رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي الشركة 
(7,124)(11,286)(3,520)(7,692)األم

────────────────────────────────────────────────
ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم 

مدفوعات أخرى ألوراقالفوائد وبعد 
1,4874,79611,47013,249رأسمالیة مستدامة

══════════════════════════════════════════════
أسھمأسھمأسھمأسھم

عدد األسھم القائمة: 
1,920,996,6111,572,452,2461,689,910,4201,572,452,246رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
المتوسط المرجح لعدد أسھم الشركة 

(146,787,864)(158,420,334)(152,863,754)(176,262,460)المشتراة  
────────────────────────────────────────────────

1,744,734,1511,419,588,4921,531,490,0861,425,664,382المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
────────────────────────────────────────────────

فلسفلسفلسفلس
0.93.47.59.3ربحیة السھم األساسیة

════════════════════════════════════════════════
ربحیة السھم األساسیة من العملیات 

0.95.67.525.4المستمرة 
════════════════════════════════════════════════

(16.1)-(2.3)-خسارة السھم األساسیة من العملیة الموقوفة 
════════════════════════════════════════════════
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السھم (تتمة)(خسارة) ربحیة 10

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

تأثیر النقص في الربح نتیجة لممارسة ما یعكس بة، المعدلالمستدامةالرأسمالیة الفوائد والمدفوعات األخرى لألرواق 
إلیھ ااألسھم العادیة المحتملة لشركات تابعة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة مضاف

سھم للموظفین. یوجد لدى األتحویل كافة خیارات شراء دمرجح لعدد األسھم العادیة المحتمل إصدارھا عنالمتوسط ال
سھم للموظفین، والتي قد األالشركة األم خیارات شراء أسھم للموظفین قائمة تم إصدارھا بموجب برنامج خیار شراء 

یكون لھا تأثیر مخفف على الربحیة.
يأشھر المنتھیة فالثالثة

سبتمبر30
أشھر المنتھیة فيالتسعة

سبتمبر30

2019
(معاد ادراجھ) * 

20182019
(معاد ادراجھ) * 

2018

:الربحیة
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم 

9,17911,51222,75643,341المستمرة اتالعملیمن 
خسارة الفترة الخاصة بمساھمي الشركة االم 

(22,968)-(3,196)-الموقوفة ةالعملیمن 
────────────────────────────────────────────────

9,1798,31622,75620,373ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة االم 
وراقالفوائد ومدفوعات أخرى ألناقًصا: 

رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھمي الشركة 
(7,124)(11,286)(3,520)(7,692)األم

────────────────────────────────────────────────
ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم 

الفوائد ومدفوعات أخرى ألوراقبعد 
1,4874,79611,47013,249رأسمالیة مستدامة

══════════════════════════════════════════════
أسھمأسھمأسھمأسھم

1,744,734,1511,419,588,4921,531,490,0861,425,664,382المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
────────────────────────────────────────────────

فلسفلسفلسفلس
0.93.47.59.3فةربحیة السھم المخف

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

0.95.67.525.4ربحیة السھم المخففة من العملیات المستمرة 
════════════════════════════════════════════════

(16.1)-(2.3)-خسارة السھم المخففة من العملیة الموقوفة 
════════════════════════════════════════════════

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

حصص بسبب إصداردة رأس المالالناتجة عن زیا2018لسنة * تم تعدیل ربحیة (خسارة) السھم األساسیة والمخففة
). 8(إیضاح ملكیة حقوق 

صافي االستثمار في عملیات أجنبیةتحوط 11

قامت المجموعة بتخصیص استثماراتھا في عملیات أجنبیة (مثل االستثمار في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة، 
د ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة) وأوراق دفع ش.م.ب.، وشركة تقاعد للتوفیر والتقاعة القابضةالخلیج المتحدشركةو

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

الدخل القتراض إلى بیان االناتجة من إعادة تحویل ألف دینار كویتي775بمبلغ تم تحویل األرباح أو الخسائر ، رةالفت
خسائر من تحویل صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة. لم یتم تسجیل أي الالمجمع لمقاصة المرحلي المكثف الشامل

.2019سبتمبر30خالل الفترة المنتھیة في عملیات أجنبیة حاالت لعدم الفاعلیة من تحوط صافي االستثمارات في
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(تتمة)تحوط صافي االستثمار في عملیات أجنبیة11

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

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

االستثمارات في الشركة التابعة التركیة. لم یتم تسجیل عدم فاعلیة عملیات التحوط لصافي االستثمارات في عملیات 
.الفترةاجنبیة ضمن االرباح او الخسائر خالل 

معامالت مع أطراف ذات عالقة 12

والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس يأي المساھم الرئیس؛مع أطراف ذات عالقةتتمتلك التي تمثل ھذه المعامالت
یسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیرًا التي شركات الاإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة و

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

مساھمال
رئیسيال

الشركات 
أخرى الزمیلة

اإلجمالي
سبتمبر30

2019

(مدققة)
دیسمبر31

2018
سبتمبر30

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ركز المالي المرحلي بیان الم

المكثف المجمع: 
--11,85811,858--نقد في الصندوق ولدى البنوك

35,345311,275346,620367,414358,118-قروض وسلف *
2,2111,6055664,3823,6403,708موجودات أخرى

المستحق إلى البنوك 
11,58525,43737,02235,52855,662-خرى*والمؤسسات المالیة األ

22,28111,99232,53566,80893,175119,184ودائع من عمالء *
3,0413,0333,031-3,041-أوراق دفع متوسطة األجل

4582914,59915,08662,63561,701مطلوبات أخرى
1,5099062,4152,4152,415-أوراق رأسمالیة مستدامة 

التزامات ومطلوبات محتملة:
3,7391,6105,3496,99457-خطاب اعتماد

2553,38348,423101,83179,97884,661ضمانات 

شركات 
وشركة زمیلة

محاصة

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

المساھم
20192018أخرى الرئیسي

لفأ
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

:المعامالت
3,3161,0136,15710,48611,807إیرادات فوائد 

1,5981,5989,945--توزیعات ارباحإیرادات
661,0508211,9378,163إیرادات أتعاب وعموالت

2,8085853593,7524,972وائد مصروف ف

.تابعة بالقطاع المصرفيشركةبعملیاتلدى أطراف ذات عالقة االرصدةتتعلق * 

القطاعاتمعلومات 13

حصتھا في شركة منللتخارجوافق مجلس إدارة الشركة االم على البدء في تطویر خطة فعالة ، 2018أغسطس 8في 
قطاع تنظیم المجموعة أعادتعلیھ، وألغراض اإلدارة، واالعالم.وسائل قطاع –مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة

إلى )، كما تنظیم القطاعات األخرى 17(إیضاح 5كعملیة موقوفة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة وسائل اإلعالم
القرارات التشغیلیة، كما یلي:تخاذإلى مسئول االمقدمة الداخلیة استنادًا إلى التقاریر رئیسیةأعمالقطاعاتستة 

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

لتي تعمل بھا. المركزیة في الدول ا
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(تتمة)اتمعلومات القطاع13

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

. وإدارة الثرواتستشارات االستثماریة والبحوثواال

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

والصناعات البتروكیماویة المشاریع الصناعیة تطویرمثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في ی: القطاع الصناعي
والقطاعات األخرى ذات الصلة.والمعدات الطبیة المرافق والخدمات ووالصناعات الغذائیة 

مثل األنشطة التي تقوم بھا المجموعة في قطاع الضیافة والعقارات. یأنشطة الضیافة والعقارات: 

والتعلیمیة مثل األنشطة األخرى التي تقوم بھا المجموعة وتتضمن االستشارات والخدمات اإلداریةیأخرى: 
. ریةاالستشاو

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

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

المنتھیة في أشھرالتسعة
سبتمبر30

20192018
نتائج القطاعإیرادات القطاعنتائج القطاع إیرادات القطاع

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

390,617102,200411,914130,725األنشطة المصرفیة التجاریة 
إدارة الموجودات وخدمات االستثمارات 

(39,879)32,690(42,288)39,380المصرفیة
4,9324,9325,3165,316تأمین 

31,5536,73426,0713,939القطاع الصناعي
(2,380)95,0642,52676,978ضیافة وعقارات

39,9212,324(1,601)35,170أخرى 
(6,550)(31,970)(725)(41,632)االستبعادات بین القطاعات 

────────────────────────────

555,08471,778560,92093,495إیرادات ونتائج القطاعات
════════════════════════════

قطاعات التشغیل لدى المجموعة:ومطلوبات یعرض الجدول التالي موجودات 

سبتمبر30
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

(معاد إدراجھ)
سبتمبر30

2018
ألف 

دینار كویتي
الموجودات:

8,246,7328,708,7748,271,852األنشطة المصرفیة التجاریة 
742,292795,279744,092إدارة الموجودات وخدمات االستثمارات المصرفیة

78,15073,17471,622تأمین 
300,396278,966263,009القطاع الصناعي

977,951970,290899,184راتضیافة وعقا
282,598291,009259,048أخرى 

(825,337)(934,485)(981,037)االستبعادات بین القطاعات 
201,651187,304181,689موجودات محتفظ بھا لغرض البیع 

────────────────────────
9,848,73310,370,3119,865,159إجمالي الموجودات 

════════════════════════
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معلومات القطاعات (تتمة) 13

سبتمبر30
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

(معاد إدراجھ)
سبتمبر30

2018
ألف 

دینار كویتي
المطلوبات:

7,251,4917,754,3447,406,603االنشطة المصرفیة التجاریة
1,307,2331,294,0111,173,229الموجودات وخدمات االستثمارات المصرفیةإدارة

133,158138,145112,650القطاع الصناعي
670,038675,398589,170ضیافة وعقارات

199,263205,692193,425أخرى 
(645,415)(707,914)(816,714)االستبعادات بین القطاعات 

────────────────────────
8,744,4699,359,6768,829,662إجمالي المطلوبات 

════════════════════════

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

التزامات 14

جد لدى المجموعة االلتزامات التالیة: یو

سبتمبر30
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف 
دینار كویتي

التزامات تتعلق باالئتمان:
245,609332,348314,745خطابات اعتماد

1,012,118974,017957,099وقبوالتضمانات 
────────────────────────────

1,257,7271,306,3651,271,844
762,226656,263728,560خطوط ائتمان غیر مسحوبة

117,80888,173110,409التزامات تتعلق باالستثمار
────────────────────────────

2,137,7612,050,8012,110,813
════════════════════════════

المشتقات15

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

سبتمبر30
2019

ألف 
نار كویتيدی

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف 
دینار كویتي

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

1,153,543938,5131,046,643عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة
208,817269,553288,607مبادالت أسعار الفائدة

66,648220,446495,404خیارات
════════════════════════
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(تتمة)المشتقات15

سبتمبر30
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
ألف 

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف 
دینار كویتي

مشتقات محتفظ بھا للتحوط:
تحوط القیمة العادلة: 

215,586293,282217,243عقود مبادلة العمالت األجنبیة اآلجلة
106,155106,085-مبادالت أسعار الفائدة

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

300,645299,963270,288مبادالت أسعار الفائدة
════════════════════════

لألدوات المالیةالقیمة العادلة16

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

التي الدفع متوسطة األجلأوراق، باستثناء دفتریةعن قیمتھا المادیةدوات المالیة ال تختلف بصورة لألإن القیمة العادلة 
بالنسبة للموجودات .دینار كویتي)ألف 655,883: 2018یسمبر د31(ألف دینار كویتي625,768عادلةقیمتھا التبلغ 

فمن أشھر) ثالثة(أقل من األجلالسائلة أو ذات فترة استحقاق قصیرةذات الطبیعة النقدیة والمطلوبات المالیة المالیة 
ائع تحت الطلب وحسابات ینطبق ھذا االفتراض أیًضا على الودالعادلة. اقیمتھتعادل تقریبادفتریةالقیمة الالمفترض أن

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

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

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

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

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

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

(غیر معدلة) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.معلنة : أسعار1المستوى 

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

لعادلة المسجلة وال تستند إلى على القیمة اذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 
في السوق.المعروضةالبیانات 



ة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة شرك
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
2019سبتمبر 30ي كما ف

  

  

22

(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة16

(تتمة)الجدول الھرمي للقیمة العادلة
مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة: وفقا لیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2019سبتمبر30
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
:خالل األرباح أو الخسائر

1,18414,296-13,112أوراق مالیة 
5,043--5,043أوراق دین مالیة

31914,593121,925136,837صنادیق مدارة
112,983112,983--موجودات متنازل عنھا

────────────────────────────

18,47414,593236,092269,159
────────────────────────────

دات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من موجو
خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 

31,20336,89538,108106,206أسھم
131,0044,9187,000142,922أوراق دین مالیة 

────────────────────────────

162,20741,81345,108249,128
────────────────────────────

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2018دیسمبر 31
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
:خالل األرباح أو الخسائر

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

13,199125,133138,332-صنادیق مدارة
105,332105,332--موجودات متنازل عنھا

────────────────────────────
13,67813,199238,188265,065

────────────────────────────
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 
32,70934,79053,874121,373أسھم

118,2916,0208,000132,311أوراق دین مالیة 
────────────────────────────

151,00040,81061,874253,684
────────────────────────────
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة16

(تتمة)الجدول الھرمي للقیمة العادلة

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة

2018سبتمبر30
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
موجودات تقاس بالقیمة العادلة

مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من موجودات
:خالل األرباح أو الخسائر

1,1553,262-2,107أسھم 
3,907--3,907أوراق دین مالیة

4,65614,426137,948157,030صنادیق مدارة
87,75987,759--موجودات متنازل عنھا

────────────────────────────────
10,67014,426226,862251,958

────────────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات الشاملة األخرى: 

32,15042,01258,591132,753أسھم 
109,9746,3308,149124,453أوراق دین مالیة 

────────────────────────────────
142,12448,34266,740257,206

────────────────────────────────

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

%.5بنسبةمسعرة الألوراق المالیة غیر للتحدید القیمة العادلةالمستخدمة المخاطر

موقوفةالالعملیة17

لمحدودة بانثر لإلعالم ایتكون استثمار المجموعة في شركة المحاصة اإلعالمیة من حصة ملكیة في شركة مجموعة
وھي شركة تخضع للسیطرة المشتركة تم تأسیسھا في دبي ومسجلة في مركز دبي المالي "OSN"المعروفة باسم 

العالمي. تقدم الشركة خدمات قنوات األقمار الصناعیة المشفرة مدفوعة األجر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.

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

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

ستثمارالابالتخارج من وتلتزم المجموعة")5("المعیار الدولي للتقاریر المالیة لغرض البیع والعملیات الموقوفة" 
ة وبالتالي تستمر المجموعة في تصنیف موجوداتھا المحتفظ بھا لغرض والعمل بشكل فعال مع المصارف االستثماری

. 2019سبتمبر30بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع للفترة المنتھیة في فيالبیع

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

الثالثة أشھر 
المنتھیة

30في 
*2018سبتمبر 

التسعة أشھر 
30المنتھیة في 

*2018سبتمبر 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي

12,37792,535اإلیرادات 
(130,549)(17,666)المصروفات 

──────────────
(38,014)(5,289)الموقوفة العملیةن مالفترةخسارة 

══════════════
(38,084)(5,288)الموقوفة العملیةمن للفترةاجمالي الخسائر الشاملة 

══════════════
(22,968)(3,196)الموقوفة العملیةمن الفترةحصة المجموعة في خسارة 

══════════════
(23,010)(3,195)الموقوفة العملیةمن للفترةموعة في اجمالي الخسائر الشاملة حصة المج

══════════════
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(تتمة)الموقوفةالعملیة17

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

برسبتم30
2019*

ألف 
دینار كویتي 

دیسمبر 31
2018*

ألف 
دینار كویتي

سبتمبر30
2018

ألف 
دینار كویتي

90,98390,69890,698موجودات متداولة 
428,711427,372427,372موجودات غیر متداولة 

(133,884)(133,884)(134,303)مطلوبات متداولة 
(58,276)(58,276)(58,458)مطلوبات غیر متداولة 

──────────────────
326,933325,910325,910حقوق الملكیة  

══════════════════
201,651187,304181,689لغرض البیعامحتفظ بھموجوداتالقیمة الدفتریة للمجموعة ك

══════════════════

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


