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الكويت

(غير مدقق)بيان الربح أو الخسارة المجمع والمكثف 

(جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك)

20162015إيضاح

276,920278,941اإليرادات

(67,486)(65,964)تكلفة المبيعات

210,956211,455ُمجمل الربح

(93,458)(86,972)مصاريف تشغيلية وإدارية 

(52,027)(54,690)استهالكات وإطفاءات

(875)(1,376)مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى- مخصص االنخفاض في القيمة 

67,91865,095ربح التشغيل

2,3052,567إيرادات فوائد

(305)(116)9إيرادات استثمار

(7,677)(8,486)4حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

(1,286)1,574أخرى (مصاريف)/ إيرادات 

(6,231)(7,564)أعباء تمويل

(2,042)(10,546)خسارة إعادة تقييم عمالت

(86)(69)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(226)(218)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

(1,590)(1,723)ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

43,07548,219ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

(4,123)(5,137)مصروفات ضريبة الدخل

37,93844,096ربح الفترة 

:متاح لـ

37,25141,114   مساهمي الشركة

6872,982   حقوق غير مسيطرة

37,93844,096

10ربحية السهم 

1011(فلس)األساسية 

.إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة

2016 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس31

ع.ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش
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الكويت

(جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك)

20162015

37,93844,096ربح الفترة

:الدخل الشامل اآلخر

:دخل شامل آخر محول أو معاد تصنيفه إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع والمكثف في فترات الحقة

22,754(20,222)فروق عمالت من ترجمة عمليات أجنبية

(2,885)780غير المحقق من استثمارات متاحة للبيع (الخسارة)/ صافي الربح 

(874)(401)تحوطات التدفقات النقدية

(19,843)18,995

18,09563,091إجمالي الدخل الشامل للفترة

:إجمالي الدخل الشامل المتاح لـ 

18,55855,623مساهمي الشركة 

7,468(463)حقوق غير مسيطرة

18,09563,091

ع.ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش

.  إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة

الثالثة أشهر المنتهية في 

(غير مدقق)بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر المجمع والمكثف 

2016 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس31
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الكويت

(جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك)

الحقوق غير 

المسيطرة

المجموع 

أرباحاحتياطي احتياطي القيمة احتياطي احتياطي ترجمة احتياطي  أسهمعالوة رأس

مرحلةالتحوط العادلةأسهم خزينةعمالت أجنبية قانوني  خزينةإصدار المال

لالستثماراتأسهم

510,641185,3981,728,090(216)(1,446)1,967(756,643)216,353(567,834)2016432,7061,707,164 يناير 1الرصيد كما في 

(118,981)(1,940)(117,041)  -  -  -  -  -  -  -  -(2015)توزيعات أرباح نقدية 

(32)(32)  -  -  -  -  -  -  -  -شراء حصص غير مسيطرة

18,095(463)37,251(401)780  -(19,072)  -  -  -  -إجمالي الدخل الشامل للفترة

430,851182,9631,627,172(617)(666)1,967(775,715)216,353(567,834)2016432,7061,707,164 مارس 31الرصيد كما في 

512,780168,5661,793,969(1,931)1,9671,205(677,007)216,353(567,834)2015432,7061,707,164 يناير 1الرصيد كما في 

(157,867)(1,814)(156,053)  -  -  -  -  -  -  -  -(2014)توزيعات أرباح نقدية 

129106235  -  -  -  -  -  -  -  -أثر تخفيف حصة الملكية

983983  -  -  -  -  -  -  -  -  -نتيجة حيازة شركة تابعة

41,1147,46863,091(874)(2,885)  -18,268  -  -  -  -إجمالي الدخل الشامل للفترة

397,970175,3091,700,411(2,805)(1,680)1,967(658,739)216,353(567,834)2015432,7061,707,164 مارس 31الرصيد كما في 

حقوق الملكية المتاح لمساهمي الشركة 

2016 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

(غير مدقق)بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع والمكثف 

. إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة

ع.ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش
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الكويت

(جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك)

20162015

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

43,07548,219ربح الفترة قبل ضريبة الدخل 

:تسويات لــ

54,69052,027  استهالكات وإطفاءات

(2,567)(2,305)  إيرادات فوائد

116305  إيرادات استثمار

8,4867,677  حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

7,5646,231  أعباء تمويل

10,5462,042  خسارة إعادة تقييم عملة

122,172113,934ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

(46,309)9,050في مدينين تجاريين وأرصدة مدينة أخرى  (الزيادة)/   النقص 

(9,258)4,727في البضاعة (الزيادة)/   النقص 

69,487(58,501)الزيادة  في دائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى  / (النقص)  

77,448127,854النقد الناتج من العمليات

(700)(500)  المدفوع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

(4,195)(4,093)  ضريبة دخل مدفوعة

72,855122,959صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

(2,854)2,753(3إيضاح )ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر وأرصدة بنكية محتجزة 

(105)  -شراء استثمارات

(1,798)(26)شركة تابعة / صافي التدفقات النقدية نتيجة شراء حقوق غير مسيطرة 

1,66740المحصل من بيع استثمارات

(42,571)(26,635)(بالصافي)حيازة ممتلكات ومعدات 

(90,962)(7,029)حيازة موجودات غير ملموسة

2,8343,024فوائد مستلمة

(135,226)(26,436)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

63,442209,063المحصل من قروض بنكية 

(64,302)(28,262)سداد قروض بنكية

(9,645)(10,051)قرض لشركة زميلة

(148,802)(621)توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة  

(1,641)(1,267)توزيعات مدفوعة للمساهمين حاملي الحقوق غير المسيطرة في شركات تابعة

(7,956)(6,031)أعباء تمويل مدفوعة

(23,283)17,210األنشطة التمويلية (المستخدم في)/ صافي النقد الناتج من 

(35,550)63,629في النقد والنقد المعادل (النقص)/ صافي الزيادة 

7,073(6,584)أثر ترجمة العمالت األجنبية 

228,266221,021النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

285,311192,544(3إيضاح )النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

.   إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة

 مارس31الثالثة أشهر المنتهية في 

2016 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

(غير مدقق)بيان التدفقات النقدية المجمع والمكثف 

ع.ك.م.شركة االتصاالت المتنقلة ش
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 ()غير مدققةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة إيضاحات حول 

 2016مارس  31

 )جميع المبالغ باأللف دينار كويتي ما لم يذكر غير ذلك( 

 

8  

 التأسيس واألنشطة .1

إن أسهم  .1983 في سنةكشركة مساهمة كويتية  ("الشركة") .عش.م.ك تأسست شركة االتصاالت المتنقلة

، الرمز البريدي 22244 .ب:صالمسجل هو إن عنوان الشركة المالية. الشركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق 

 دولة الكويت. –الصفاة  13083

في دولة خدمات االتصاالت المتنقلة الشركات الزميلة باإلضافة إلى ( "المجموعة"الشركة وشركاتها التابعة ) تقدم

دول  8الكويت و – 2015مارس  31دول أخرى،  8و الكويت – 2015ديسمبر  31دول أخرى ) 8الكويت وفي 

جب ترخيص من حكومات الدول التي تزاول نشاطها فيها حيث تقوم بتشغيل وشراء وتوريد وتركيب بموأخرى( 

المالية المتوفرة لدى  الفوائضوإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة ونظم المناداة وكذلك استغالل 

  المجموعة عن طريق استثمارها في أوراق مالية.

 س اإلعداد اأس .2

التقارير المالية : 34 رقم والمكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي المجمعة المعلومات المالية المرحليةتم إعداد هذه 

 المرحلية. 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة تتفق مع تلك 

التي . لم يكن للتعديالت 2015ديسمبر  31ة المنتهية في المستخدمة في البيانات المالية المجمعة السنوية للسن

اعتباراً على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي يسري مفعولها على الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ أجريت 

 أي أثر مادي على السياسات المحاسبية أو األداء أو المركز المالي للمجموعة.  2016يناير  1من 

لتضخم ل يتعرضظ المجموعة أن اقتصاد جمهورية السودان، حيث تعمل بها شركات تابعة للمجموعة، قد تالح

استناداً إلى مؤشر المستوى العام لألسعار الذي يوضح أن معدل التضخم  2015اعتباراً من مطلع  المرتفع

 29 رقم يار المحاسبة الدولي. غير أن المجموعة لم تقم بتطبيق مع%100التراكمي للثالث سنوات يتجاوز نسبة 

، حيث لوحظ أن معيار التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع، من بداية السنة الحاليةالمتعلق ب

ً لتعريف التضخم المرتفع، ينص صراحة على أنه  29رقم المحاسبة الدولي  تحديد كما أن ال يحدد معدالً مطلقا

 لمالية بموجب هذا المعيار أمراً ضرورياً مسألة خاضعة لالجتهاد. متى يصبح إعادة عرض البيانات ا

الخاص بجمهورية السودان وإضافة إلى ذلك، الحظت المجموعة أن التقرير الصادر من قبل صندوق النقد الدولي 

للسودان في سنة القادمة ، يشير إلى أن توقعات معدل التضخم التراكمي للثالث سنوات 2014لشهر ديسمبر 

اآلن قد يترتب عليه الدخول ضمن  29رقم ، وبالتالي فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي %57تقارب  2016

استناداً إلى األمور المذكورة أعاله، ترى ونطاق التضخم المرتفع والخروج منه في غضون فترة زمنية قصيرة. 

تابع هذا ستوفي الوقت الحالي،  29 رقم يالمجموعة أنه ال يوجد أساس محدد ونهائي لتطبيق معيار المحاسبة الدول

 . األمر باستمرار

 المرحلة كما فيالرصيد االفتتاحي لألرباح تعديل وتم  29 رقم في حال كان قد تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي

مليون دينار  324: 2015ديسمبر  31) مليون دينار كويتي 324نحو كان من الممكن أن يزيد بل، 2015يناير  1

مليون دينار  10.7بمبلغ الحالية ويقل صافي ربح الفترة مليون دينار كويتي(؛  266: 2015مارس  31يتي وكو

 8.2: 2015مارس  31( )الستهالك واإلطفاءالمصروف المحمل لارتفاع )يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى كويتي 

زين شركة شمل ممتلكات ومعدات باإلضافة إلى ارتفاع قيمة األصول غير النقدية التي تمليون دينار كويتي( 

ديسمبر  31) مليون دينار كويتي 279السودان وأصولها غير الملموسة وأعمالها الرأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ 

 مليون دينار كويتي(.  258: 2015مارس  31مليون دينار كويتي و 287: 2015
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، لتعين على 2015ة في الربع األول لسنة ألول مر 29في حال كان قد تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

إجراء اختبار لتحديد ما إذا كان هناك خسارة يتعين تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة لفترة الثالثة المجموعة 

نتيجة االنخفاض في القيمة الدفترية المعدلة الستثماراتها في زين السودان  2015مارس  31أشهر المنتهية في 

. وتعتقد المجموعة أنه بغض دينار كويتيمليون  181بمبلغ المتعلقة بها الشهرة وقيمة  2015 مارس 31كما في 

، فإن صافي األثر الكلي على بيان المركز المالي المجمع النظر عما إذا نتج عن ذلك انخفاض قيمة الشهرة بالكامل

المتعلقة وير النقدية المذكورة أعاله للمجموعة يتمثل في إمكانية ارتفاع كِل من صافي حقوق الملكية واألصول غ

مليون  108: 2015ديسمبر  31) دينار كويتيمليون  135بمبلغ  2016مارس  31كما في بشركة زين السودان 

ائد وال يوجد أثر مادي على أرباح المجموعة قبل الفمليون دينار كويتي(.  77: 2015مارس  31دينار كويتي و

 .2015مارس  31و 2016مارس  31ات لفترة الثالثة أشهر المنتهية فيءواإلطفا اتوالضرائب واالستهالك

المطلوبة للبيانات  واإلفصاحاتالمكثفة جميع المعلومات وال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

التعديالت  ن جميعأفي رأي اإلدارة  المالية المجمعة الكاملة المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

)المتضمنة لالستحقاقات العادية المتكررة( والتي تعتبر ضرورية ليكون العرض بصورة عادلة قد تم إدراجها. إن 

 ال تعبر بالضرورة عن النتائج التـي يمكن توقعها للسنة المنتهية في المرحلية نتائـج األعمال للفترة 

وللحصول . 29ه بشأن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ، بما في ذلك أثر األمر المبين أعال2016ديسمبر  31

 على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في

  .2015ديسمبر  31
 الخاتم/أثير 

أدت إلى اإلغالق الجبري كان لها أثر على عمليات المجموعة و 2014إن االضطرابات في العراق منذ يونيو 

لبعض المواقع وحظر الوصول إليها. ونتيجة لذلك قد تكون شركة أثير غير قادرة على إجراء رقابة فعالة على 

مليون دينار كويتي تقريباً. وبالنظر لعدم التأكد العام فيما  6.994الموجودات التي تبلغ صافي قيمتها الدفترية 

ال تتوقع في الوقت الحالي أي أثر مادي على عمليات المجموعة أو سيطرتها  يتعلق بهذا األمر، فإن المجموعة

 الفعلية على ممتلكاتها ومعداتها في المستقبل المنظور.

 زين جنوب السودان 

 تم تجميع البيانات المالية لشركة زين جنوب السودان استناداً إلى حسابات اإلدارة للفترة. 

 المجموعة شركاتلشركة زميلة والدعم المالي 

إن المجموعة ملزمة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

وزين جنوب السودان بسبب وجود عجز في رأس المال العامل لهذه الشركات. استناداً إلى خطط العمل، ال ترى 

 أعمال شركات المجموعة. المجموعة أن هذه األوضاع لها أثر مادي عكسي على

 واألرصدة لدى البنوكالنقد  .3

 يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك النقد والنقد المعادل كما يلي:

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

 

مارس  31

2016  

ديسمبر  31

2015  

مارس  31

2015 

 243,516  264,651  312,051 نقد بالصندوق ولدى البنوك

 73,922  94,519  101,414 لدى البنوك ودائع قصيرة األجل 

 509  629  626 شهادات إيداع حكومية محتفظ بها من قبل شركات تابعة  

 414,091  359,799  317,947 

      ناقصاً: 

 (124,884)  (128,818)  (128,146) (13أرصدة بنكية محتجزة )انظر إيضاح 

 (10)  (2,086)  (8) نقد مرهون لدى البنوك

شهادات إيداع حكومية ذات فترات استحقاق تتجاوز  

 (509)  (629)  (626) ثالثة أشهر محتفظ بها من قبل شركات تابعة 

 285,311  228,266  192,544 
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 ومشاريع مشتركة  استثمارات في شركات زميلة .4

 استثمار في شركات زميلة  4.1

تم المحاسبة عنها بطريقة والتي سهم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية يمثل هذا البند استثمارات المجموعة في أ

 : حقوق الملكية

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

 

مارس  31

2016  

ديسمبر  31

2015  

مارس  31

2015 

 340,606  331,111  312,126 موجودات متداولة

 1,750,039  1,774,626  1,756,366 موجودات غير متداولة

 334,017  525,339  523,542 زامات متداولةالت

 1,341,742  1,212,441  1,200,112 التزامات غير متداولة

 414,886  367,957  344,838 صافي موجودات شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

 133,762  544,973  141,920  ايرادات

 (20,200)  (77,868)  (20,079) خسارة

 (2,359)  4,630  (1,085) امل مجموع الدخل الش

      

نسبببة حصببة ملكيببة المجموعببة فببي شببركة االتصبباالت 

 %37.045  %37.045  %37.045 المتنقلة السعودية

صببببافي موجببببودات شبببببركة  فبببببيحصببببة المجموعببببة 

 153,695  136,310  127,746 االتصاالت المتنقلة السعودية

 12,314  12,429  12,355 شهرة

ة لحصة المجموعة في شبركة االتصباالت القيمة الدفتري

 166,009  148,739  140,101 المتنقلة السعودية

والتي  بلغت القيمة العادلة الستثمار المجموعة في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية، 2016مارس  31كما في 

: 2015ديسمبر  31دينار كويتي )يون مل 151.799 تمثل سعر األسهم المعلنة في السوق المالية السعودية

 (.دينار كويتيمليون  186.548: 2015مارس  31، دينار كويتيمليون  146.317

 أبريل 21المؤرخ لمراقب الحسابات المستقل لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية المعدل إن تقرير المراجعة 

 : لفت االنتباه إلى، دون التحفظ في االستنتاج، قد 2016

 ارة الشركة للفترة والخسائر المتراكمة وكذلك مفاوضات إدارة الشركة مع البنوك الممولة إلعادة صياغة خس

 ؛ 2015تعهدات التمويل بناًء على خطة العمل الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة في يناير 

  مليار لاير سعودي  2.2قيام شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"( بتقديم مطالبة ضد الشركة بمبلغ

مليون دينار كويتي(، باإلضافة إلى الغرامات، وذلك فيما يتعلق باتفاقية الخدمات التي أبرمها  176.902)

ً بأن النتيجة 2014ديسمبر  20وأن هذه المطالبة مازالت قيد التحكيم منذ  2008الطرفان في مايو  ، علما

على حسابات الشركة، إن وجد، ال يمكن تحديدها بشكل  النهائية من التحكيم وما قد ينشأ عنها من تأثير

 موثوق في هذه المرحلة.

  الطعن المقدم ضد كتاب المطالبة المستلم من مصلحة الزكاة والدخل والذي تطالب بموجبه بدفع مبالغ

مليون دينار كويتي( مقابل الزكاة وضريبة االستقطاع  49.842مليون لاير سعودي ) 620إضافية وقدرها 

ً بأن النتيجة النهائية لهذا األمر 2011حتى  2009إلضافة إلى غرامات التأخير عن السنوات من با ، علما

 وما قد ينشأ عنها من تأثير على حسابات الشركة، إن وجد، ال يمكن تحديدها بشكل موثوق في هذه المرحلة. 
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 حصة في مشروع مشترك  4.2

مليون دينار  71.163: 2015ديسمبر  31)مليون دينار كويتي  70.115يمثل هذا البند حصة المجموعة البالغة 

في المشروع المشترك، شركة زين األجيال والتي  مليون دينار كويتي( 70.749: 2015 مارس 31كويتي، 

من أسهم وحقوق التصويت في شركة وانا )شركة مغربية مساهمة وهي متخصصة في  %31تمتلك حصة بنسبة 

البالغة قيمتها و(. تم إدراج حصة المجموعة في خسارة المشروع المشترك للفترة ةلدولقطاع االتصاالت في تلك ا

مليون دينار كويتي( في بيان الربح أو الخسارة المجمع  0.194: 2015مارس  31دينار كويتي ) 1.047

ة باستخدام طريقة والمكثف. تقوم إدارة المجموعة بتحديد القيمة الدفترية ونتائج األعمال للمشروع المشترك للفتر

 حقوق الملكية استناداً إلى معلومات اإلدارة المقدمة من قبل شركة وانا.

 مستحق للبنوك .5

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

 
مارس  31

2016  
ديسمبر  31

2015  
مارس  31

2015 

      الشركة 

 110,978  171,894  171,433 قروض قصيرة األجل 

 659,965  623,722  663,157 قروض طويلة األجل 

 834,590  795,616  770,943 

      

      زين السودان 

       2,079  - تمويل مرابحة قصير األجل     

 2,079  

 - 

      
      البحرين –زين 

 19,363  14,078  13,215 قروض طويلة األجل 

      

      العراق  –أثير 

 166,730  153,106  147,168 قروض طويلة األجل 

 994,973  964,879  957,036 

 فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

 
مارس  31

2016  
ديسمبر  31

2015  
مارس  31

2015 

      

 140,021  213,310  212,940 مطلوبات متداولة

 817,015  751,569  782,033 مطلوبات غير متداولة

 994,973  964,879  957,036 

 إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعمالت التالية: 

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

 
مارس  31

2016  
ديسمبر  31

2015  
مارس  31

2015 

      
 855,496  837,884  871,099 دوالر أمريكي

 82,177  110,838  110,659 دينار كويتي

 19,363  16,157  13,215 أخرىعمالت 

 994,973  964,879  957,036 

: من 2015ديسمبر  31) %3.875إلى  %1.18: من 2016مارس  31يتراوح معدل الفائدة الفعلي كما في 

 ( سنوياً. %3.5إلى  %1.21: من 2015مارس  31، %12.00إلى  1.18%
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 تضمن:إن المجموعة ملتزمة بالنسب المالية األساسية والتي ت

 ؛نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

  نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة المجمعة

 ؛المعدلة

 نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات. 

 :بما يليالشركة فترة، قامت ل الخال

  المتجدد التسهيل االئتماني  دينار كويتي( منمليون  63.442مليون دوالر أمريكي ) 210سحب مبلغ

مارس  31. كما في 2014 فبرايرالذي تم الحصول عليه في مليون دوالر أمريكي، و 800البالغ 

ديسمبر  31يون دينار كويتي( )مل 171.855مليون دوالر أمريكي ) 570، كان هناك مبلغ 2016

من مليون دينار كويتي(  117.195 – 2015مارس  31مليون دينار كويتي( ) 127.386 – 2015

ً التسهيل هذا   .قائما

  مليون دوالر  60خالل الفترة. يتضمن هذا المبلغ مبلغ دينار كويتي مليون  20.380سداد قروض بمبلغ

 800التسهيل االئتماني المتجدد بالكامل والبالغة قيمته مليون دينار كويتي( من  18.198أمريكي )

 . 2014مليون دوالر أمريكي والممنوح في فبراير 

 6أو  3لـ فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن )ليبور( بهامش ربح ثابت تحمل هذه التسهيالت معدل فائدة متغير 

 المركزي.الكويت أو فوق معدل خصم بنك أشهر 

 ن البحري –زين 

يمثل هذا البند الرصيد القائم المتعلق بالتسهيالت طويلة األجل المقومة بالدينار البحريني، والتي تم منحها في 

، بهامش ربح ثابت فوق سعر الفائدة على القروض ليوم واحد بين البنوك في مملكة البحرين )بيبور(. هذه 2013

 ة أربع سنوات. التسهيالت هي عبارة عن تسهيالت مطفأة تستحق خالل مد

 شركة أثير 

 قروض طويلة األجل تشمل: 

  من مجموعة مؤسسات تمويل وتنمية  2011مليون دوالر أمريكي تم الحصول عليه في  400قرض بقيمة

 . كما في 2018قسط متساِو حتى يناير  24دولية وبنوك أجنبية. تستحق هذه التسهيالت السداد على 

 31مليون دينار كويتي( ) 40.136مليون دوالر أمريكي ) 133.120، كان هناك مبلغ 2016مارس  31

مليون دينار كويتي( من هذا  60.052: 2015مارس  31مليون دينار كويتي،  45.434: 2015ديسمبر 

 التسهيل قائماً؛ 

  مليون دينار كويتي( تم الحصول عليه من بنك تجاري  90.45مليون دوالر أمريكي ) 300قرض بمبلغ

 ؛ 2019قرض طويل األجل يستحق السداد في ديسمبر  إلىوتحويله 

  مليون دينار  16.583مليون دوالر أمريكي ) 55الحصول على قرض طويل األجل بمبلغ  2015تم خالل

 . 2020كويتي( من بنك تجاري ويستحق السداد في مارس 

 3ت فوق معدل الليبور لـ تعهدت الشركة بضمان هذه التسهيالت والتي تحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثاب

 أشهر. 

 رأس المال .6

سهم  4,327,058,909من  2016مارس  31كما في والمدفوع بالكامل والمصدر مال المصرح به اليتكون رأس 

فلس  100سهم( بقيمة  4,327,058,909 – 2015مارس  31سهم،  4,327,058,909 – 2015ديسمبر  31)

 للسهم الواحد.

 توزيعات  .7

 مارس 23المنعقد بتاريخ  2015ديسمبر  31في اجتماع الجمعية العمومية للسنة المنتهية في  اعتمد المساهمون

 – 2014ديسمبر  31فلس لكل سهم ) 30( توزيعات نقدية بواقع 2015 فبراير 24 – 2014ديسمبر  31) 2016

 ر كويتي(دينا 156,053,000 – 2014 ديسمبر 31كويتي )دينار  117,041,000بمبلغ فلس لكل سهم(  40

 .للمساهمين المسجلين في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنويةتدفع 
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 أسهم خزينة .8

ً و المساهمينعلى تفويض لمجلس اإلدارة من قبل  تم شراء هذه األسهم بناءً   10ألحكام القرار الوزاري رقم  وفقا

أسهم الحتياطيات بما يساوي تكلفة وهي مدرجة بالتكلفة. إن ا 1988لسنة  11والقرار الوزاري رقم  1987لسنة 

 للتوزيع. ةغير قابل المحتفظ بها الخزينة

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

مارس  31 
2016  

ديسمبر  31
2015  

مارس  31
2015 

 425,711,648  425,711,648  425,711,648 عدد األسهم 

 %9.84  %9.84  %9.84 نسبة األسهم المصدرة

 202,213  148,999  151,128 األلف دينار كويتي()بالقيمة السوقية 

 567,834  567,834  567,834 )باأللف دينار كويتي(التكلفة 

 إيرادات استثمارات .9

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس )غير مدققة( 31

 2016  2015 

 (324)  (116) في أوراق مالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة" استثماراتخسارة 
 19  - "متاحة للبيعفي أوراق مالية " محققة من استثماراتأرباح 

 (116)  (305) 

 السهم ربحية .10

 :كما يليعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  يتم احتساب ربحية السهم األساسية بناءً 

 
 مارس 31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(

  
2016  2015 

     
 41,114  37,251  الفترة المتاح للمساهمين ربح

     
 سهم  سهم  

     

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة المعدلة بأثر 
  التخفيف

 
3,901,347,261  3,901,347,261 

     
 فلس  فلس  

 11  10   األساسية – السهم ربحية

 معلومات القطاع .11

في الكويت  شركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في االتصاالت والخدمات المتعلقة بهاتعمل الشركة و

 ويشكل هذا األمر أساس القطاعات الجغرافية. . والبلدان األخرى

والعراق والبحرين كمية، قامت المجموعة بتحديد عملياتها في الكويت واألردن والسودان الحدود الاستناداً إلى 

 فصاح عن معلومات القطاع.كأساس لإل

 



 .ع.ش.م.ك شركة االتصاالت المتنقلة
 الكويـت
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 2016مارس  31    

 المجموع  أخرى  البحرين  العراق  السودان  األردن  الكويت 
 276,920  7,057  13,029  81,513  56,430  35,106  83,785 إيرادات القطاع

              

 47,810  375  847  3,873  10,410  10,399  21,906 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب

 1,519  36  23  25  1,253  139  43 إيرادات فوائد
 (5,146)  (798)  (135)  (3,113)  -  (1,100)  - أعباء تمويل

 (4,935)  (292)  -  -  (2,501)  (2,142)  - مصروف ضريبة الدخل
 21,949  7,296  9,162  785  735  (679)  39,248 

              :موزعةبنود غير 
 (116)             إيرادات استثمار

 (8,486)             حصة في خسارة شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 7,292             أخرى 

 37,938             ربح الفترة

              
 2,532,648  81,880  91,954  1,210,548  541,688  325,605  280,973 بما في ذلك الشهرة موجودات القطاع
              بنود غير موزعة:

 1,062             استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 25,693             استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

 210,216             استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 358,721             شركات زميلةمستحق من 

 370,313             أخرى
 3,498,653             الموجودات المجمعة 

              
 792,620  190,700  29,095  238,825  72,610  169,462  91,928 مطلوبات القطاع

 160,383  -  13,215  147,168  -  -  - مستحق للبنوك
 91,928  169,462  72,610  385,993  42,310  190,700  953,003 

              :بنود غير موزعة
 834,590             مستحق للبنوك

 83,888             أخرى 
 1,871,481             المطلوبات المجمعة 

 1,627,172             صافي الموجودات المجمعة

              
 33,144  67  1,341  7,957  14,866  2,208  6,705 خالل الفترة مصروفات رأسمالية

 4,122             غير موزعة
 37,266             مجموع المصروفات الرأسمالية 

              
 54,412  1,350  4,138  18,043  7,233  6,518  17,130 استهالكات وإطفاءات

 278             غير موزعة
 54,690             االستهالكات واإلطفاءات  مجموع
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 2015مارس  31   

 المجموع  أخرى  البحرين  العراق   السودان  األردن  الكويت 

 278,941  8,791  14,008  89,949  52,054  32,533  81,606 إيرادات القطاع
              

 56,986  (4,977)  943  13,321  12,947  8,523  26,229 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب

 1,222  39  4  52  862  265  - إيرادات فوائد
 (4,080)  (543)  (142)  (2,924)  -  (471)  - أعباء تمويل

 (3,581)  (202)  -  (425)  (1,047)  (1,907)  - مصروف ضريبة الدخل
 26,229  6,410  12,762  10,024  805  (5,683)  50,547 

              :موزعةبنود غير 
 (305)             إيرادات استثمار

 (7,677)             حصة في خسارة شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 1,531             أخرى 

 44,096             ربح الفترة

              
 2,558,940  172,140  88,294  1,218,519  501,182  319,600  259,205 موجودات القطاع
              بنود غير موزعة:

 1,609             استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 34,189             استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

 236,758             استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 334,241             مستحق من شركات زميلة

 280,118             أخرى
 3,445,855             الموجودات المجمعة 

              
 788,670  181,916  22,054  256,423  66,092  164,578  97,607 مطلوبات القطاع

 186,401  308  19,363  166,730  -  -  - مستحق للبنوك
 97,607  164,578  66,092  423,153  41,417  182,224  975,071 

              :بنود غير موزعة
 770,635             مستحق للبنوك

 (262)             أخرى 
 1,745,444             المطلوبات المجمعة 

 1,700,411             صافي الموجودات المجمعة

              
 127,572  791  3,631  81,847  17,249  5,009  19,045 فات رأسمالية خالل الفترةمصرو

 152             غير موزعة
 127,724             مجموع المصروفات الرأسمالية 

              
 51,703  6,925  4,516  16,522  5,777  5,242  12,721 استهالكات وإطفاءات

 324             ير موزعةغ
 52,027             مجموع االستهالكات واإلطفاءات 

 



 .ع.ش.م.ك شركة االتصاالت المتنقلة
 الكويـت

 
 ()غير مدققةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة والمكثفة إيضاحات حول 

 2016مارس  31

 كويتي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ باأللف دينار  

16 

 معامالت مع أطراف ذات صلة .12

المجموعة معامالت مع أطراف ذات صلة وفقاً لبنود وشروط اعتمدتها اإلدارة. إن المعامالت واألرصدة مع  أبرمت

 م اإلفصاح عنه في اإليضاحات األخرى( هي كما يلي:األطراف ذات الصلة )باإلضافة إلى ما ت

 مكافأة اإلدارة العليا

   

 الثالثة أشهر المنتهية في

 غير مدققة(مارس ) 31

     2016  2015 

 2,087  2,325     رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 687  731     للموظفين مكافأة نهاية الخدمة

 ةاالرتباطات وااللتزامات المحتمل .13

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

مارس  31 
2016  

ديسمبر  31
2015  

مارس  31
2015 

      

 115,395  77,999  71,492 رأسمالية مصروفات

 75,330  80,771  79,521 حصة الشركة الزميلة –مصروفات رأسمالية 

 167  11,815  7,248 فيها رأس مال غير مستدعى في شركات مستثمر

 2,670  -  - مستنديه اعتمادات

 474,540  470,905  461,251 خطابات ضمان

مليون دينار  419.851: 2015ديسمبر  31مليون دينار كويتي ) 409.235بمبلغ ضمانات تتضمن البنود أعاله 

شركة االتصاالت المتنقلة وض تم منحها ل( تتعلق بقرمليون دينار كويتي 423.776: 2015مارس  31و كويتي

 ية. السعود

 :2015ديسمبر  31) دينار كويتيمليون  10.540ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية بمبلغ بمنح الشركة قامت 

( ألحد مؤسسي شركة االتصاالت مليون دينار كويتي 10.506: 2015مارس  31و مليون دينار كويتي 10.604

 الح البنك كافية لتغطية قيمة الدين.المتنقلة السعودية. وترى الشركة بأن الضمانات المقدمة من المدين لص

، قامت الجهة المسؤولة عن تنظيم االتصاالت في العراق، وهي هيئة اإلعالم واالتصاالت بمطالبة شركة 2011في 

مليون دينار كويتي( مدعية عدم التزام أثير  78.993مليون دوالر أمريكي ) 262أثير بسداد مبلغ إجمالي قيمته 

. 2015تم البت في هذه المطالبات بشكل نهائي لصالح أثير خالل الربع الثاني من سنة ببعض شروط الترخيص. و

، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت شكوى لدى لجنة االستماع التابعة لهيئة 2016غير أنه في مارس 

وذلك فيما يتعلق باألمر  مليون دينار كويتي( 30.15)مليون دوالر أمريكي  100اإلعالم واالتصاالت للمطالبة بمبلغ 

لتابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت. من قبل مجلس الطعون ا لصالح شركة أثيرثالث مرات نفسه الذي تم البت فيه سابقاً 

شركة  التابعة لهيئة اإلعالم واالتصاالت ورداً على الشكوى المقدمة من الرئيس التنفيذي، استدعت لجنة االستماع

وقد استند قرار الرئيس التنفيذي لهيئة لتقديم دفوعها للرد على هذه الشكوى.  2016أبريل  13في أثير للمثول أمامها 

إلعالم واالتصاالت بإعادة فرض تلك الغرامة إلى قرار صادر من قبل مجلس المفوضين التابع لهيئة اإلعالم ا

ولم يتم إخطار شركة أثير به إلى أن ورد إليها طلب استدعاء للمثول أمام  2015أغسطس  12واالتصاالت بتاريخ 

طلبت شركة أثير نسخة من قرار مجلس المفوضين ، 2016أبريل  13لجنة االستماع. وخالل الجلسة المنعقدة بتاريخ 

وأُبلغت شركة أثير بأنها ستحصل على تلك  2015أغسطس  12التابع لهيئة اإلعالم واالتصاالت الصادر بتاريخ 

وبناًء على تقرير خبراءها القانونيين، ترى المجموعة . 2016مايو  4النسخة في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في 

 لصالحها. تبدو ةبهذه المطالوية فرص تسأن 

 دينارمليون  5.427)دوالر أمريكي مليون  18هيئة اإلعالم واالتصاالت غرامة بمبلغ ، فرضت 2009 سنةفي 

هذا تمييز الكلية في محكمة ال، حكمت 2015فبراير  23ي وف( بحجة مخالفة شركة أثير لشروط جودة الشبكة. كويتي

ادة الخبراء القانونيين التي حصلت عليها المجموعة، فإن هذا القرار نهائي وغير قابل وطبقاً إلفصالح أثير. لاألمر 

 للطعن مرة أخرى أمام أي جهة.
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، قامت إحدى شركات االتصاالت العاملة في العراق برفع دعوى قضائية أمام محكمة البداءة 2013في أغسطس 

شركة أثير كمدعى عليه ثان، وقد ادعت هذه الشركة أن ضد هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية كمدعى عليه أول و

بحرمانها من فرصة االستحواذ على أعمال شركة عراقنا لالتصاالت  2007الهيئة وشركة أثير قاما خالل سنة 

مليار  1.357مليار دوالر أمريكي ) 4.5والتي استحوذت عليها شركة أثير. وقد طالبت هذه الشركة المشغلة بمبلغ 

مليار دينار كويتي( من الهيئة وشركة أثير  0.302مليار دوالر أمريكي ) 1تي( من شركة أثير ومبلغ دينار كوي

ً إلفادة الخبراء 2015مجتمعين. وفي مارس  ، أصدرت محكمة التمييز العراقية قرارها النهائي لصالح أثير. طبقا

 ابل للطعن مرة أخرى من قبل المدعي. القانونيين التي حصلت عليها المجموعة، فإن هذا القرار نهائي وغير ق

قامت سلطة ضريبة الدخل العراقية، وهي )"الهيئة العامة للضرائب"( بإرسال إشعارات مطالبة بضريبة دخل 

مليون دينار كويتي( على عمليات شركة أثير حتى السنة المالية  32.261مليون دوالر أمريكي ) 107إضافية بمبلغ 

 2009مت السلطات الضريبية مطالبة إضافية لسداد ضريبة دخل للسنتين الماليتين ، قد2014. في ديسمبر 2008

مليون دينار كويتي(. وقامت المجموعة بالطعن على هذه  20.502مليون دوالر أمريكي ) 68بإجمالي مبلغ  2010و

ً إلجراءات قانون ضريبة الدخل وذلك من خالل عدة إجراءات منها إيداع نسبة  من مبلغ  %25المطالبات وفقا

 تبدوهذه المطالبات فرص تسوية ترى المجموعة أن الضريبة المطالب به. وبناًء على تقرير خبراءها القانونيين، 

 لصالحها.

، قامت شركة أثير باالستحواذ على شركة عراقنا لخدمات الهواتف النقالة المحدودة )عراقنا( من 2007في سنة 

ً ألحكام اتفاقية شراء أسهم )االتفاقية(، فإن البائع هو شركة أوراسكوم تليكوم المحدودة العر اق )البائع(. ووفقا

المسؤول عن سداد كافة ضرائب الدخل المستحقة على عراقنا حتى تاريخ اإلقفال المالي بموجب االتفاقية. وفي مايو 

ر أمريكي مليون دوال 88، قدمت إدارة الضرائب مطالبات من أجل سداد ضرائب دخل إضافية بمبلغ 2012

. استناداً إلى الطعن المقدم من قبل شركة أثير، 2007مليون دينار كويتي( مستحقة على عراقنا حتى عام  26.532)

أصدرت وزارة المالية تعليمات للهيئة العامة للضرائب إلعادة تقييم السنوات الضريبية المذكورة أعاله. وبموجب 

محتمل يتمثل في حقها بالمطالبة بأية مطالبات ضريبية من البائع بحد اتفاقية شراء األسهم، فإن أثير لديها أصل 

ترى مليون دينار كويتي(. وبناًء على تقرير الخبراء القانونيين،  18.09مليون دوالر أمريكي ) 60أقصى يبلغ 

 لصالحها. تبدوهذه المطالبات فرص تسوية المجموعة أن 

ً شركة عراقنا بسداد ضرائب أرباح رأس المال المستحقة ، طالبت الهيئة العامة للضرائ2011في ديسمبر  ب أيضا

مليون دينار كويتي( والناتجة من بيع شركة عراقنا لشركة  55.778مليون دوالر أمريكي ) 185على البائع بمبلغ 

ة أثير، كما أصدرت تعليماتها إلى المصارف التي تتعامل مع شركة أثير بتجميد أرصدة أثير في البنوك العراقي

، أصدرت محكمة االستئناف حكمها بإلزام أثير بتلك 2015أغسطس  ي(. ف3بمقدار مبلغ معادل )انظر إيضاح 

قرار تمييز محكمة اليدت ، أ2015في نوفمبر االلتزامات، وقامت أثير بالطعن على هذا الحكم لدى محكمة التمييز. و

ه لم يتم الفصل لى حقيقة أنإ اً ادنتس، اتمييزمحكمة ال أمامعليه أثير طلب تظلم شركة  تالذي قدمومحكمة االستئناف، 

الهيئة العامة وفي سياق منفصل، أُخطرت شركة أثير من قبل البنوك التي تتعامل معها بأن  .في مضمون الدعوى

. الهيئة العامة للضرائبأصدرت تعليمات إلى تلك البنوك بتحويل األموال المجمدة لديها إلى حسابات  للضرائب

ت شركة أثير البنوك بوجود أمر قضائي يمنع هذا النوع من التحويل إلى أن يصدر قرار نهائي وملزم من وأخطر

كما أقامت شركة أثير دعوى أخرى في محكمة البداءة بالعراق مختصمة ضد المطالبة بضريبة  قبل محكمة التمييز.

وقامت أثير أثير  برد دعوى شركة العراقالبداءة بمحكمة ، قضت 2015في نوفمبر على أرباح رأس المال. و

. وتقدم شركة 2016مارس  30بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة االستئناف وقوبل بالرفض من قبل المحكمة في 

ً على هذا القرار أمام محكمة التمييز. عالوة على ذلك، أكد خبير قانوني مستقل على أن الشركة تحظى  أثير طعنا

ضد دولي تثمر كويتي في العراق، إلقامة دعوى مطالبة من خالل إجراءات تحكيم بفرصة واعدة، باعتبارها مس

وبناء على جمهورية العراق استناداً إلى االتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار. 

ً  الشركةوجهت ذلك،  مفاوضات إلجراء فرصة منحها طلب ت إلى حكومة جمهورية العراق 2016في فبراير كتابا

حقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية، بما في ذلك إقامة دعوى تحكيم  ، مع الحفاظ علىتهدف إلى التوصل إلى تسوية

تعذر في حال ومعاهدة االستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية العراق ودولة الكويت. دولي استناداً إلى أحكام 

مفاوضات في غضون ستة لم يتم التوصل إلى تسوية من خالل الأو هذا الكتاب حكومة العراق على وصول رد من 

وفي المقابل أقامت أثير دعوى ضد البائع  .دوليتقديم دعوى تحكيم  لشركةا تعتزم، كتابال اأشهر من تاريخ هذ

لشركة عراقنا أمام محكمة إنجليزية استناداً إلى بند التعويض عن الضرائب الوارد في اتفاقية شراء األسهم ذات 

أو سلبي على المركز مادي األمور أثر  هذه ه من غير المرجح أن ينتج عنإدارة المجموعة أن الصلة. وعليه، ترى

 .المالي المجمع للمجموعةاألداء 
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 ماليةال األدوات .14

 فئات الموجودات والمطلوبات المالية     14.1 

المجمع للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي  الدفتريةيمكن تصنيف القيم 

 المكثف على النحو التالي:و

 

 مارس  31
2016 

  )غير مدققة(

 ديسمبر 31
2015  
 )مدققة(

 مارس 31 
2015 

 )غير مدققة(

      قروض ومدينون:

 317,947   359,799        414,091      النقد وأرصدة لدى البنوك
 392,044   406,278        402,533      مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 334,241   350,673        358,721      مستحق من شركات زميلة
 12,033  12,132   12,060       موجودات أخرى

      
بالقيمة العادلة من خالل  –استثمار في أوراق مالية 

   1,164            1,062         الربح أو الخسارة
 

1,609 
 34,189   26,598          25,693       متاحة للبيع –استثمار في أوراق مالية 

 ". الربح أو الخسارة"غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  يتم تصنيف كافة المطلوبات المالية كـ

 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة    14.2

وفقاً والمكثف لة في بيان المركز المالي المجمع يبين الجدول التالي الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العاد

 لتسلسل القيمة العادلة.

يصنف هذا التسلسل الموجودات والمطلوبات المالية إلى ثالث مستويات استناداً إلى أهمية المدخالت المستخدمة في 

 يات التالية:قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. يتضمن تسلسل القيمة العادلة المستو

 وجودات والمطلوبات المتطابقة؛: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط للم1المستوى 

فيها كافة المدخالت ستند : األسعار المعلنة في سوق نشط لألدوات المماثلة أو طرق تقييم أخرى والتي ت2المستوى 

 )مثل المشتقة من األسعار(؛ و أو غير مباشر عار()مثل األس سواء بشكل مباشر ملحوظةالهامة إلى معلومات سوق 

ملحوظة )المدخالت غير : طرق تقييم ال تستند أي عوامل مدخالت هامة فيها إلى معلومات سوق 3المستوى 

 .الملحوظة(

يتم تحديد المستوى الذي يتم فيه تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بناًء على أقل مستوى للمدخالت الهامة في 

 ياس القيمة العادلة.ق

     2016مارس  31

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        :الموجودات المالية بالقيمة العادلة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 1,062  -  -  1,062 أو الخسارة

 23,487  -  7,134  16,353 استثمارات متاحة للبيع
 24,549  -  7,134  17,415 اتمجموع الموجود

 

     2015ديسمبر  31

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        الموجودات المالية بالقيمة العادلة:

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 1,164  -  -  1,164 أو الخسارة

 24,388  -  7,138  17,250 استثمارات متاحة للبيع

 25,552  -  7,138  18,414 جموع الموجوداتم
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     2015مارس  31

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        الموجودات المالية بالقيمة العادلة:

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 1,609  -  -  1,609 الخسارة

 30,707  -  6,537  24,170 استثمارات متاحة للبيع
 32,316  -  6,537  25,779 مجموع الموجودات

مليون  2.210: 2015ديسمبر  31مليون دينار كويتي ) 2.206تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع أوراق مالية غير مدرجة بمبلغ 

قيمة نظراً لعدم التمكن من مسجلة بالتكلفة ناقصاً أي انخفاض في ال (مليون دينار كويتي 3.482: 2015مارس  31و كويتيدينار 

 قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق فيه. 

 القياس بالقيمة العادلة

 السابقة. بالسنةلم تتغير أساليب وطرق التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنةً 

 مشتقات األدوات المالية  .15

لمالية المشتقة باإلضافة إلى القيم االسمية وقد تم تحليلها حسب فترة يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات ا

االستحقاق. إن القيمة االسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص األصل الذي تغطيه األداة المالية أو السعر المرجعي أو 

 المؤشر وتمثل األساس لقياس التغيرات في قيمة المشتقات المالية.

ية هي بمثابة مؤشر لحجم المعامالت القائمة كما في نهاية السنة المالية وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو مخاطر إن القيم االسم

 االئتمان. يتم تقييم كافة عقود المشتقات على أساس معلومات سوق مقارنة.

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق 2016مارس  31كما في 

 

القيمة 
العادلة 
  الموجبة

يمة الق
العادلة 
  السالبة

القيمة 
  االسمية 

 3خالل 
  أشهر

 – 3بين 
  شهر 12

أكثر من 
 سنة

مشتقات محتفظ بها 
  للتحوط:

  
    

  
  

            تحوط التدفقات النقدية
 –مبادالت معدالت الربح 
 128,547  -  -  128,547  (617)  - حصة في شركة زميلة

      -  (617)  128,547  -  -  128,547 
 

 

 

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق 2015ديسمبر  31كما في 

 

القيمة 
العادلة 
  الموجبة

القيمة 
العادلة 
  السالبة

القيمة 
  االسمية 

 3خالل 
  أشهر

 – 3بين 
  شهر 12

أكثر من 
 سنة

            مشتقات محتفظ بها للتحوط:
            تحوط التدفقات النقدية

 –معدالت الربح مبادالت 
 129,234  -  -  129,234  (216)  - حصة في شركة زميلة

 -  (216)  129,234  -  -  129,234 

 

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق 2015مارس  31كما في 

 

القيمة 
العادلة 
  الموجبة

القيمة 
العادلة 
  السالبة

القيمة 
  االسمية 

 3خالل 
  أشهر

 – 3بين 
  شهر 12

من  أكثر
 سنة

مشتقات محتفظ بها 
  للتحوط:

  
    

  
  

            تحوط التدفقات النقدية
 –مبادالت معدالت الربح 
 128,051  -  -  128,051  (2,805)  - حصة في شركة زميلة

 -  (2,805)  128,051  -  -  128,051 

 


