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 تها التابعة وشركا ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخلان بي

  2016 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 إيضاحات 

 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30

 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو  30

       

  2016 2015  2016 2015 

  

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف 

 دينار كويتي 

 ألف

 تي دينار كوي

       

       اإليرادات:
 157,797 188,413  83,948 93,498  إيرادات فوائد

 18,347 11,367  15,082 5,317 9 إيرادات استثمار 
 27,510 25,862  13,807 13,881  أتعاب وعموالت إيرادات 

 12,537 20,219  6,856 10,692  شركات زميلةنتائج  فيحصة 
 4,721 713  2,663 230 4 صة إعالميةة محاشركنتائج  فيحصة 

 12,770 9,271  6,495 3,410  إيرادات خدمات شبكات األقمار الصناعية الرقمية
 30,428 36,157  16,185 17,830  إيرادات ضيافة وعقارات

 16,980 14,694  7,943 6,477  إيرادات تصنيع وتوزيع 
 8,534 10,689  4,897 5,672  أخرىإيرادات 

 14,251 10,783  5,828 6,803  تحويل عمالت أجنبية ربح
  ───────── ────────  ──────── ──────── 

 303,875 328,168  163,704 163,810  اإليرادات 
  ───────── ────────  ──────── ──────── 

       المصروفات:
 89,685 118,823  47,673 61,942  ف فوائدومصر

 7,812 7,224  3,938 2,741  الصناعية الرقمية ات األقمارمصروفات خدمات شبك
 16,954 20,922  9,528 10,800  مصروفات ضيافة وعقارات

 15,193 12,592  7,049 5,563  مصروفات تصنيع وتوزيع 
 81,505 81,623  45,340 41,986  إداريةمصروفات عمومية و

 11,715 12,132  6,663 6,034  استهالك وإطفاء
  ───────── ────────  ──────── ──────── 

 222,864 253,316  120,191 129,066  المصروفات
  ───────── ────────  ───────── ──────── 

 81,011 74,852  43,513 34,744  ربح التشغيل قبل المخصصات
 (18,651) (13,980)  (11,793) (4,412)  مخصص خسائر االئتمان

 (1,164) (3,363)  (847) (672)  مة استثماراتمخصص انخفاض قي
  ───────── ────────  ───────── ──────── 

 61,196 57,509  30,873 29,660  الربح قبل الضرائب
 (6,795) (8,107)  (3,714) (3,096)  الضرائب

  ───────── ────────  ───────── ──────── 
 54,401 49,402  27,159 26,564  ربح الفترة

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

       الخاص بـ:
 25,404 28,008  13,409 14,506  مساهمي الشركة األم  

 28,997 21,394  13,750 12,058  الحصص غير المسيطرة
  ───────── ────────  ───────── ──────── 
  26,564 27,159  49,402 54,401 
 

 

═════════ ════════ 
 

═════════ ════════ 
       

 فلس فلس  فلس فلس  

 :السهم ربحية
   

 
  

 16.21             18.30  9.90               10.85 10  الشركة األم الخاصة بمساهمي -األساسية  
 

 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 16.14             18.30      9.86               10.85      10 الشركة األم الخاصة بمساهمي -المخففة  
 

 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 



 تها التابعة وشركا ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

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

  2016 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو  30

 2016 2015  2016 2015 

 
 ألف

  يدينار كويت

 ألف

  يدينار كويت

 ألف 

  يدينار كويت

 ألف

  يدينار كويت

      
 54,401 49,402  27,159 26,564 ربح الفترة

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

قد يتم إعادة سيتم او قد يتم  إيرادات شاملة أخرى
في  رحلي المكثف المجمعالم تصنيفها إلى بيان الدخل

    فترات الحقة:

 

  
      

      موجودات مالية متاحة للبيع: 
 (54) (2,693)  2,638 (3,880) القيمة العادلةإيرادات )خسائر( صافي  -
صافي المحول إلى بيان الدخل المرحلي المكثف  -

 515 200 المجمع

 

2,827 1,365 
 (13) (7,663)  8 (899) لتدفقات النقديةالتغير في القيمة العادلة لتغطية ا

 (10,950) (5,051)  (3,667) 592 تعديل تحويل عمالت أجنبية
الناتجة  اإليرادات( الشاملة االخرى حصة في )الخسائر

 5,212 (6,264) زميلة وشركة محاصة من شركات

 

(6,428) (3,543) 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (13,195) (19,008)  4,706 (10,251)  للفترة اإليرادات( الشاملة األخرى )الخسائر
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 41,206 30,394  31,865 16,313 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

      

      الخاص بــ :

 15,063 13,700  17,849 6,440 األممساهمي الشركة 

 26,143 16,694  14,016 9,873 الحصص غير المسيطرة
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 16,313 31,865  30,394 41,206 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 تها التابعة وشركا ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية 
  2016 يونيو 30للفترة المنتهية في 

  
 المنتهية في أشهر الستة

 يونيو 30

  2016 2015 

 إيضاحات 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي 
    التشغيلأنشطة 

 61,196 57,509  الربح قبل الضرائب 
    التدفقات النقدية:  صافيتعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ب 

 (157,797) (188,413)  إيرادات فوائد 
 (18,347) (11,367) 9 إيرادات استثمار    

 (12,537) (20,219)  حصة في نتائج شركات زميلة
 (4,721) (713) 4 حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية

 89,685 118,823  مصروفات فوائد 
 11,715 12,132  استهالك وإطفاء 

 18,651 13,980  ئتمان االمخصص خسائر 
 1,164 3,363  انخفاض قيمة استثماراتمخصص 

 7,760 (265)  )إيراد( خسارة تحويل عمالت أجنبية من قروض مستحقة وأوراق دفع متوسطة األجل
 (115) (621)  مخصص برنامج خيار شراء أسهم للموظفين

  ───────── ───────── 
  (15,791) (3,346) 

    ومطلوبات التشغيل: التغيرات في موجودات
 (1,445) 515  ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

 (1,771) 2,116  أذونات وسندات خزانة  
 (349,039) (326,786)    قروض وسلف

 13,182 (9,220)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 45,760 42,779  ة للبيعموجودات مالية متاح

 (74,989) (38,971)  موجودات أخرى
 (1,716) (1,193)  عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة  

 77,148 (11,675)  المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 168,888 293,907  ودائع من عمالء
 33,161 (21,519)  مطلوبات أخرى

 5,434 3,917  توزيعات أرباح مستلمة
 178,599 181,960  فوائد مستلمة
 (109,908) (113,793)  فوائد مدفوعة

 (12,314) (11,656)  ضرائب مدفوعة
  ───────── ───────── 

 (32,356) (25,410)  التشغيلأنشطة المستخدم في  صافي النقد
  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار
 (10,729) (9,714)  شراء عقارات استثمارية 

 (12,872) 10,557  شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق)المحصل من( 
 (3,518) (2,514)  استثمار في شركات زميلة، بالصافي اإلستحواذ على

     - 12,933  المحصل من بيع شركة تابعة
     - 17,566  المحصل من بيع االسهم التفضيلية في شركة محاصة اعالمية

 3,678 4,254  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
    

  ───────── ───────── 
 (23,441) 33,082  االستثمارأنشطة  (المستخدم فيالناتج ) صافي النقد

  ───────── ───────── 
    أنشطة التمويل

 43,846 57,869  بالصافي -المحصل من قروض مستحقة
     - 145,622  وسطة االجلالمحصل من أوراق دفع مت

     - (7,118)  بالصافي -سداد سندات 
 (20,847) (12,881)  شراء أسهم الشركة المشتراة

 18,226 7,184  المحصل من بيع أسهم الشركة المشتراة
 (36,045) (33,682)  توزيعات أرباح مدفوعة الى مساهمي الشركة األم 

 (18,192) (19,306)  غير المسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص 
 (5,434) (5,486)  فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالية مستدامة 

 - 2,415  المحصل من إصدار أوراق رأسمالية مستدامة 
 (18,151) 763  الحركة في الحصص غير المسيطرة 

  ───────── ───────── 
 (36,597) 135,380  التمويلأنشطة المستخدم( في الناتج ) صافي النقد

  ───────── ───────── 
 (8,668) (2,943)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

  ───────── ───────── 
 (101,062) 140,109  والنقد المعادل في النقدالزيادة )النقص(  صافي

 1,512,628 1,584,616  يناير 1في والنقد المعادل نقد ال
  ───────── ───────── 
 1,411,566 1,724,725 3 يونيو  30في والنقد المعادل  نقدال

  ═════════ ═════════ 
 

 

 



 

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

 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ع )غير مدقق(المجم الملكية المرحلي المكثفبيان التغيرات في حقوق 
  2016 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة 

 شتراةالم
 احتياطي

 قانوني
  احتياطي
 اختياري

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة

احتياطي 
 تحويل 
عمالت 
 أجنبية 

احتياطي 
خيار برنامج 

شراء أسهم 
 للموظفين 

 احتياطي
 آخر

 أرباح 
 اإلجمالي  محتفظ بها 

أوراق  

رأسمالية 

 مستدامة 

 الحصص
غير 

 المسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية

 

 ألف

 ار كويتيدين

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

               

 1,361 (32,760) 2,198 106,546 106,821 (84,876) 3,111 147,357  2016يناير  1كما في 
(4,114) 

262,377 508,021 
144,025 

608,100 1,260,146 

 49,402 21,394 - 28,008 28,008 - - - - - - - - - ربح الفترة 

 (19,008) (4,700) - (14,308) - - - (2,688) (11,620) - - - - - شاملة أخرى  خسائر

 

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

 إجمالي )الخسائر( اإليرادات 

 30,394 16,694 - 13,700 28,008 - - (2,688) (11,620) - - - - - الشاملة  

  2015توزيعات أرباح لسنة 

  فلس لكل سهم  25بواقع  

 (33,810) - - (33,810) (33,810) - - - - - - - - - (8)إيضاح  

 (12,881) - - (12,881) - - - - - - - (12,881) - - شراء أسهم الشركة المشتراة

 7,184 - - 7,184 (264) - - - - - - 7,448 - - بيع أسهم الشركة المشتراة

 (621) - - (621) - - (621) - - - - - - - المدفوعات باألسهم للموظفين 

توزيعات أرباح مدفوعة إلى 

 (19,306) (19,306) - - - - - - - - - - - - الحصص غير المسيطرة

 إصدار أوراق رأسمالية 

 2,415 - 2,415 - - - - - - - - - - - مستدامة  

سداد فوائد ألوراق رأسمالية 

 (5,486) (1,943) - (3,543) (3,543) - - - - - - - - - مستدامة 

التغيرات في ملكية شركات 

 1,471 6,899 - (5,428) - (5,428) - - - - - - - - تابعة

 

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

 1,229,506 610,444 146,440 472,622 252,768 (9,542) 740 (35,448) (9,422) 106,546 106,821 (90,309) 3,111 147,357 2016يونيو  30كما في 

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



 

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

 

 

 .المكثفة المجمعة لية المرحليةمن هذه المعلومات الما اتشكل جزًء 16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( ق(ع )غير مدقالمجم الملكية المرحلي المكثفبيان التغيرات في حقوق 
  2016 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 

 
  الخاصة بمساهمي الشركة األم

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة 

 المشتراة
 احتياطي

 قانوني
  احتياطي
 اختياري

التغيرات 
المتراكمة 
في القيمة 

 العادلة

احتياطي 
 تحويل 
عمالت 
 أجنبية 

 احتياطي
خيار برنامج  

هم شراء أس
 للموظفين 

 احتياطي
 آخر

 أرباح 
 اإلجمالي  محتفظ بها 

أوراق  
رأسمالية 
 مستدامة 

 الحصص
غير 

 المسيطرة

 مجموع
حقوق 

 الملكية

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 كويتيدينار 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

               

 1,274,477 615,324 144,025 515,128 262,971 317 1,545 (24,522) (1,563) 101,205 101,480 (76,773) 3,111 147,357  2015يناير  1كما في 

 54,401 28,997     - 25,404  25,404     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (13,195) (2,854)     - (10,341)     -     -     - (8,662) (1,679)     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
إجمالي )الخسائر( اإليرادات 

 41,206 26,143     - 15,063 25,404     -     - (8,662) (1,679)     -     -     -     -     - الشاملة 

   2014توزيعات أرباح لسنة 

 فلس لكل سهم   25بواقع  

 (36,051) (36,051)     -     -     -     -     -     -     -     -     - (8)إيضاح  
 

-     -     (36,051) 

شراء أسهم الشركة 

 (20,847)     -     - (20,847)    -     -     -     -     -     -     - (20,847)     -     - المشتراة

 18,226     -     - 18,226 1,697     -     -     -     -     -     - 16,529     -     - بيع أسهم الشركة المشتراة

المدفوعات باألسهم  

 (115)     -     - (115) (121)     - 6     -     -     -     -     -     -     - للموظفين

 أرباح مدفوعة إلى توزيعات 

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

 

-     (18,192) (18,192) 

 سداد فوائد ألوراق 

 (3,427) (3,427)     -     -     -     -     -     -     -     -     - رأسمالية مستدامة  

 
-     (2,007) (5,434) 

 التغيرات في ملكية شركات 

 (24,086) (19,389)     - (4,697)    - (4,697)     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,229,184 601,879 144,025 483,280 250,473 (4,380) 1,551 (33,184) (3,242) 101,205 101,480 (81,091) 3,111 147,357 2015يونيو  30كما في 

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



 كاتها التابعة وشر ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2016يونيو  30كما في 
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  الشركة حول معلومات 1
 

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

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

للشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ب تم التصريح
 .2016يوليو  27في الصادر وفقًا لقرار مجلس اإلدارة  2016 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة فترة"المجموعة"( لـب
 

براير ف 1، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2016يناير  24في  2016لسنة  1تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم 
(، سوف يتم 5، والتعديالت الالحقة له. وفقًا للمادة رقم )2012لسنة  25والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات رقم  2016

لسنة  1،  تم إصدار الالئحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 2012نوفمبر  26تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتبارًا من 
والتي بموجبها تم إلغاء الالئحة  2016يوليو  17م نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ وت 2016يوليو  12في  2016

 .2012لسنة  25التنفيذية للقانون رقم 
 

 للشركة األم ما يلي:األنشطة الرئيسية تتضمن 
 

ة أو المحدودة الكويتي غير المسؤوليةتملك األسهم في الشركات الكويتية أو األجنبية والحصص في الشركات ذات  -1
 .ضها وإدارتها وكفالتها لدى الغيراألجنبية والمشاركة في تأسيس هذه الشركات وإقرا

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

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

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

ية المتاحة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من استغالل الفوائض المال -5
 قبل شركات متخصصة.

 

 القابضة ش.م.ك. )مقفلة(.شركة الفتوح  وهاألم إن المساهم الرئيسي للشركة 
 

 السياسات المحاسبية الهامة 2
  

 أساس العرض 
رير االتق" 34 رقم وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي المجمعة للمجموعةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

  .المبين أدناه "ةالمرحلي ةالمالي
 

 بيانات إلعدادالمطلوبة  واإلفصاحاتالمعلومات  كافةال تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إن 
عرض للضرورية التعديالت التي تعتبر  كافة نأ وترى اإلدارة ية.للتقارير المال للمعايير الدولية كاملة وفقًامجمعة  مالية

للفترة المرحلية ال تعبر  التشغيلإن نتائج  .دراجها في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإتم قد عادل ال
لومات إضافية، للحصول على معو .2016ديسمبر  31تهي في التي تننة ـبالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للس

 31ة بها للسنة المنتهية في ـواإليضاحات المتعلقالمدققة السنوية المجمعـة  ةـالبيانات المالياالطالع على يمكن 
  .2015ديسمبر 

 

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

 
 التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك 
يق ، باستثناء تطب2015ديسمبر  31سنة المنتهية في المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية لل

 التعديالت التالية التي تسري خالل الفترة: 
 

 الترتيبات المشتركة: المحاسبة عن حيازة الحصص 11تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
عن حيازة  لمحاسبةمن المشغل المشترك الذي يقوم با 11تتطلب التعديالت المدخلة على المعيار الدولي للتقارير المالية 

والمتعلقة  3لية مشتركة تعتبر أنشطتها بمثابة عمل تجاري تطبيق مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية حصة في عم
بمحاسبة دمج االعمال. كما توضح التعديالت أن الحصص المحتفظ بها سابقا في عملية مشتركة ال يتم اعادة قياسها 

يطرة المشتركة. وقد تم أيضا إضافة استثناء من عند حيازة حصة إضافية في نفس العملية في ظل االحتفاظ بالس
بما في  –بحيث ال تسري التعديالت إذا كانت أطراف السيطرة المشتركة  11النطاق إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 

 تخضع للسيطرة المشتركة من قبل نفس الشركة المسيطرة الكبرى. -ذلك المنشأة المختصة بإعداد التقارير
 



 كاتها التابعة وشر ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2016يونيو  30كما في 
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 اسات المحاسبية الهامة )تتمة(السي 2
 

 التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(
 الترتيبات المشتركة: المحاسبة عن حيازة الحصص )تتمة( 11تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

نفس العملية  تسري هذه التعديالت عند حيازة حصة مبدئية في عملية مشتركة، وحيازة أي حصص إضافية في

مع السماح بالتطبيق  2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  في المستقبلالمشتركة. تسري التعديالت 

حيث ليس لديها حصص تم حيازتها في عملية مشتركة خالل  المجموعةلهذه التعديالت أي تأثير على  ليسالمبكر. 

 .الفترة
 

 : طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المستقلة27الدولي  تعديالت على معيار المحاسبة

تتيح هذه التعديالت للشركات استخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة 

ير الدولية وشركات المحاصة والشركات الزميلة في بياناتها المالية المستقلة. إن الشركات التي تطبق بالفعل المعاي

للتقارير المالية وتختار االنتقال الستخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المستقلة سوف يكون عليها تطبيق 

ذلك التغيير بأثر رجعي. وبالنسبة للشركات التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة وتختار استخدام 

في بياناتها المالية المستقلة، فينبغي عليها تطبيق هذه الطريقة اعتبارا من تاريخ االنتقال طريقة حقوق الملكية 

 2016يناير  1لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.لهذه التعديالت أي تأ ليسمع السماح بالتطبيق المبكر لها. 

 

التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2014-2012ليس من المتوقع أن يكون لدورة التحسينات السنوية 

 تأثير مادي على المجموعة.  2016يناير  1

 

 داره ولكنه لم يسر بعد. لم تطبق المجموعة بصورة مبكرة أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إص
 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  3

  )مدققة(  

 

  يونيو 30

2016 
 ألف

 دينار كويتي 

 ديسمبر  31

2015 
 ألف

 دينار كويتي 

  يونيو 30

2015 
 ألف

 دينار كويتي 
    

 957,385 1,001,569 1,158,852 نقد وأرصدة لدى البنوك

 454,181 583,047 565,873 ثالثة أشهرودائع ذات فترات استحقاق أصلية حتى 
 ───────── ────────── ───────── 

 1,411,566 1,584,616 1,724,725 النقد والنقد المعادل 

 4,496 5,792 5,277 يضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
 ───────── ────────── ───────── 

 1,730,002 1,590,408 1,416,062 
 ═════════ ══════════ ═════════ 

 

  إعالمية في شركة محاصة استثمار 4
 

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

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

 األقمار الصناعية المشفرة مدفوعة األجر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

 



 كاتها التابعة وشر ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2016يونيو  30كما في 
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 استثمار في شركة محاصة إعالمية )تتمة( 4
 

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

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

 

 

  يونيو 30

2016 
 ألف

 دينار كويتي 

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2015 
 ألف

 دينار كويتي 

  يونيو 30

2015 
 ألف

 دينار كويتي 
    

 87,071 103,618 113,477 موجودات متداولة 

 438,181 440,048 435,148 موجودات غير متداولة 

 (98,982) (98,031) (112,818) مطلوبات متداولة 

 (33,895) (69,654) (60,928) مطلوبات غير متداولة 
 

──────── ──────── ──────── 

 392,375 375,981 374,879 حقوق الملكية  
 ════════ ════════ ════════ 

 174,516 170,658 157,906 القيمة الدفترية للمجموعة
 ════════ ════════ ════════ 

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو 30

 الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2016 2015  2016 2015 

 

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف

  دينار كويتي 

 ألف

 دينار كويتي 

 ألف

 دينار كويتي 

      

 101,263 102,073  52,206 50,985 إيرادات 

 (93,449) (100,893)  (47,798) (50,605) مصروفات 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 7,814 1,180  4,408 380 ربح الفترة 
 ═════════ ════════  ═════════ ════════ 

 7,903 811  4,419 463 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ═════════ ════════  ═════════ ════════ 

 4,721 713  2,663 230 ح الفترة حصة المجموعة في رب
 ═════════ ════════  ═════════ ════════ 

حصة المجموعة في إجمالي اإليرادات 

 4,775 490  2,670 280 الشاملة للفترة
 ═════════ ════════  ═════════ ════════ 

 



 كاتها التابعة وشر ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2016يونيو  30كما في 

 

 

11 

 

   دائنةقروض  5

 

  يونيو 30
2016 

  ألف
 دينار كويتي 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2015 
 ألف

 دينار كويتي 

  يونيو 30
2015 

 ألف
 دينار كويتي  

    من قبل الشركة األم: 
 40,000 40,000     - قروض ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة

 ───────── ───────── ───────── 
 -     40,000 40,000 
 ───────── ───────── ───────── 

    من قبل الشركات التابعة:  
 151,112 251,723 338,438 قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة

     - 1,655 1,710 دائنو تمويل اسالمي ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة
 532,586 544,876 507,841 قروض ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة 

     - 53,345 53,235 دائنو تمويل اسالمي ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة
 ───────── ───────── ───────── 
 901,224 851,599 683,698 
 ───────── ───────── ───────── 

 (448,758) (455,618) (407,374) ناقصًا: قروض فيما بين شركات المجموعة
 ───────── ───────── ───────── 
 493,850 435,981 274,940 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  سندات  6

 

  يونيو 30

2016 
 ألف

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

  يونيو 30

2015 
 ألف

 دينار كويتي
    

    مصدرة من قبل الشركة األم:

 48,500 48,500     -  2016يناير  16% سنويًا وتستحق في 4.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
    

% سنويًا فوق معدل خصم بنك الكويت 2.00فائدة متغيرة بنسبة سندات ب

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

 31,500 31,500     - 2016يناير 
    

    مصدرة من قبل شركات تابعة:

 40,769 40,788 35,158   2022ديسمبر  27% سنويًا وتستحق في 5.65سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
    

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

 58,426 57,461 37,143  2022ديسمبر  27% سنويًا( وتستحق في 6.65المركزي )كحد أقصى 
    

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

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

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

     -     - 29,748  2026مارس  9% سنويًا وتستحق في 6سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
    

معدل خصم بنك الكويت % سنويًا فوق 3.95سندات بفائدة متغيرة بنسبة 

     -     - 69,082  2026مارس  9% سنويًا( وتستحق في 7المركزي )كحد أقصى 
 ───────── ───────── ───────── 
 231,131 238,249 239,195 

 (9,000) (9,000) (9,000) ناقصًا: استبعادات بين شركات المجموعة
 ───────── ───────── ───────── 

 222,131 229,249 230,195 
 ═════════ ═════════ ═════════ 



 كاتها التابعة وشر ع.ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2016يونيو  30كما في 
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  أوراق دفع متوسطة األجل  7

 

  يونيو 30
2016 

 ألف
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

  يونيو 30
2015 

 ألف
 دينار كويتي

    

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

 مليون دوالر أمريكي لفترة  500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل  2016أكتوبر  17سنوات وتستحق في  7

% سنوًيا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في  8.875
 150,405 151,376 150,733 سوق لندن لألوراق المالية 

    

سنوات  10مليون دوالر أمريكي لفترة  500ق دفع بمعدل ثابت بمبلغ أورا
% 9.375وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل  2020يوليو  15وتستحق في 

سنوًيا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في سوق لندن 
 149,780 150,621 149,854 لألوراق المالية  

    

 مليون دوالر أمريكي لفترة  500 أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ
وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل  2019فبراير  5سنوات وتستحق في  5

% سنوًيا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في 4.8
 150,764 151,544 150,701 سوق لندن لألوراق المالية  

    

 لفترة مليون دوالر أمريكي  500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل سعر فائدة كوبون بمعدل  2023مارس  15سنوات وتستحق في  7
% سنوًيا وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في سوق 5

     -     - 150,875 لندن لألوراق المالية  
 مصدرة من قبل شركات تابعة من خالل شركات ذات

    أغراض خاصة: 
مليون دوالر  100بمعدل متغير بمبلغ  دين مساند في شكل أوراق دين

حمل سعر فائدة يو 2016أكتوبر  12ستحق في يسنوات و 10أمريكي لفترة 
نقطة أساسية سنويًا  190كوبون فوق معدل ليبور لثالثة أشهر زائدًا 

ستحق السداد على أساس ربع سنوي ، وهي مدرجة في سوق سنغافورة يو
 30,200 30,350 30,175   لألوراق المالية

    

 مليون دوالر أمريكي لفترة  400أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل سعر فائدة كوبون  2020سبتمبر  29سنوات وتستحق في  10

وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي سنوًيا % 7.875بمعدل 
 117,843     -     - *   مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية

 ────────── ────────── ────────── 

 632,338 483,891 598,992 
 (18,288) (18,335) (20,769) ناقصًا: استبعادات بين شركات المجموعة

 ────────── ────────── ────────── 

 611,569 465,556 580,704 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

مليون  400برقان حقها في االسترداد المبكر ألوراق دفع بمبلغ  ، مارست شركة تابعة للمجموعة وهي بنك2015 عام * خالل

 .2020والتي تستحق في عام  دوالر أمريكي

 
وراق حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين وأسهم الشركة المشتراة واالحتياطيات والتوزيعات واأل 8

 الرأسمالية المستدامة 
 

 رأس المال  ( أ

 

  يونيو 30
2016 

 ألف
 دينار كويتي

 قة()مدق
 ديسمبر  31

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

  يونيو 30
2015 

 ألف
 دينار كويتي

    

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

 147,357 147,357 147,357 *فلس للسهم( 100رأس مال مصدر ومدفوع بالكامل )أسهم بقيمة 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
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حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين وأسهم الشركة المشتراة واالحتياطيات والتوزيعات واألوراق  8
  )تتمة( الرأسمالية المستدامة

 

  )تتمة( رأس المال ( أ
 

 1,049,620,700: 2015 يونيو 30سهم و 1,049,620,700: 2015ديسمبر  31سهم )  1,049,620,700* يتكون من عدد 
 يونيو 30سهم و 423,952,003: 2015ديسمبر  31سهم ) 423,952,003سهم( مدفوع بالكامل نقًدا بينما تم إصدار عدد 

 سهم( كأسهم منحة. 423,952,003: 2015
 

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

 

 الشركة المشتراةأسهم ج( 

 
  يونيو 30

2016 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2015 
  يونيو 30

2015 
    

 119,710,788 126,104,963 137,317,129 عدد أسهم الشركة المشتراة 
 %8.12 %8.56 %9.32 المئوية من رأس المالنسبة ال

 75,418 73,141 68,659 (دينار كويتي)ألف القيمة السوقية 
 

 ( االحتياطيات د
 غير متاحة للتوزيع. شركة المشتراةالأسهم  بما يعادلالمحتفظ بها  إن االحتياطيات

 

 ( توزيعات أرباحهـ
: 2015) فلس للسهم 25أرباح نقدية بقيمة  توزيع السنوية للمساهمين ، اعتمدت الجمعية العمومية2016مارس  30في 
سجالت في تاريخ المقيدين في الإلى مساهمي الشركة األم  2015 ديسمبر 31للسنة المنتهية في فلس للسهم(  25

  السنوية. الجمعية العمومية
 

  للمجموعة تابعة ةشرك من قبل المصدرةاألوراق الرأسمالية المستدامة ( و

 "(التابعة للمجموعة )"الشركةبنك برقان ش.م.ك.  ت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهيقام، 2014سبتمبر  30في 
أغراض ذات  ؤوليةمحدودة المسشركة )وهي برقان للتمويل المحدودة  شركةمن خالل مستدامة رأسمالية أوراق بإصدار 
 ألف دوالر أمريكي.  500,000( بمبلغ تأسست مؤخرا في مركز دبي المالي العالميخاصة 

 

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

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

 المختصة.   الموافقة المسبقة للجهة الرقابية ىحصول علال
 

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

تم  والحصص غير المسيطرة. من حقوق الملكيةقتطاع اكبشكل نصف سنوي بأثر رجعي وتعامل  الفائدة السدادوتستحق 
 سداد مدفوعات الفوائد نصف السنوية خالل الفترة.

 

 ذلك كما هو منصوص عليه وال يعتبر الفائدةعدم توزيع ن تختار في أحق ال ا،ديرهبناء على تق ،التابعة للمجموعةللشركة 
 . رحالة تعث

 

 33,000بمبلغ  )"شركة تابعة للمجموعة"( أوراق رأسمالية مستدامة بنك الخليج المتحد ش.م.ب. أصدرخالل الفترة، 
الشركات التابعة للمجموعة باالكتتاب في هذه  ألف دينار كويتي(. وقامت بعض 9,961ألف دوالر أمريكي )بما يعادل مبلغ 

 .ألف دينار كويتي( والتي تم استبعادها 7,546دوالر أمريكي )بما يعادل مبلغ  25,000األوراق الرأسمالية المستدامة بمبلغ 
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  استثمار إيرادات 9

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو  30
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30

 

2016 
 ألف 
 كويتي دينار

 

2015 
 ألف

  دينار كويتي 

2016 
 ألف 
 كويتي دينار

 

2015 
 ألف

 دينار كويتي 
بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  أرباح

 4,725 7,346  2,472 2,759 من خالل األرباح أو الخسائر 
خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة 

 (930) (1,493)  (160) (1,050) باح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل األر
 8,082 (295)  8,184 180 بيع موجودات مالية متاحة للبيع)خسائر(  أرباح

 5,434 3,917  4,361 3,101 إيرادات توزيعات أرباح 
 616 88  415     - بيع استثمار في شركات زميلة أرباح من

     - 1,804      - 327 *بيع شركة تابعة  من حاربا
 420     -      -     - ربح بيع عقارات استثمارية 

     -     -  (190)     - خسائر غير محققة من عقارات استثمارية 
 

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

1, 

5,317 15,082  11,367 18,347 
 

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

شركة الشبكات  و شركة شمال إفريقيا القابضة ش.م.ك )مقفلة(: لمجموعةل شركتان تابعتان ل الفترة قامت*خال
شركة جلف نت لالتصاالت ذ.م.م. و  إيمك المتحدة لألدوية ش.م.م. شركاتهم التابعة: شركةببيع  المتحدة ش.م.ك. )مقفلة(

 المجموعة حققت. و نتيجة لذلك، واليدينار كويتي على التألف  9,000و دينار كويتي ألف  6,633بإجمالي مقابل يبلغ 
 ألف دينار كويتي في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع. 1,804بمبلغ  اربًح

 
 ربحية السهم 10

 

 األساسية:
مدفوعات فوائد بعد الخاص بمساهمي الشركة األم ربح الفترة  قسمةعن طريق ربحية السهم األساسية يتم احتساب 

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

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 2016 2015  2016 2015 

 ربحية السهم األساسية:
 ألف

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ينار كويتيد

      

 25,404 28,008  13,409 14,506 ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم
ناقًصا: مدفوعات فوائد أوراق رأسمالية 
     -     - مستدامة خاصة بمساهمي الشركة األم

 

(3,543) (3,427) 
 

──────────── ─────────  

──────────── ───────── 
همي الشركة األم بعد ربح الفترة الخاص بمسا

 13,409 14,506 مدفوعات فوائد أوراق رأسمالية مستدامة

 

24,465 21,977 
 

═════════ ═════════  

═════════ ═════════ 

 سهم سهم 
 

 سهم سهم

   عدد األسهم القائمة: 
 

  
 1,473,572,703 1,473,572,703    1,473,572,703 1,473,572,703 المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة

المتوسط المرجح لعدد أسهم الشركة 
 (117,412,849) (136,492,273)  (118,711,496) (136,927,808) المشتراة  

 

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 
 1,356,159,854 1,337,080,430  1,354,861,207 1,336,644,895 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

 فلس فلس  فلس فلس 

 16.21             18.30             9.90               10.85 ربحية السهم األساسية 

 

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

 : المخففة

بعد مدفوعات فوائد  ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم قسمةخالل من  المخففةربحية السهم يتم احتساب 

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

توسط المرجح لعدد المالعادية القائمة خالل الفترة مضاف إليه  المتوسط المرجح لعدد األسهملشركات تابعة، على 

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

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

 الربحية.
 

 
 نتهية فيالثالثة أشهر الم

 يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 2016 2015  2016 2015 
      

 ربحية السهم المخففة:

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف  

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم بعد 

 13,409 14,506  مدفوعات فوائد أوراق رأسمالية مستدامة

 

24,465 21,977 
 

════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
 سهم سهم 

 

 سهم سهم

 
     

  1,354,861,207 1,336,644,895 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
1,337,080,430 1,356,159,854 

  5,028,188 - تأثير خيارات األسهم قيد اإلصدار 
- 5,910,234 

 

──────── ──────── 
 

──────── ──────── 

 1,336,644,895 1,359,889,395  1,336,080,430 1,362,070,088 
 ════════ ════════ 

 

════════ ════════ 

      

 فلس فلس  فلس فلس 

 16.14 18.30  9.86 10.85 ربحية السهم المخففة 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 
 ثمار في عمليات أجنبيةتغطية صافي است 11

  

، وبنك مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةأجنبية )أي استثمارات في في عمليات  هااستثماراتبتخصيص  الشركة األمقامت 

متوسطة األجل  دفعأوراق و للمعرفة(بولسار .، ومركز ب.، وشركة تقاعد للتوفير والتقاعد ش.م.بالخليج المتحد ش.م.

لتغطية انكشاف أوراق الدفع متوسطة األجل . يتم استخدام ستثمار في عمليات أجنبيةاالكتغطية لصافي  باليورو

كي من هذه االستثمارات. يتم تحويل األرباح أو الخسائر يراألم العمالت األجنبية بالدوالر تحويل مخاطرلالمجموعة 

من أجل المرحلي المكثف المجمع  شاملالدخل الإلى بيان  القتراضهذا ال العمالت األجنبية تحويل إعادة الناتجة عن

انعدام في العمليات األجنبية. لم يكن هنالك أي حاالت صافي االستثمارات  تحويلن عأي أرباح أو خسائر ناتجة  مقاصة

 .2016 يونيو 30الفترة المنتهية في  خاللفعالية 
 

الر االمريكي، بحيث يتم التحويل على أساس أبرم بنك برقان عقود تحويل عمالت أجنبية آجلة بين الليرة التركية والدو

تم تنفيذ هذه المعاملة على شهري وقد تم تصنيف هذه العقود كتغطية لصافي استثمار البنك في شركته التابعة التركية. 

ه العقود الموضحة أعالتحويل عادة أو الخسائر من إ األرباحويتم تحويل بالدوالر االمريكي.  صافي المراكز الدائنة أساس

من تحويل صافي االستثمارات في ناتجة خسائر  أي أرباح أوصة إلى بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع لمقا

لصافي االستثمارات في العمليات االجنبية  هذه التغطياتالشركة التابعة التركية. ولم يتم تسجيل أي انعدام لفاعلية 

 الخسائر خالل الفترة.  األرباح أوضمن 
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  عالقة معامالت مع أطراف ذات  12
 

والشركات الزميلة وأعضاء  ينالرئيسي ينتلك التي تمت مع أطراف ذات عالقة أي المساهمفي تمثل هذه المعامالت ت
يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو التي شركات المجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و

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

 

 
 مساهمال
 رئيسيال

 الشركات 

 الزميلة
وشركات 

 أخرى  المحاصة

 المجموع
  يونيو 30

2016 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2015 
  يونيو 30

2015 

 
 ألف

 كويتي دينار

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 بيان المركز المالي المرحلي 
       المكثف المجمع: 

 448,453 428,999 452,409 260,625 191,784     -  *قروض وسلف 
 3,203 6,430 7,604 1,958 3,858 1,788 موجودات أخرى

ستحق إلى البنوك الم
 24,253 17,960 28,538 9,525 19,013     -  والمؤسسات المالية األخرى*

 75,456 77,837 98,426 19,135 35,666 43,625 من عمالء * ودائع
 6,136 6,167 6,131     -  6,131     -  أوراق دفع متوسطة األجل

 801 965 1,006 245 282 479 مطلوبات أخرى
     -     -  2,415 906 1,509     -  الية مستدامة أوراق رأسم
       

       :محتملة التزامات ومطلوبات
     -      -  415 39 376     -  خطابات إعتماد

 27,287   27,535 28,256 2,521 25,710 25 ضمانات 
 
 المنتهية في أشهر الستة    

 يونيو 30
 

 المساهم
 الرئيسي

 الشركات 
وشركات  لةالزمي

 2015 2016 أخرى  المحاصة
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

      :المعامالت
 7,045 8,423 3,031 3,779 1,613 إيرادات فوائد 

 8,568     -      -      -      -  ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

     -  5,047 5,047     -      -  أخرى داتإيرا
 550     -      -      -      -  إيرادات توزيعات أرباح 

 2,271 1,648 959 643 46 إيرادات أتعاب وعموالت

 639 1,233 126 158 949 فوائد  اتمصروف
 

 مصرفية. تابعة شركة بعملياتلدى أطراف ذات عالقة  االرصدةتتعلق * 

 

  ات القطاعات  معلوم 13
 

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

 القرارات التشغيلية، كما يلي: مسئول اتخاذ
 

لخدمات األنشطة المصرفية التجارية التي تقوم بها المجموعة وتتضمن افي مثل تاألنشطة المصرفية التجارية: ت

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

 المركزية في الدول التي تعمل بها. 
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 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المعلومات المالية المرحليةإيضاحات حول 

 2016يونيو  30كما في 

 

 

18 

 

 معلومات القطاعات )تتمة( 13
 

  قطاعات التشغيل لدى المجموعة:ومطلوبات يعرض الجدول التالي موجودات 

 

  يونيو 30
2016 

 ألف 
 دينار كويتي

 قة()مدق
 ديسمبر  31

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

  يونيو 30
2015 

 ألف 
 دينار كويتي

    الموجودات:

 8,365,752 8,188,507 8,590,665 األنشطة المصرفية التجارية 

 774,829 794,919 853,482 إدارة االصول وخدمات االستثمارات المصرفية

 75,010 76,264 74,827 تأمين 

 174,516 170,658 157,906 وسائل اإلعالم 

 266,057 264,822 256,008 القطاع الصناعي

 702,588 716,412 749,858 ضيافة وعقارات

 89,649 129,916 160,950 أخرى 

 (851,235) (751,601) (814,504) االستبعادات بين القطاعات 
 ───────── ───────── ───────── 

 9,597,166 9,589,897 10,029,192 إجمالي الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    المطلوبات:

 7,342,250 7,252,260 7,689,381 االنشطة المصرفية التجارية

 1,000,070 1,015,956 1,058,349 إدارة االصول وخدمات االستثمارات المصرفية

 123,977 125,375 126,508 القطاع الصناعي

 385,449 384,834 400,084 ضيافة وعقارات

 73,821 105,202 144,134 أخرى 

 (557,585) (553,876) (618,770) االستبعادات بين القطاعات 
 ───────── ───────── ───────── 

 8,367,982 8,329,751 8,799,686 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

عاد األرصدة والمعامالت التي تتم بين القطاعات المختلفة داخل استبفي مثل بند االستبعادات بين القطاعات تي

 . لمجموعةألعمال االعادي  في السياقالمجموعة والناتجة 

 

 التزامات  14
 

 : يوجد لدى المجموعة االلتزامات التالية

 

  يونيو 30

2016 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

  يونيو 30

2015 
 لف أ

 دينار كويتي

    التزامات تتعلق باالئتمان:

 363,833 315,200 277,996 خطابات اعتماد

 837,138 884,420 951,918 ضمانات 
 ───────── ────────── ────────── 
 1,229,914 1,199,620 1,200,971 

 412,779 430,714 763,799 خطوط ائتمان غير مسحوبة

 85,941 78,478 79,839 ارالتزامات تتعلق باالستثم
 ───────── ────────── ────────── 

 2,073,552 1,708,812 1,699,691 
 

 

 

 

 
═════════ ═════════ ═════════ 
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 المشتقات 15
 

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

 . المرتبط بالمشتقات األساسيإلى األصل أو المعدل أو المؤشر تستند 
 

 

  يونيو 30

2016 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  31

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

  يونيو 30

2015 
 ألف 

 دينار كويتي

 المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:

    )متضمنة البنود التي ال تفي بشروط التغطية(

 1,189,942 1,072,415 1,353,916 مالت أجنبية آجلةع مبادلةعقود 

 229,496 216,031 204,044 مبادالت أسعار الفائدة

 277,298 262,588 263,675 خيارات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

    مشتقات محتفظ بها للتغطية:

    تغطية القيمة العادلة: 

 517,995 312,624 309,938 عقود مبادلة العمالت األجنبية اآلجلة

 105,700 158,891 178,920 مبادالت أسعار الفائدة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 تغطية التدفقات النقدية:
   

 60,400 60,700 67,894 مبادالت أسعار الفائدة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

            القيمة العادلة لألدوات المالية 16
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

التي متوسطة االجل  أوراق الدفععن قيمتها الدفترية، باستثناء  ماديةدوات المالية ال تختلف بصورة لألإن القيمة العادلة 

ذات والمطلوبات المالية مالية البالنسبة للموجودات  .(7) إيضاح  ألف دينار كويتي  664,986ـ عادلةقيمتها التبلغ 

القيمة الدفترية  فمن المفترض أن)أقل من ثالثة أشهر(  األجل السائلة أو ذات فترة استحقاق قصيرةالطبيعة النقدية 

تاريخ  التي ليس لها اإلدخارينطبق هذا االفتراض أيًضا على الودائع تحت الطلب وحسابات العادلة.  اقيمته تعادل تقريبا

 حدد واألدوات المالية ذات المعدالت المتغيرة.استحقاق م
 

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

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

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

 تقييم أخرى. نماذجأو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو 
 

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

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

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

 السوقية لشركة مماثلة. ثمر آخر أو القيمةحديثًا من قبل مست
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            )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 16
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

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

 )غير معدلة( في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.ة معلن: أسعار 1المستوى 
 

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

  .أو غير مباشرة
 

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

 في السوق. المعروضةالبيانات 
 

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

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2016 يونيو 30

 مجموع
 القيمة العادلة

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 كويتي دينار

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
     

بالقيمة العادلة  مدرجة موجودات مالية
     :الخسائر وأمن خالل األرباح 

 39,150 31,468 - 7,682 أسهم مسعرة
 15,491 5,315 - 10,176 أوراق دين مالية
 7,526 4,136 384 3,006 صناديق مدارة

     
     

     موجودات مالية متاحة للبيع:  
 91,538 11,285 8,688 71,565 أسهم 

 224,115 37,367 928 185,820 أوراق دين مالية 
 66,516 51,962 14,554 - صناديق مدارة 

 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2015ديسمبر  31

 مجموع
 القيمة العادلة

 

 ألف 
 دينار كويتي

  ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
     :من خالل األرباح أو الخسائر

 33,536 24,757 -     8,779 أسهم مسعرة
 9,301 5,384 -     3,917 ماليةأوراق دين 

 4,257 673 561 3,023 صناديق مدارة
     

     موجودات مالية متاحة للبيع:  
 103,230 20,271 8,189 74,770 أسهم 

 269,894 49,302 -     220,592 أوراق دين مالية 
 72,280 55,120 17,160 -     صناديق مدارة 

     

 20,639 -     20,639 -     مشتقات 
     

     :مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 
 (17,755) -     (17,755) -     مشتقات 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 16
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2015 يونيو 30

 مجموع

 القيمة العادلة

 

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 

 دينار كويتي

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

     :من خالل األرباح أو الخسائر

 37,624 18,324 1,490 17,810 أسهم مسعرة

 7,914 5,399 -     2,515 أوراق دين مالية

 11,825 7,711 1,105 3,009 صناديق مدارة
     

     

     موجودات مالية متاحة للبيع:  

 96,949 14,559 30,196 52,194 أسهم 

 109,433 49,284 -     60,149 أوراق دين مالية 

 82,403 56,696 25,707 -     صناديق مدارة 
 

بيان أو ن تأثر بيان المركز المالي المجمع إبين مستويات القيمة العادلة.  جوهرية أي تحويالت لم تكن هناكخالل الفترة، 

لتحديد القيمة المستخدمة  تغير في متغيرات المخاطر طرأذا إ ،جوهرييعتبر غير  ملكية المجمعالحقوق التغيرات في 

  %.5 بنسبة مسعرةالالمالية غير ألوراق ل العادلة


