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تنویھ وتحدید المسؤولیة
الملخص التنفیذي 1
  المھمة2

)“الشركة محل العرض”. (ع.ك.م.شمعلومات عن الشركة الوطنیة للخدمات البترولیة 2.1

)“مقدم العرض”. (ع.ك.م.شلصناعة الكیماویات البترولیة   معلومات عن شركة القرین2.2

أسواق المال  اللوائح الرقابیة لھیئة3
)“مقدم العرض”. (ع.ك.م.شلصناعة الكیماویات البترولیة   الساریة على شركة القرین3.1

)“الشركة محل العرض”. (ع.ك.م.شالساریة على الشركة الوطنیة للخدمات البترولیة 3.2

قائمة المحتویات
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الشركة الوطنیة للخدمات البترولیة  تقییم4
  2016مارس  31لحقوق الملكیة كما في  القیمة العادلة4.1

الخالصة4.2

1رقم  المرفق
2رقم  المرفق
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تنویھ وتحدید المسؤولیة
 الشركة إدارة قبل من )“الُمقیّم” أو “الكویت تلي بیكر” باسم بعد فیما إلیھا الُمشار( .م.م.ذ والتدریب لالستشارات الكویت تلي بیكر تعیین بموجب التقییم تقریر تقدیم یتم

 كما للشركة الملكیة قلحقو العادلة القیمة تحدید بھدف )“العرض محل الشركة” أو “نابیسكو” أو “الشركة” باسم یلي فیما إلیھا الُمشار( ع.ك.م.ش البترولیة للخدمات الوطنیة
ً  التقریر ھذا یعد .2016 مارس 31 في ً  توزیعھ في الحق ألحد ولیس للغایة سریا ً  أو ُكلیا   .الكویت تلي بیكر من ةالُمسبق الكتابیة الموافقة دون ثالث طرف أي إلى جزئیا

 إقرار أي لھا نالتابعو والمستشارون والمحامون والمحاسبون والموظفون والوكالء والشركاء والمساھمون اإلدارة مجلس وأعضاء المسؤولون وال الكویت تلي بیكر تقدم ال
 ھمونوالمسا اإلدارة مجلس وأعضاء ومسؤولیھا الكویت تلي بیكر إن .التقریر ھذا في الواردة المعلومات اكتمال أو دقة بشأن ضمني أو صریح كان سواء ضمان أو

 سبیل على ذلك، يف بما معلومات بأي تتعلق أو إلى تستند أو عن مسؤولیة أیة یتحملون ال التابعون والمستشارون والمحامون والمحاسبون والموظفون والوكالء والشركاء
 للخدمات لوطنیةا الشركة قبل من التقریر ھذا باستخدام تتعلق أو إلى تستند أو فیھا سھوات أو أخطاء أي أو الماثل التقریر في واردة معلومات أیة الحصر، ولیس المثال

   .البترولیة

National)المعتمدین التقییم لمحللي الوطنیة للمؤسسة المھنیة المعاییر مع یتوافق بما الماثل والتقریر التقییم إعداد تم Association of Certified Valuation
Analysts)، تقییمال تقریر إعداد مھمة الستكمال الُمتاحة الزمنیة المدة ضوء في العمل نطاق لمتطلبات )المھني رأینا حسب( المناسبة اإلجراءات إتباع تم حیث.

.الشركة قِبَل من توفیرھا تم إداریة معلومات الماثل التقریر یتضمن

 إدارة قِبَل من توفیرھا تم مختلفة فرضیات على التقدیرات تلك وتعتمد .للشركة المستقبلي األداء إلستشراف إستخدامھا تم ُمعینة وتقدیرات بیانات الماثل التقریر یتضمن كما
 األحداث في تغیر یطرأ قد حیث ،المستقبل في تحقیقھا سیتم التي للشركة الحقیقیة المالیة للنتائج ُمغایرة تكون قد الُمستقبلیة التقدیرات تلك أن بالذكر ویجدر .الشركة

.للشركة المستقبلي األداء على األثر لھ بما المستقبلیة والظروف

 معدل واستخدام دیدتح تم قد حیث التقییم، إجراء عند القطاع لطبیعة وتفھمنا الشركة إدارة مع المناقشات على بناءاً  تحدیدھا تم التي المخاطرة عوامل باالعتبار األخذ تم
.2020 - 2016 األعوام خالل للشركة المستشرفة النقدیة للتدفقات الحالیة القیمة لتقدیر الخصم
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 بأعمال المتعلقة لخدماتا وكذلك والتنقیب باالستكشاف المتعلقة النفط قطاع خدمات تقدیم مجال في أساسي بشكل تعمل عامة كویتیة مساھمة شركة ھي البترولیة للخدمات الوطنیة الشركة
  .)2016 یولیو 21 في كما( فلس 830 الشركة لسھم الحالي السعر ویبلغ 2003 عام في المالیة لألوراق الكویت سوق في الشركة إدراج تم .الطاقة وخدمات والتوزیع والتسویق التكریر

 %30.4 نسبة على باشرم وغیر مباشر بشكل باالستحواذ مؤخراً  )“العرض ُمقدم” أو “القرین” باسم یلي فیما إلیھا الُمشار( ع.ك.م.ش البترولیة الكیماویات لصناعة  القرین شركة قامت وقد
.البترولیة للخدمات الوطنیة الشركة أسھم من

 وذلك األسھم فئة نفس ضمن ھم ممن بالشركة المساھمین باقي إلى إلزامي استحواذ عرض تقدیم البترولیة الكیماویات لصناعة  القرین شركة على یتوجب االستحواذ، ھذا من وكجزء
  .)2010 لسنة 7 رقم القانون من 74 المادة( وتحدیداً  )“الھیئة” أو “المال أسواق ھیئة” باسم یلي فیما إلیھا ویشار( المال أسواق ھیئة أنظمة مع بالتوافق

 تقییم إجراء الشركة تطلب المساھمین، باقي إلى البترولیة الكیماویات لصناعة  القرین شركة قبل من المقدم ‘اإللزامي االستحواذ عرض’ وعدالة معقولیة مدى تحدید وبغرض علیھ، وبناءاً 
 تقییم إلجراء كویتال تلي بیكر إلى الدعوة البترولیة للخدمات الوطنیة الشركة وجھت وبالتالي، .المال أسواق ھیئة أنظمة مع یتفق بما الشركة لسھم العادلة القیمة تحدید بھدف لألعمال
  .2016 مارس 31 في كما للشركة العادلة القیمة وتحدید لألعمال

 في المساندة شأنھا من التي اتالمؤشر بتحدید وقمنا المتوقعة المستقبلیة العقود إلى باإلضافة للشركة التاریخیة المالیة البیانات من لكل تحلیل بإجراء البدایة في قمنا المھمة، نطاق أداء وعند
ً  إعتماد تم وقد .2020 – 2016 من الفترة خالل للشركة المالیة التقدیرات إعداد ً  أسلوبا   .للشركة المستقبلي المالي األداء تقدیر في متحفظا

 خصم على المخصومة النقدیة التدفقات طریقة تشتمل .للشركة العادلة القیمة تحدید في المماثلة المدرجة الشركات مقارنة وطرق المخصومة النقدیة التدفقات منھجیة تطبیق قررنا كذلك
 مقارنة طریقة فإن أخرى، جھة ومن .ةالعادل القیمة تحدید بھدف علمیة بطریقة تقدیره یتم خصم معدل إلى استناداً  الحالیة القیم إلى النھائیة والقیمة المتوقعة المستقبلیة الداخلة النقدیة التدفقات

  .العادلة القیمة لتحدید المالیة األوراق سوق في المدرجة المماثلة بالشركات الخاصة النسب من تستفید المماثلة المدرجة الشركات

 مدى إلى استناداً  طریقة لكل %50 بنسبة المماثلة المدرجة الشركات مقارنة وطریقة المخصومة النقدیة التدفقات طریقة من علیھا حصلنا التي النتائج بتقدیر قمنا التقییم، إجراء وعند
  .2016 مارس 31 في كما للشركة العادلة القیمة إلى وتوصلنا للوضع مالءمتھا

الملخص التنفیذي . 1
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 المالیة اتواالفتراض التقییم نتائج من كل ضوء وفي برأینا،
 العادلة سوقیةال القیمة بلغت الماثل، التقییم تقریر في المذكورة

 للخدمات الوطنیة للشركة الملكیة حقوق من %100 لـ
 یعادل ما 2016 مارس 31 في كما ع.ك.م.ش  البترولیة

 عدد على موزعة كویتي دینار ملیون 67,814,651
.سھم 57,609,510

 مارس 31 في كما نابیسكو لسھم العادلة السوقیة القیمة بلغت
.كویتي دینار 1.177 یعادل ما 2016

  2016 مارس 31 في كما نابیسكو لسھم السوقي السعر بلغ
.كویتي دینار 0.730 یعادل ما

 القیمة تحدید تم ،2016 مارس 31 في وكما وبالتالي،
  بسعر ولیةالبتر للخدمات الوطنیة الشركة لسھم العادلة السوقیة

 الكویت سوق في الشركة لسھم السوقي السعر من أعلى
.المالیة لألوراق

67,864,233 

67,765,069 

67,814,651 

التدفقات النقدیة 
المخصومة 

المقارنة مع الشركات 
المماثلة في السوق

القیمة السوقیة العادلة

نابیسكوالقیمة السوقیة العادلة لشركة 
حسب منھجیات التقییم 2016مارس  31كما في 

القیم بالدینار الكویتي
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)“العرض محل الشركة ”( ع.ك.م.ش البترولیة للخدمات الوطنیة الشركة عن معلومات 2-1
التأسیس2-1-1

.1993 ینایر 03 بتاریخ البترولیة للخدمات الوطنیة الشركة تأسیس تم

اإلدراج2-1-2
.2003 أكتوبر 18 بتاریخ المالیة لألوراق الكویت سوق في البترولیة للخدمات الوطنیة الشركة إدراج تم

رأس المال2-1-3
.للسھم فلس 100 بقیمة سھم 57,609,510 على مقسم كویتي دینار 5,760,951 للشركة بالكامل والمدفوع والمصدر بھ المصرح المال رأس یبلغ

عنوان المكتب الُمسجل2-1-4
.الكویت دولة – هللا عبد میناء – 76 قسیمة – 6 شارع – 3 قطعة – الغربیة الصناعیة الشعیبة منطقة في للشركة الُمسجل المكتب عنوان یقع

المھمة. 2
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المساھمون الحالیون  2-1-5
 ً :بالشركة الرئیسیون المساھمون أدناه الجدول یوضح ،)2016 یولیو 21 في كما( المالیة لألوراق الكویت لسوق االلكتروني للموقع وفقا

%  نسبة الملكیة نوع الملكیة المساھم
12.832مباشر وغیر مباشرشركة مجموعة أفنان الدولیة القابضة وآخرون

10.559مباشرحبیب حسن جوھر حیات
9.89غیر مباشرسوسن أحمد مھنا

6.66غیر مباشرالشركة المتحدة للمشروعات النفطیة
27.21غیر مباشرشركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة 
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األنشطة واألغراض2-1-6
  :یلي فیما بمزاولتھا للشركة الُمرخص األنشطة تتمثل

.اآلبار صیانةب المرتبطة الخدمات وكذلك لإلنتاج وتجھیزھا وصیانتھا وإصالحھا اآلبار حفر لعملیات المساندة بالخدمات القیام1.

 .المعنیة الجھات موافقة على الحصول بعد الغایات ھذه لتحقیق الالزمة والمواد المعدات وإنتاج تصنیع بغرض الصناعیة المنشآت إقامة2.

  .أغراضھا لتحقیق الالزمة والمواد واألدوات اآلالت وتملك استیراد3.

 .ومعداتھا منشآتھا إلقامة الالزمة والعقارات األراضي تملك4.

  .أعاله )1( البند في المذكورة األعمال لتنفیذ الالزمة الكیماویة المواد وتصدیر استیراد5.

 .أغراضھا لتحقیق ضروریة تراھا التي االمتیازات على والحصول االتفاقیات إبرام6.

  .العالقة ذات التجاریة والعالمات االختراع براءات تملك7.

   .الشركة بأعمال یتعلق فیما ومنحھا الوكاالت على الحصول8.

 أن للشركة زویجو .الخارج وفي الكویت دولة في ذكرھا السابق األعمال مباشرة للشركة ویكون .األم الشركة بأغراض الصلة ذات والبحوث الدراساتب القیام9.
 أن ولھا لخارج،ا في أو الكویت في أغراضھا تحقیق في تعاونھا التي أو بأعمالھا شبیھة أعماالَ  تزاول التي الھیئات مع وجھ بأي تشترك أو مصلحة لھا تكون

  .بھا تلحقھا أن أو الھیئات ھذه تشتري
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نابیسكواألداء التاریخي لسعر سھم شركة 
القیم بالفلس الكویتي

أداء سعر السھم في سوق الكویت لألوراق المالیة2-1-7

أعلى سعر للسھم
2004أكتوبر  10

أدنى سعر للسھم
 2010یولیو  01

سعر السھم عند اإلدراج
 2004سبتمبر  18

آخر سعر للسھم
2016یولیو  21
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)“العرض مقدم”( ع.ك.م.ش البترولیة الكیماویات لصناعة القرین شركة عن معلومات 2-3
التأسیس2-3-1

.2004 نوفمبر 10 بتاریخ البترولیة الكیماویات لصناعة القرین شركة تأسیس تم
اإلدراج2-3-2

.2007 یولیو 09 بتاریخ المالیة لألوراق الكویت سوق في الكیماویات لصناعة القرین شركة إدراج تم

رأس المال2-3-3
.للسھم فلس 100 بقیمة سھم 1,099,192,576 على مقسم كویتي دینار 109,919,258 للشركة بالكامل والمدفوع والمصدر بھ المصرح المال رأس یبلغ

عنوان المكتب المسجل2-3-4
.الكویت دولة – الشرق – 26 الدور – كیبكو برج – الولید بن خالد شارع في للشركة المسجل المكتب عنوان یقع

المساھمون الحالیون2-3-5
 :بالشركة الرئیسیون المساھمون أدناه الجدول یوضح ،)2016 یولیو 21 في كما( المالیة لألوراق الكویت لسوق االلكتروني للموقع وفقا

%  نسبة الملكیة نوع الملكیة المساھم
10مباشرشركة صناعة الكیماویات البترولیة

29.53غیر مباشرالكویتیة الوطنیة للمشروعات الصناعیة واخرین
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األنشطة واألغراض2-3-6
  :یلي فیما بمزاولتھا للشركة المرخص األنشطة تتمثل

  .أخرى مشتقات وأي البتروكیماویة الكیماویة المواد أنواع كافة تصنیع1.

  .الالزمة الخدمات واستئجار إنشاء ذلك في بما بذلك بھا األنشطة كافة في والمشاركة المواد ھذه وتخزین تصدیر و وتوزیع وتورید وشراء بیع2.

 )مقفلة( .ك.م.ش یرینللستا الكویتیة والشركة )مقفلة(.ك.م.ش للعطریات الكویتیة والشركة )مقفلة(.ك.م.ش للبتروكیماویات ایكویت شركة من كل في المساھمة3.
 .)مقفلة(.ك.م.ش لألولیفینات الكویتیة والشركة

  .أسھمھا في والتعامل وإدارتھا وتمویلھا الصناعیة الشركات في المساھمة4.

 .الخاص القطاع أو الحكومة تطرحھا التي والحرفیة الصناعیة والمشاریع المناطق تطویر5.

 .المعنیة والجھات للصناعة العامة الھیئة من الالزمة الموافقات على الحصول بعد فیھا المساھمة أو الصناعیة المشاریع إقامة6.



عضو مستقل في بیكر تلي العالمیة، عضو في منتدى شبكات التدقیق العالمیة13

اللوائح الرقابیة لھیئة أسواق المال . 3
)“العرض مقدم”( ع.ك.م.ش البترولیة الكیماویات لصناعة  القرین شركة على الساریة  3-1

 .اإللزامي االستحواذ تتناول والتي 2010 لسنة 7 رقم القانون من 74 بالمادة الصلة ذات التنفیذیة الالئحة من )واالستحواذ االندماج( التاسع الكتاب من 5-3 المادة
  :العرض بمقدم یتعلق فیما یلي ما على المادة تنص

ً  ثالثین خالل الشخص یلتزم1.  مدرجة مساھمة لشركة المتداولة المالیة األوراق من %30 على تزید ملكیة على مباشرة غیر أو مباشرة بصورة حصولھ من یوما
ً  للشروط طبقا المتبقیة المتداولة األسھم لكافة بالشراء عرض بتقدیم یبادر أن   .الالئحة ھذه تحددھا التي للضوابط ووفقا

ً  اإللزامي االستحواذ بموجب المقدم العرض یكون أن یجب2. ً  عرضا   :التالیین السعرین من سعر ألعلى نقدیا

 اإللزامي، حواذاالست عرض عن اإلفصاح لتاریخ السابقة الستة األشھر خالل العرض محل للشركة البورصة في الیومي للسعر المرجح المتوسط   .أ
  أو السعر، ذلك البورصة وتحتسب

 عرض عن اإلفصاح لتاریخ السابقة الستة األشھر خالل معھ متحالف أو لھ تابع شخص أي أو العرض مقدم قبل من مدفوع سعر أعلى   .ب
  .اإللزامي االستحواذ

)“العرض محل الشركة”( ع.ك.م.ش البترولیة للخدمات الوطنیة الشركة على الساریة  3-2
  :یلي ما على وتنص العرض محل الشركة على الساریة 2010 لسنة 7 رقم القانون من 75 المادة

“لمساھمینل وتوصیتھ رأیھ یبین رداً  للھیئة یرفع بأن العرض، استالم من عمل أیام سبعة وخالل ، لالستحواذ المالیة أوراقھ تخضع الذي المصدر یلتزم”
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2016 مارس 31 في كما الملكیة لحقوق العادلة القیمة 4-1

 ك.د 67,864,233 بلغت قد  2016 مارس 31 في كما البترولیة للخدمات الوطنیة للشركة الملكیة حقوق من %100 لـ العادلة القیمة أن التالي الجدول یبین
ً  وستون وأربعة وثمانمائة ملیون وستون سبعة( .خصومةالم النقدیة التدفقات منھجیة تطبیق أساس على )كویتي دینار وثالثون وثالثة ومائتان ألفا

لشركة الوطنیة للخدمات البترولیة اتقییم . 4

المخصومة النقدیة التدفقات طریقة إلى استناداً  العادلة القیمة 4-1-1

.الكویت تلي بیكر وتقدیرات نابیسكو إدارة :المصدر

ةالتدفقات النقدیة الحرالسنوات 
 

القیمة النھائیة
 

اإلجمالي
 

عامل الخصم
 

بعد الخصم
 

20167,442,100 
-

7,442,100 0.9775497,275,020 

20177,654,990 
-

7,654,990 0.9341497,150,900 

20187,972,974 
-

7,972,974 0.8926757,117,276 

20198,172,228 
-

8,172,228 0.8530436,971,259 

20201,398,443 38,739,091 40,137,534 0.81517032,718,911 

 61,233,366القیمة الضمنیة 

6,630,867التعدیالت

 67,864,233قیمة حقوق الملكیة
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المماثلة المدرجة الشركات مقارنة طریقة إلى استناداً  العادلة القیمة 4-1-2

مضاعف السعر إلى الربحیة المضاعف
201614.90مارس  31إلى الربحیة لسوق الكویت لألوراق المالیة كما في  مضاعف السعر

 ً 2.98-%20 –مخاطر الشركة  :ناقصا
11.92المطبق  المضاعف

تحدید القیمة السوقیة العادلة 
11.92المضاعف المطبق 

 5,684,989صافي الربح
 67,765,069القیمة العادلة

.  ملیون دینار كویتي 67.8علیھ، تم تحدید القیمة العادلة بمبلغ  وبناًءا

.الكویت تلي بیكر وتقدیرات المالیة لألوراق الكویت سوق :المصدر
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الخالصة  4-2
:یبین الجدول أدناه أسالیب التقییم مع األوزان والقیم المطابقة لھا

القیمة الوزنیة%الوزن القیمة السوقیة العادلة منھجیة التقییمأسلوب التقییم

 33,932,116%50 67,864,233طریقة التدفقات النقدیة المخصومةأسلوب الدخل

 33,882,534%50 67,765,069المدرجة المماثلة  طریقة مقارنة الشركاتأسلوب السوق

67,814,651  2016مارس  31القیمة السوقیة العادلة للشركة الوطنیة للخدمات البترولیة كما في 
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67,864,233 

67,765,069 

67,814,651 

التدفقات النقدیة 
المخصومة 

المقارنة مع الشركات 
المماثلة في السوق

القیمة السوقیة العادلة

نابیسكوالقیمة السوقیة العادلة لشركة 
حسب منھجیات التقییم 2016مارس  31كما في 

القیم بالدینار الكویتي

 المالیة اتواالفتراض التقییم نتائج من كل ضوء وفي برأینا،
 العادلة سوقیةال القیمة بلغت الماثل، التقییم تقریر في المذكورة

 للخدمات الوطنیة للشركة الملكیة حقوق من %100 لـ
 یعادل ما 2016 مارس 31 في كما ع.ك.م.ش  البترولیة

 عدد على موزعة كویتي دینار ملیون 67,814,651
.سھم 57,609,510

 مارس 31 في كما نابیسكو لسھم العادلة السوقیة القیمة بلغت
.كویتي دینار 1.177 یعادل ما 2016

  2016 مارس 31 في كما نابیسكو لسھم السوقي السعر بلغ
.كویتي دینار 0.730 یعادل ما

 القیمة تحدید تم ،2016 مارس 31 في وكما وبالتالي،
  بسعر ولیةالبتر للخدمات الوطنیة الشركة لسھم العادلة السوقیة

 الكویت سوق في الشركة لسھم السوقي السعر من أعلى
.المالیة لألوراق
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201620152014201320122011مارس  31.جمیع األرقام بالدینار الكویتي
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

4,905,43019,609,38216,065,96214,803,85211,630,35716,377,366اإلیرادات 
(12,862,941)(8,080,082(10,544,169)(11,132,332)(13,112,396)(3,172,059)تكلفة اإلیرادات

1,733,3716,496,9864,933,6304,259,6833,550,2753,514,425مجمل الربح
34152,511333,73787,069104,041124,556أخرى إیرادات

انخفاض قیمة الممتلكات والمنشآت 
----(665,857)-والمعدات

(5,708)125,6101,624,358115,85457,3832,231صافي إیرادات االستثمار 
(1,092,933)(1,247,659)(1,287,243)(1,754,002)(1,478,564)(371,362)إداریة مصاریف

--(102,667)---مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
4,90211,806----إیرادات فوائد
(75,339)(26,795)----تكالیف تمویل

زكاة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وال ربح السنة قبل حصة
1,487,9606,029,4343,629,2193,014,2252,386,9952,476,807وضریبة دعم العمالة الوطنیة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(21,749)(21,483)(27,128)(33,829)(54,500)(13,392)مؤسسة الكویت للتقدم العلمي مخصص حصة
(60,165)(64,826)(79,798)(99,222)(151,389)(37,199)مخصص ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

(24,493)(25,930)(31,919)(39,689)(60,556)(16,083)مخصص الزكاة
(32,000)(48,000)(64,000)(64,000)(78,000)(19,500)مجلس اإلدارة  مخصص مكافأة أعضاء

1,401,7865,684,9893,392,4792,811,3802,226,7562,338,400ربح السنة

التاریخي الدخل بیان

1 رقم المرفق
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20152014201320122011  2016مارس  31.جمیع األرقام بالدینار الكویتي

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة

 7,792,971 6,963,988 8,691,154 7,886,533 9,047,928 8,830,391ومعدات عقار وآالت 

--- 114,277 66,658 54,753موجودات غیر ملموسة

 176,647 499,850 415,201 49,701 43,814 40,407موجودات مالیة متاحة للبیع

8,925,551 9,158,400 8,050,511 9,106,355 7,463,838 7,969,618 

الموجودات المتداولة

 1,544,191 1,623,835 1,645,301 2,211,409 3,069,190 3,172,558مخزون

 2,305,405 2,406,670 3,690,138 5,439,881 5,541,628 6,625,625ذمم مدینة 

 332,945 597,644 1,100,943 982,540 346,129 775,699مقدماً وأرصدة مدینة أخرى  دفعات

 1,632,351 1,634,857 1,687,628 1,675,094 141,245 125,945  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 3,880,436 4,165,550 3,196,493 4,196,919 7,891,236 7,874,865البنوك وودائع ونقد أرصدة لدى

18,574,692 16,989,428 14,505,843 11,320,503 10,428,556 9,695,328 

 17,664,946 17,892,394 20,426,858 22,556,354 26,147,828 27,500,243إجمالي الموجودات 

التاریخي المالي المركز بیان

2 رقم المرفق
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1- EXECUTIVE SUMMARY 

20152014201320122011  2016مارس  31.جمیع األرقام بالدینار الكویتي
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة  

 5,486,620 5,760,951 5,760,951 5,760,951 5,760,951 5,760,951رأس المال
 3,310,705 3,310,705 3,310,705 3,310,705 3,310,705 3,310,705إصدار أسھم عالوة

(868,811)(868,811)(585,062)(585,062)(585,062)(585,062)أسھم خزینة
-- 33,825 33,825 33,825 33,825احتیاطي أسھم خزینة

 1,217,647 1,456,346 1,757,769 2,120,691 2,723,364 2,723,364احتیاطي إجباري
 1,217,647 1,456,346 1,757,769 2,120,691 2,723,364 2,723,364احتیاطي اختیاري
---- 5,643 5,643عمالت أجنبیةاحتیاطي تحویل 

 15,844 24,288 50,706 20,767 15,182 11,775في القیمة العادلة  التغیرات المتراكمة
 3,014,245 3,177,104 3,745,126 4,454,228 6,414,335 7,829,849مرحلة أرباح

 13,393,897 14,316,929 15,831,789 17,236,796 20,402,307 21,814,414حقوق الملكیة بالشركة األم حقوق الملكیة العائدة إلى أصحاب
---- 49,843 36,115حصص غیر مسیطرة 

 13,393,897 14,316,929 15,831,789 17,236,796 20,452,150 21,850,529الملكیة  إجمالي حقوق

المطلوبات
غیر المتداولة  المطلوبات

 569,696 725,666 860,604 1,131,646 1,416,260 1,527,170نھایة الخدمة للموظفین مكافأة

المتداولة  المطلوبات
 1,569,571-----ألجل قروض 
 2,131,782 2,849,799 3,734,465 4,187,912 4,279,418 4,122,544ذمم دائنة ومستحقات 

4,122,544 4,279,418 4,187,912 3,734,465 2,849,799 3,701,353 

 4,271,049 3,575,465 4,595,069 5,319,558 5,695,678 5,649,714المطلوبات  إجمالي
 17,664,946 17,892,394 20,426,858 22,556,354 26,147,828 27,500,243إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

)تابع( التاریخي المالي المركز بیان


