
 

 

 

 

 

 

 )مقفلة( .م.ك.ش شركة مشاريع الكويت القابضة

 وشركاتها التابعة
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 )غير مدققة( 3300 سبتمبر 03

  

     
 

 

 







 وشركاتها التابعة  )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اجزًء تشكل 11 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

0 

 

 مجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف ال الدخلبيان 

  2310 سبتمبر 03للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
   سبتمبر 03

 أشهر المنتهية في  تسعةال
  سبتمبر 03

   
)معاد 

 إدراجها(*
 )معاد إدراجها(*  

  3300 2312  3300 2312 

 اتإيضاح 
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف

  دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 ينار كويتي د

       اإليرادات:
 136,030 194,133  46,899 69,653  إيرادات فوائد

 46,318 24,143  6,341 10,065 9 إيرادات استثمار
 34,242 37,845  9,962 12,490  أتعاب وعموالت إيرادات 

 2,165 13,411  1,549 4,298  شركات زميلةنتائج  فيحصة 
ة محاصة شركنتائج  فيحصة 

 (581) 1,461 5 عالميةإ

 

3,860 (2,599) 
إيرادات خدمات شبكات األقمار 

 5,299 5,467  الصناعية الرقمية

 

16,004 5,299 
 28,685 31,163  10,259 6,731  إيرادات ضيافة وعقارات

 105,519 112,982  36,299 35,018  إيرادات تصنيع
 7,907 7,822  3,673 1,972  أخرىإيرادات 
 11,299 16,786  4,235 3,432  يل عمالت أجنبيةربح تحو

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

 374,865 458,149  123,935 150,587  اإليرادات 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

       المصروفات:
 87,562 113,619  30,490 41,756  ف فوائدومصر

 بكات األقمارمصروفات خدمات ش

 3,031 3,228  الصناعية الرقمية

 

9,476 3,031 
 17,374 12,136  5,884 330  مصروفات ضيافة وعقارات

 90,257 96,710  30,592 29,083  مصروفات تصنيع
 74,261 101,210  21,178 33,483  إداريةمصروفات عمومية و

 14,091 17,964  5,963 6,172  استهالك وإطفاء
 14,520 20,910  4,925 12,327  سائر االئتمان مخصص خ

 4,721 382  265 (195)  انخفاض قيمة االستثمارات)عكس( 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 305,817 372,407  102,328 126,184  المصروفات
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 69,048 85,742  21,607 24,403  الربح قبل الضرائب
  (8,355) (12,701)  (3,177) (2,036) 10 الضرائب

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

 60,693 73,041  18,430 22,367  ربح الفترة
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

       الخاص بـ:
 23,657 26,093  6,595 8,007  مساهمي الشركة األم 

 37,036 46,948  11,835 14,360  الحصص غير المسيطرة
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

  22,367 18,430  73,041 60,693 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
       

 

 فلس فلس  فلس فلس 
       :السهم ربحية

 الخاصة بمساهمي -األساسية  

 4.91 5.83 11 الشركة األم

 

19.13           17.40 
  ═════════ ═════════   ═════════ ═════════ 

 الخاصة بمساهمي -المخففة  

 4.91 5.79 11 الشركة األم

 

19.06           17.40 
  ═════════ ═════════   ═════════ ═════════ 
 

 
، وهي 2312 سبتمبر 03ال تتطابق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في إن بعض المبالغ المعروضة في هذا البيان * 

 .5و 0و 2إيضاحات التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل في تعكس 



 وشركاتها التابعة  )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اجزًء تشكل 11 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق(الدخل الشامل المرحلي المكثف بيان 

  2310 سبتمبر 03للفترة المنتهية في 

 

 
 المنتهية في  الثالثة أشهر
   سبتمبر 03

 أشهر المنتهية في  تسعةال
  سبتمبر 03

 )معاد إدراجها(*   )معاد إدراجها(*  

 3300 2312  3300 2312 

 
 ألف

  يدينار كويت

 ألف

   يدينار كويت

 ألف

  يدينار كويت

 ألف

  يدينار كويت

      
 60,693 73,041  18,430 22,367 ربح الفترة

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

إيرادات شاملة أخرى ليتم إعادة تصنيفها 
      في فترات الحقة: المجمع إلى بيان الدخل

      موجودات مالية متاحة للبيع: 
 (2,659) (5,836)  (2,247) (2,719) صافي خسارة القيمة العادلة -
المرحلي   صافي المحول إلى بيان الدخل -

 (1,175) (1,557)  (445) (714) معالمكثف المج
التغير في القيمة العادلة لتغطية التدفقات 

 632 100  (162) (104) النقدية
 4,888 (9,720)  1,272 (12,896) تعديل تحويل عمالت أجنبية

حصة في )خسائر( إيرادات شاملة أخرى من 
 (1,480) 2,152  (3,919) (1,253) زميلة وشركة محاصة شركات

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

صافي )خسائر( إيرادات شاملة أخرى ليتم 
في  المجمع إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل

 206 (14,861)  (5,501) (17,686) فترات الحقة
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 60,899 58,180  12,929 4,681 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

     

      الخاص بــ :

 26,426 16,716  6,401 (5,310) مساهمي الشركة األم

 34,473 41,464  6,528 9,991 الحصص غير المسيطرة
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 4,681 12,929  58,180 60,899 
 

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

 
 
، وهي 2312 سبتمبر 03إن بعض المبالغ المعروضة في هذا البيان ال تتطابق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في * 

 .5و 0و 2إيضاحات تعكس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل في 



 وشركاتها التابعة  )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 
 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اجزًء تشكل 11 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 حلي المكثف المجمع )غير مدقق( المربيان التدفقات النقدية 
  2310 سبتمبر 03للفترة المنتهية في 

  سبتمبر 03المنتهية في  أشهر تسعةال  

 )معاد إدراجها(*   
  3300 2312 
 دينار كويتي  ألف دينار كويتي ألف  إيضاحات 

 أنشطة العمليات
   

 69,048 85,742  الربح قبل الضرائب
    التدفقات النقدية:  صافيقبل الضرائب بتعديالت لمطابقة الربح  

 (136,030) (194,133)  إيرادات فوائد 
 (46,318) (24,143) 9 إيرادات استثمار    

 (2,165) (13,411)  حصة في نتائج شركات زميلة
 2,599 (3,860)  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية

 87,562 113,619  مصروفات فوائد 
 14,091 17,964  ء استهالك وإطفا

 14,520 20,910  ئتماناالمخصص خسائر 
 4,721 382  انخفاض قيمة االستثمارات 

 (469) 5,444  تحويل عمالت أجنبية من قروض مستحقة وأوراق دفع متوسطة األجل)ربح(  خسارة
 214 (235)  مخصص برنامج خيار شراء أسهم للموظفين)عكس( 

  ───────── ───────── 

  8,279 7,773 

    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
 583 2,244  ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

 (91,097) (34,949)  أذونات خزانة وسندات
 (474,152) (265,321)   قروض وسلف

 2,489 (11,416)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 29,790 (63,418)  موجودات مالية متاحة للبيع

 (77,794) (69,254)  موجودات أخرى
 13,476 112,797  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 488,167 441,607  ودائع من عمالء
 16,782 12,537  مطلوبات أخرى

 4,304 4,096  توزيعات أرباح مستلمة
 141,773 199,327  فوائد مستلمة
 (90,899) (114,282)  فوائد مدفوعة

 (15,473) (15,767)  ضرائب مدفوعة
 

 
───────── ───────── 

 (44,278) 206,480  أنشطة العمليات)المستخدم في(  الناتج من صافي النقد
 

 
───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار
 (396) 2,661  عقارات استثمارية، بالصافي  (شراء)بيع 

 4,426 2,059  توزيعات أرباح من شركات زميلة

 (2,628) 75,583 12 حيازة شركة تابعة، بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته 

 1,062 (3,189)  عقارات محتفظ بها للمتاجرةبيع )شراء( 

 24,163 (9,045)  متحصالت من بيع استثمار في شركات زميلة، بالصافي  (شراء)

  ───────── ───────── 

 26,627 68,069  االستثمارأنشطة الناتج من  صافي النقد
  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل
 (114,878) (5,684)  قروض، بالصافيسداد 

 80,000 16,564  متحصالت من سندات
 1,137 -  أوراق دفع متوسطة األجلمتحصالت من 

 (11,763) (4,736)   الشركة المشتراةأسهم  شراء
 1,154 14,344  اةالشركة المشترمتحصالت من بيع أسهم 

 (24,740) (25,998)  إلى مساهمي الشركة األم مدفوعةأرباح توزيعات 
 (7,230) (14,902)  إلى الحصص غير المسيطرة  مدفوعةأرباح توزيعات 

 (14,901) (16,873)  الحركة في الحصص غير المسيطرة
  ───────── ───────── 

 (91,221) (37,285)  التمويلأنشطة  المستخدم في صافي النقد
  ───────── ───────── 

 1,533 (6,682)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
  ───────── ───────── 

 (107,339) 230,582  والنقد المعادل في النقد)النقص( الزيادة  صافي
 980,382 1,002,116  نايري 1في والنقد المعادل نقد ال

  ───────── ───────── 

 873,043 1,232,698 4  سبتمبر 03في والنقد المعادل  نقدال
  ═════════ ═════════ 

 
 

 
 
، وهي 2312 سبتمبر 03إن بعض المبالغ المعروضة في هذا البيان ال تتطابق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في * 
 .5و 0و 2إيضاحات كس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل في تع



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. مشاريع الكويت القابضةشركة 
 

 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 19 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ع )غير مدقق(المجم الملكية المرحلي المكثفبيان التغيرات في حقوق 
  2310 سبتمبر 03للفترة المنتهية في 

  الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 

 رأس 

 المال

 عالوة

 إصدار 

 أسهم 

 أسهم 

الشركة 

 المشتراة

 ياطياحت

 قانوني

  احتياطي

 اختياري

التغيرات 

المتراكمة في 

القيمة 

 العادلة

احتياطي 

 تحويل 

عمالت 

 أجنبية 

احتياطي 

خيار برنامج 

شراء أسهم 

 للموظفين 

 احتياطي

 آخر

 أرباح 

 اإلجمالي   محتفظ بها

 الحصص

غير 

 المسيطرة

 مجموع

حقوق 

 الملكية

 

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 كويتي دينار

 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

              

)كما هو مدرج  2312ديسمبر  01كما في 

 2,458 (14,563) (6,569) 92,552 92,827 (22,325) 3,111 133,657 سابقًا( 

 
309 294,885 576,342 495,285 1,071,627 

    -     - - -     -    -     -    -     - (0تأثير تطبيق معايير جديدة )إيضاح 
 

(24,073) (24,073) 59,149 35,076 
 (62) (1,387) 1,325 (4,373)    -     - (21) 5,719         -    -     -    -     - (11و 2إعادة إدراج أخرى )إيضاح 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 1,106,641 553,047 553,594 266,439 309 2,458 (14,584) (850) 92,552 92,827 (22,325) 3,111 133,657 )معاد إدراجه(  2310يناير  1كما في 

 73,041 46,948 26,093 26,093    -     -     -    -     -    -     -    -     - ربح الفترة 
 (14,861) (5,484) (9,377)    -    -     - (5,838) (3,539)     -    -     -    -     - شاملة أخرىخسائر  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 58,180 41,464 16,716 26,093     -     - (5,838) (3,539)     -    -     -    -     - اإليرادات الشاملة )الخسائر( إجمالي 
 فلس  23بواقع  2312توزيعات أرباح لسنة 

 (26,061)     - (26,061) (26,061)     -     -    -     -    -     -     -    -     - (1)إيضاح سهم  لكل 
 -     - - (6,683)     -     -    -     -    -     - - - 6,683 (1إصدار أسهم منحة )إيضاح 

 (4,736)     - (4,736)    -     -     -    -     -    -     - (4,736)    -     - الشركة المشتراةشراء أسهم 
 14,344     - 14,344 523     -     -    -     -    -     - 13,821    -     - ركة المشتراةالشبيع أسهم 

 (235)     - (235)    -     - (235)    -     -    -     -     -    -     - المدفوعات باألسهم للموظفين 
 إلى الحصص غير  مدفوعةأرباح توزيعات 

 (20,441) (20,441)    -     -    -     -     -    -     -    -     -    -     - المسيطرة*  
 21,082 21,082    -     -    -     -     -    -     -    -     -    -     - ( 12حيازة شركة تابعة )إيضاح 

 (6,643) (9,008) 2,365    - 2,365 -     -    -     -    -     -    -     - التغيرات في ملكية شركات تابعة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 1,142,131 586,144 555,987 260,311 2,674 2,223 (20,422) (4,389) 92,552 92,827 (13,240) 3,111 140,340 3300 سبتمبر 03كما في 

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

 ألف دينار كويتي. 5,539عيني إلى الحصص غير المسيطرة بمبلغ بشكل * تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة 



 

 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 

 

 .المكثفة المجمعة من هذه المعلومات المالية المرحلية اتشكل جزًء 19 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ع )غير مدقق(المجم الملكية المرحلي المكثفبيان التغيرات في حقوق 
  2310 بتمبرس 03للفترة المنتهية في 

 
 الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة 

 المشتراة
 احتياطي

 قانوني
  احتياطي
 اختياري

التغيرات 
المتراكمة في 

 العادلة القيم

احتياطي 
 تحويل 
عمالت 
 أجنبية 

احتياطي 
خيار برنامج 

شراء أسهم 
 للموظفين 

 احتياطي
 آخر

 أرباح 
 اإلجمالي  ظ بها محتف

 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
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 ار كويتيدين

              

)كما هو مدرج  2311ديسمبر  01كما في 
 1,038,818 464,573 574,245 301,496 (2,253) 2,173 (10,641) (11,124) 89,405 89,680 (14,895) 3,111 127,293 سابقًا( 

 32,268 56,341 (24,073) (24,073)    -    -    -     -    -    -    -    -    - (0تأثير تطبيق معايير جديدة )إيضاح 
    - (1,346) 1,346 (4,373)    -    -    - 5,719    -    -    -    -    - (2إعادة إدراج أخرى )إيضاح 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 1,071,086 519,568 551,518 273,050 (2,253) 2,173 (10,641) (5,405) 89,405 89,680 (14,895) 3,111 127,293 ه(* )معاد إدراج 2312يناير  1كما في 

 60,693 37,036 23,657 23,657    -    -    -    -    -    -    -    -    - ربح الفترة )معاد إدراجه(*
 206 (2,563) 2,769    -    -    - 1,308 1,461    -    -    -    -    -  شاملة أخرى)خسائر( إيرادات 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 60,899 34,473 26,426 23,657    -    - 1,308 1,461    -    -    -    -    - إجمالي اإليرادات الشاملة )معاد إدراجه(*

فلس  23بواقع  2311توزيعات أرباح لسنة 
 (24,910)    - (24,910) (24,910)    -    -    -    -    -    -    -    -    - (1لكل سهم )إيضاح 

    -    -     - (6,364)    -    -    -    -    -    -    -    - 6,364 (1إصدار أسهم منحة )إيضاح 
 (11,763)    - (11,763) -    -    -    -    -    -    - (11,763)    -    - راةالشركة المشتشراء أسهم 

 1,154    - 1,154 (185)    -    -    -    -    -    - 1,339    -    - الشركة المشتراةبيع أسهم 
 214    - 214    -    - 214    -    -    -    -    -    -    - المدفوعات باألسهم للموظفين

 إلى الحصص غير  مدفوعةأرباح توزيعات 
 (12,623) (12,623)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - *المسيطرة* 

 (228) (228)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - تابعة  ةحيازة شرك
 (2,374) (2,374)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - بيع شركات تابعة 

 (7,608) (6,799) (809)    -    (809)    -    -    -    -    -    -    -    - التغيرات في ملكية شركات تابعة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,073,847 532,017 541,830 265,248 (3,062) 2,387 (9,333) (3,944) 89,405 89,680 (25,319) 3,111 133,657 )معاد إدراجه(* 2312 سبتمبر 03 كما في
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 

 0و 2إيضاحات ، وهي تعكس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل في 2312 سبتمبر 03 تتطابق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في * إن بعض المبالغ المعروضة في هذا البيان ال
 .5و

ألف دينار كويتي. 5,010* تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة بشكل عيني إلى الحصص غير المسيطرة بمبلغ 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 

 

 

1 

 

 الشركة حول اتمعلوم 1
 

 وتأسيسها تم تسجيلها هي شركة مساهمة مقفلة ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة األم"( إن شركة مشاريع الكويت القابضة

عنوان ، وهي مدرجة بسوق الكويت لألوراق المالية. إن 1175أغسطس  2بتاريخ في دولة الكويت المطبقة  للقوانينوفقًا 

   الكويت.دولة  10133الصفاة  20112. ب.هو صمكتب الشركة األم المسجل 
  

اسم بللشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ب تم التصريح

 .2310 نوفمبر 1في الصادر وفقًا لقرار مجلس اإلدارة  2310 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر تسعةال فترة"المجموعة"( ل
 

القابضة شركة الفتوح  وهاألم إن المساهم الرئيسي للشركة  .14إن األنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في إيضاح 

 ش.م.ك. )مقفلة(.
 

)"قانون الشركات"( الذي تم  2312لسنة  25بموجب المرسوم بقانون رقم  2312نوفمبر  26تم إصدار قانون الشركات في 

. 1163لسنة  15والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات التجارية رقم  2312نوفمبر  21نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 )المرسوم(. 2310لسنة  17بموجب المرسوم بقانون رقم  2310مارس  27تم الحقًا تعديل قانون الشركات بتاريخ 

 

في الجريدة  2310سبتمبر  21، تم نشر الالئحة التنفيذية للقانون الجديد المعدل الصادرة في 2310أكتوبر  6في 

( من الالئحة التنفيذية، فإنه يتعين على الشركات توفيق أوضاعها مع القانون الجديد المعدل 0الرسمية. وفقًا للمادة رقم )

 خالل سنة واحدة من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية.

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
  

 أساس العرض 

رير ا"التق 04وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  مرحلية المكثفة المجمعة للمجموعةتم إعداد المعلومات المالية ال

 ". ةالمرحلي ةالمالي
 

 مالية المطلوبة لبيانات واإلفصاحاتالمعلومات  كافةال تتضمن إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

تم قد عرض عادل لضرورية التعديالت التي تعتبر  كافة نأ ترى اإلدارةو للتقارير المالية. للمعايير الدولية كاملة معدة وفقًا

للفترة المرحلية ال تعبر بالضرورة عن  التشغيلإن نتائج  .دراجها في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةإ

افية، يمكن الرجوع إلى للحصول على معلومات إضو .2310ديسمبر  01تهي في التي تننة ـالنتائج التي يمكن توقعها للس

  .2312ديسمبر  01ة بها للسنة المنتهية في ـواإليضاحات المتعلقالسنوية المجمعـة المدققة  ةـالبيانات المالي
 

التغيرات في  وبيان 2312 سبتمبر 03و 2312ديسمبر  01كما في  المقارن لقد تم إعادة إدراج بيان المركز المالي المجمع

: السياسات 1 وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 2312 سبتمبر 03للفترة المنتهية في  لمقارنالمجمع ا حقوق الملكية

للمحاسبة عن استثمار المجموعة في صندوق برقان  ، وذلكالمحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 ةلقد أدت عملي لملكية المحاسبية.لألسهم )المصنف سابقًا كـ"موجودات مالية متاحة للبيع"( وفقًا لطريقة حقوق ا

 166633زيادة في "االستثمار في شركات زميلة" ونقص في "الموجودات المالية المتاحة للبيع" بمبلغ  إلى إعادة اإلدراج

ألف دينار كويتي، ونقص في "األرباح  56711ألف دينار كويتي، وزيادة في "التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة" بمبلغ 

ألف دينار كويتي. إن  16046ألف دينار كويتي، ونقص في "الحصص غير المسيطرة" بمبلغ  46070" بمبلغ حتفظ بهاالم

عمليات إعادة اإلدراج لم يكن لها أي تأثير على بياني الدخل والتدفقات النقدية المرحليين المكثفين المجمعين لفترة 

 .2312 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال
 

وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  2312ديسمبر  01إدراج بيان المركز المالي المجمع المقارن كما في إعادة  تم لقد

والذي يتطلب إجراء تعديل بأثر رجعي للمبالغ المؤقتة  بنك برقان تركيالسعر الشراء  توزيع: دمج األعمال نتيجة لتأثير 0

وقامت (. 11)إيضاح  بنك برقان تركيامة العادلة لحصة المجموعة في المسجلة في تاريخ الحيازة ومراجعة القي

إلى  استنادًاسعر الشراء لشركة يونايتد نت ووركس ش.م.ك. )مقفلة( خالل الفترة و توزيعالمجموعة أيًضا بإنهاء ممارسة 

 هذه الممارسة، لم يتم تحديد أي تعديالت جوهرية على القيم الدفترية.

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 
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 )تتمة( بية الهامةالسياسات المحاس 3
 

 )تتمة(أساس العرض 

لقد تم  فترة السابقة لكي تتوافق مع طريقة عرض الفترة الحالية.البعض مبالغ  تصنيفباإلضافة إلى ذلك، تم إعادة 

وبيان الدخل المرحلي  المركز المالي المرحلي المكثف المجمع اتبيانإجراء عمليات إعادة التصنيف لكي يتم عرض بنود 

لقد أدت عمليات إعادة التصنيف . مالئمةبشكل أكثر  المرحلي المكثف المجمعالتدفقات النقدية وبيان المجمع المكثف 

. إضافة 2312 سبتمبر 03في ألف دينار كويتي كما  16644إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات بمبلغ  انخفاضإلى 

لكي " وعقاراتإيرادات ضيافة مقاصتها مقابل "و" عقاراتوة تصنيف بعض "مصروفات ضيافة إلى ذلك، تمت إعاد

انخفاض في اإليرادات إعادة التصنيف إلى  ىبصورة أفضل. وبالتالي أد هاتتوافق مع ممارسات قطاع األعمال ولعرض

إن عمليات إعادة التصنيف ليس لها . 2312سبتمبر  03للفترة المنتهية في ألف دينار كويتي  16514والمصروفات بمبلغ 

 السابقة. ةالمدرجة في الفترواألرباح على إجمالي حقوق الملكية تأثير 
  

تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وقد تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دينار 

 غير ذلك.  يذكركويتي ما لم 

 

  المحاسبية واإلفصاحات ةالتغيرات في السياس

محاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك إن السياسات ال

، باستثناء تطبيق 2312ديسمبر  01المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 

و"إيرادات والسياسات المتعلقة بالبضاعة  2310يناير  1المعايير والتفسيرات الجديدة التالية التي تسري اعتبارًا من 

المحاسبية  اتتعديالت في السياس المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد أيًضا إلىتطبيق أدى و .التصنيع" خالل الفترة

 .حول "أساس التجميع" خالل الفترة
 

يسري على المطلوبات المالية )تعديل( )مقاصة الموجودات المالية و -اإلفصاحات  7المعيار الدولي للتقارير المالية 
 (2310يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ا

تتطلب هذه التعديالت من المنشأة أن تقوم باإلفصاح عن معلومات تتعلق بحقوق المقاصة والترتيبات ذات الصلة )مثل 

في تقييم تأثير ترتيبات المقاصة على اتفاقيات الضمان(. إن هذه اإلفصاحات تقدم للمستخدمين معلومات مفيدة 

المركز المالي للمنشأة. إن اإلفصاحات الجديدة مطلوبة لكافة األدوات المالية المحققة والتي تم مقاصتها وفقا لمعيار 

األدوات المالية: العرض. تسري اإلفصاحات أيضا على األدوات المالية المحققة والتي تخضع  02المحاسبة الدولي 

إن . 02اصة أساسي ملزم أو ترتيب مماثل بغض النظر عن إجراء المقاصة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي لترتيب مق

وسوف يتم  للمجموعة تطبيق هذا المعيار ليس له أي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ة للمجموعة.إدراج اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية السنوية المجمع
 

يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد على ا)يسري : البيانات المالية المجمعة 13المعيار الدولي للتقارير المالية 
2310) 

البيانات  27محل الجزء المتعلق بإرشادات التجميع في معيار المحاسبة الدولي  13يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

المنشآت  –التجميع  12 –جمعة والمستقلة. كما يعالج األمور التي تم إثارتها في لجنة التفسيرات الدائمة المالية الم

 ذات األغراض الخاصة. 
 

ينطبق على كافة الشركات بما في ذلك الشركات ذات فردًيا نموذج رقابة  13يطرح المعيار الدولي للتقارير المالية 

من اإلدارة أن تقوم  13يرات المطروحة من خالل المعيار الدولي للتقارير المالية األغراض الخاصة. سوف تتطلب التغي

بالمقارنة  المجموعةأحكام هامة لتحديد الشركات التي تسيطر عليها، وبالتالي يتعين تجميعها من قبل  بإصدار

مشاركتها النظر عن طبيعة بصرف . سوف تقوم المجموعة، 27في معيار المحاسبة الدولي واردة  بالمتطلبات التي كانت

تلك إذا كانت تمارس سيطرة على ما من خالل تقييم  من عدمه، بتحديد كونها شركة أم الشركة المستثمر فيهافي 

كون لها حقوق في عائدات متغيرة من ي، أو تعرضالمنشأة. تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عندما ت

لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل ممارسة السيطرة على ن يكوالشركة المستثمر فيها و مشاركتها في

الشركة المستثمر فيها. عند تحقق السيطرة، يتطلب المعيار من المجموعة أن تبدأ في تجميع الشركة المستثمر فيها 

المستثمر للسيطرة على عند فقد  التجميعتوقف يطرة على الشركة المستثمر فيها ويلسلمستثمر لمن تاريخ ممارسة ا

 السياسة المحاسبية ألساس التجميع كما هو مبين أدناه. في الشركة المستثمر فيها. ادى ذلك إلى تغيير 
 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
  

 )تتمة( التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات

يناير  1)يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد المجمعة : البيانات المالية 13المعيار الدولي للتقارير المالية 
 )تتمة( (2310

ين من شركات المجموعة المستثمر تعلى اثن "فعلية"إلى وجود سيطرة  13أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

)التي تمت  ش.م.س. واألغذية انشركة شمال أفريقيا القابضة ش.م.ك. والشركة السعودية لمنتجات األلب ماا، وهمفيه

ا حقوق في عائدات متغيرة من ديهلأو المحاسبة عنها سابقًا كاستثمار في شركات زميلة( حيث أن المجموعة تتعرض 

ولديها القدرة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية ش.م.س. والشركة ش.م.ك.  شركة شمال أفريقيا القابضة مشاركتها في

لك العائدات من خالل ممارسة السيطرة على هاتين الشركتين. تم تجميع هذه المنشآت في البيانات على التأثير على ت

بأثر رجعي اعتبارًا من التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة. إن تأثير المعيار  للمجموعة المالية المجمعة

تضمن تحديد التأثير على المعلومات المالية المرحلية ، والذي ي0مبين بالتفصيل في إيضاح  13الدولي للتقارير المالية 

 المكثفة المجمعة. 
   

 (2310يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد على ا)يسري : الترتيبات المشتركة 11المعيار الدولي للتقارير المالية 
ص في شركات محاصة وتفسير لجنة حص 01محل معيار المحاسبة الدولي  11يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

المساهمات غير النقدية من أطراف شركات المحاصة.  -المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة  – 10التفسيرات الدائمة 

خيار المحاسبة عن المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام التجميع  11يستبعد المعيار الدولي للتقارير المالية 

ك، فإن الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة التي تستوفي تعريف شركة المحاصة حسب المعيار النسبي. وبداًل من ذل

 ينبغي المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.  11الدولي للتقارير المالية 
 

التجميع النسبي لشركة تأثير على المركز المالي للمجموعة، من خالل استبدال ال أدى إلىإن تطبيق هذا المعيار الجديد 

طريقة حقوق الملكية المحاسبية. يسري هذا المعيار ( ب5)راجع إيضاح  المحاصة في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة

مبين بصورة أكثر تفصياًل  11. إن تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 2310يناير  1التي تبدأ في  السنويةعلى الفترات 

 يتضمن تحديد التأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ، الذي5في إيضاح 
 

لفترات السنوية التي تبدأ في على ا)يسري اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى  12المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (2310يناير  1أو بعد 

تابعة أو الشركات الت التي تتعلق بحصص المنشأة في متطلبات اإلفصاحا 12يبين المعيار الدولي للتقارير المالية 

زميلة أو المنشآت المهيكلة. ال تنطبق أي من متطلبات اإلفصاح على المعلومات الشركات المشتركة أو الترتيبات ال

بالتالي، في الفترة المرحلية. والتي تطرأ الهامة والمعامالت األحداث  ما لم تتطلبهاالمالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 هذه اإلفصاحات.  بإدراجلم تقم المجموعة 
 

  (2310يناير  1)يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  قياس القيمة العادلة 10المعيار الدولي للتقارير المالية 

يطرح إرشادات حول  للقيمة العادلة، ولكن المنشأةتوقيت ضرورة استخدام  10ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية 

عندما يكون من الضروري تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية كيفية قياس القيمة العادلة 

أو عندما يسمح بتطبيقها من خالل المعايير الدولية للتقارير المالية. توجد أيضًا متطلبات إفصاح إضافية. إن تطبيق 

 للمجموعة.  اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي تأثير مادي على هذا المعيار ليس له 
 

 بنود اإليرادات الشاملة األخرى )تعديل(عرض  1معيار المحاسبة الدولي 

الشاملة األخرى. يتم  تتجميع البنود المعروضة ضمن اإليراداطريقة  1تغير التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

عند  ،في فترة مستقبلية )على سبيل المثال كأرباح أو خسائرإعادة تصنيفها )أو"إعادة إدراجها"(  عرض البنود التي يمكن

ليس له تأثير على االستبعاد أو التسوية( بصورة منفصلة عن البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها. إن تطبيق هذا المعيار 

  .المرحلي المكثف المجمع ي عرض بيان الدخل الشاملتغييرات ف المركز أو األداء المالي للمجموعة وأدى فقط إلى
 

 (2311في  منقحاستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المحاصة )كما هو  21معيار المحاسبة الدولي 

 12الترتيبات المشتركة والمعيار الدولي للتقارير المالية  11نتيجة لتطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية 

استثمارات في شركات  21معيار المحاسبة الدولي عن الحصص في الشركات األخرى الجديدين، تم تعديل اسم  اإلفصاح

ويبين تطبيق طريقة حقوق استثمارات في الشركات الزميلة وشركات المحاصة  21معيار المحاسبة الدولي زميلة إلى 

 ات الزميلة. الملكية على االستثمارات في شركات المحاصة باإلضافة إلى الشرك



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(

 التقارير المالية المرحلية والمعلومات القطاعية إلجمالي الموجودات والمطلوبات )تعديل( 04معيار المحاسبة الدولي 

 والمطلوبات الموجودات إلجمالي القطاع بمعلومات يتعلق فيما 04 الدولي المحاسبة معيار في المتطلبات التعديل يوضح

 يتطلب .التشغيلية القطاعات 1 المالية للتقارير الدولي المعيار في المتطلبات مع التوافق لتعزيز عنه مفصح قطاع لكل

 إلى منتظمة بصورة المبالغ تقديم يتم عندما فقط عنه المفصح للقطاع والمطلوبات الموجودات إجمالي عن اإلفصاح

 المالية البيانات في عنه المفصح المبلغ إجمالي في جوهري تغيير هناك يكون وعندما رئيس صانعي القرارات التشغيلية

 عن اإلفصاح تم حيث اإلفصاح هذا المجموعة تقدم .عنه المفصح القطاع لذلك للمنشأة السابقة السنوية المجمعة

  .انعي القرارات التشغيليةلرئيس ص القطاع ومطلوبات موجوداتإجمالي 

 

 1السنوية التي تبدأ في ة المحاسبية إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري على الفتر

 لم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.   2310يناير 
 

 أساس التجميع 

لسياسة المحاسبية المستخدمة في أساس التجميع تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية إن ا

  هو مبين أدناه.تعريف السيطرة كما ما تم من تعديل لباستثناء  2312ديسمبر  01المجمعة للسنة المنتهية في 
  

لديها يكون المنشأة و مشاركتها فيعائدات متغيرة من كون لها حقوق في يتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو 

 القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل ممارسة السيطرة على المنشأة. 

 

 البضاعة 

إن التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة حتى  التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل.بتدرج البضاعة 

صافي القيمة  . يتم تحديدمرجحمتوسط الالعلى أساس ويتم تحديدها  نه وحالته الحاضرةيصل كل منتج إلى مكا

ناقصًا أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها  ضمن سياق األعمال العادي البيع المقدر سعرالممكن تحقيقها استنادًا إلى 

 تم إدراج البضاعة كجزء من موجودات أخرى.  اإلتمام والبيع. عند

 

 ت التصنيع إيرادا

عادًة عند ويكون ذلك إلى المشتري  البضاعة يتم تسجيل إيرادات التصنيع عند انتقال المخاطر والمزايا الهامة لملكية

 يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها. عندما تسليم البضاعة و

 

 03المعيار الدولي للتقارير المالية تأثير تطبيق  0

 

المعلومات  فيالتالية  التغييراتأعاله إلى إجراء  2المبين في اإليضاح  13ولي للتقارير المالية أدى تطبيق المعيار الد

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة:
 

 السعودية لمنتجات والشركة ش.م.ك. ريقيا القابضة حصلت المجموعة على سيطرة فعلية على شركة شمال أف

 شمال أفريقيا القابضة شركة% من حقوق التصويت في 53تمتلك المجموعة أقل من  بينما األلبان واألغذية ش.م.س.

حددت المجموعة أن لها سيطرة فعلية على  ،السعودية لمنتجات األلبان واألغذية ش.م.س.والشركة  ش.م.ك.

 النسبي حجمالالشركتين. تتضمن العوامل التي وضعتها المجموعة في االعتبار األسهم التي لها حقوق تصويت و

التصويت في اجتماعات المساهمين  وأنماطوالحضور  اآلخرين حصص الملكية على المساهمينلتوزيع وال

وتوزيع مناصب موظفي اإلدارة العليا بين المجموعة وكال من شركة شمال السابقة واجتماعات مجلس اإلدارة 

 ة ش.م.س.السعودية لمنتجات األلبان واألغذيوالشركة  ش.م.ك. أفريقيا القابضة

 

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 
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 )تتمة( 03المعيار الدولي للتقارير المالية تأثير تطبيق  0
 

ديسمبر  01تم إجراء التعديالت التالية على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في السنة المنتهية في 

 :2312 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةوال وكما في نهاية فترة الثالثة 2312

 

    

  التأثير على بيان المركز المالي المجمع:

 ديسمبر  01

2312 
 ألف

 دينار كويتي 

  سبتمبر 03

2312 
 ألف

 دينار كويتي 

    :الزيادة )النقص( في الموجودات
 11,928 7,631  نقد في الصندوق ولدى البنوك

 (5,000) (5,000)  وسلفقروض 

 438 72  ح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األربا

 348 347  موجودات مالية متاحة للبيع

 71,306 72,981  موجودات أخرى

 (66,354) (66,715)  استثمار في شركات زميلة

 2,386 3,516  عقارات استثمارية

 53,686 55,947  عقار وآالت ومعدات

 12,852 13,141  موجودات غير ملموسة
  ───────── ───────── 

 81,590 81,920  ي الزيادة في الموجوداتصاف
  ═════════ ═════════ 

    الزيادة )النقص( في المطلوبات:

 (4,452) (6,565)  ودائع من عمالء

 13,874 12,898  مستحقةقروض 

 39,184 40,511  مطلوبات أخرى
  ───────── ───────── 

 48,606 46,844  صافي الزيادة في المطلوبات
  ───────── ───────── 

    النقص في حقوق الملكية:

 (24,073) (24,073)  أرباح محتفظ بها
  ───────── ───────── 

 (24,073) (24,073)  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

 57,057 59,149  الحصص غير المسيطرة
  ───────── ───────── 

 32,984 35,076  صافي الزيادة في حقوق الملكية
  ───────── ───────── 

 81,590 81,920  صافي الزيادة في المطلوبات وحقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 
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 )تتمة( 03المعيار الدولي للتقارير المالية تأثير تطبيق  0

 
    

  التأثير على بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:

الثالثة اشهر 
 03المنتهية في 

  برسبتم
2312 

اشهر  تسعةال
 03المنتهية في 

  سبتمبر
2312 

  

 ألف
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي 

    في اإليرادات:الزيادة )النقص( 
 6 (291)  إيرادات فوائد

 (361) (791)  إيرادات استثمار
 212 49  إيرادات أتعاب وعموالت

 (3,156) (1,100)  حصة في نتائج شركات زميلة
 105,519 36,299  تصنيع  إيرادات

 762 301  إيرادات أخرى
 73 95  ربح تحويل عمالت أجنبية

  ───────── ───────── 

 103,055 34,562  صافي الزيادة في اإليرادات
  ───────── ───────── 

    في المصروفات:الزيادة )النقص( 
 1,024 1,203  مصروفات فوائد

 90,257 30,592  مصروفات تصنيع
 4,159 175  مصروفات عمومية وإدارية

 2,946 905  استهالك وإطفاء 
  ───────── ───────── 

 98,386 32,875  صافي الزيادة في المصروفات
  ───────── ───────── 

 4,669 1,687  صافي الزيادة في ربح الفترة
  ═════════ ═════════ 

 4,669 1,687  ر المسيطرةصافي الزيادة في الربح الخاص بالحصص غي

  ═════════ ═════════ 

 

    

   التأثير على بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع:

اشهر  تسعةال
 03المنتهية في 

  سبتمبر
2312 

 ألف
 دينار كويتي 

    

 (16,875)   صافي النقص في أنشطة التشغيل 
 5,241   صافي الزيادة في أنشطة االستثمار 
 (1,000)   صافي النقص في أنشطة التمويل 

   ────────── 

 (12,634)   صافي النقص في النقد والنقد المعادل 
   ══════════ 

 
 ال يوجد تأثير على ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم. 

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 
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 نقد في الصندوق ولدى البنوك  4
  )مدققة(  

 

  سبتمبر 03
3300 

 ألف
 دينار كويتي 

 ديسمبر  01
2312 

 )معاد إدراجها(
 ألف

 دينار كويتي 

  سبتمبر 03
2312 

 )معاد إدراجها(
 ألف

 دينار كويتي 
    

 402,026 477,231 687,347 نقد وأرصدة لدى البنوك
 471,017 524,885 545,351 ودائع ذات فترات استحقاق أصلية حتى ثالثة أشهر

 ───────── ────────── ───────── 

 873,043 1,002,116 1,232,698 النقد والنقد المعادل 
 1,053 5,613 3,369 يضاف: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

 ───────── ────────── ───────── 

 1,236,067 1,007,729 874,096 
 ═════════    ═════════ ═════════ 

 

 ( 00)تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  إعالمية في شركة محاصة استثمار 5
 

% في شركة بي إم جي إل، وهي شركة تخضع لسيطرة مشتركة، تم تأسيسها 63.53تملك المجموعة حصة ملكية بنسبة 

المدفوعة  شفرةالم في دبي، وهي مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، وتعمل في مجال خدمات القنوات التلفزيونية

االستثمار في  01في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. بموجب معيار المحاسبة الدولي  قمار الصناعيةاألعبر 

شركة (، تم تصنيف حصة ملكية المجموعة في 11شركات المحاصة )قبل التحويل إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 

، وتم تجميع حصة المجموعة في الموجودات والمطلوبات واإليرادات بي إم جي إل كشركة تخضع لسيطرة مشتركة

 حددت، 11والمصروفات، بصورة تناسبية، في البيانات المالية المجمعة. بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

يما يلي تأثير المجموعة حصتها في شركة محاصة، وبالتالي ينبغي المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. ف

 :11تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

    

  التأثير على بيان المركز المالي المجمع:

 ديسمبر  01
2312 

 ألف
 دينار كويتي 

  سبتمبر 03
2312 

 ألف
 دينار كويتي 

    

 (2,453) (2,580)  النقص في النقد في الصندوق ولدى البنوك
 (17,639) (18,402)  النقص في الموجودات األخرى

 140,210 140,168  الزيادة في استثمار في شركة محاصة اعالمية 
 (17,423) (16,753)  النقص في العقار واآلالت والمعدات

 (162,335) (161,602)  النقص في الموجودات غير الملموسة 
  ───────── ───────── 

 (59,640) (59,169)  صافي النقص في الموجودات 
  ───────── ───────── 
 (20,781) (20,711)  مستحقةالنقص في قروض  

 (38,859) (38,458)  النقص في المطلوبات األخرى
  ───────── ───────── 

 (59,640) (59,169)  صافي النقص في المطلوبات 
  ───────── ───────── 

     -     -  صافي التأثير على حقوق الملكية
  ═════════ ═════════ 

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 
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 ( )تتمة(00استثمار في شركة محاصة إعالمية )تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  5
 

  

الثالثة أشهر 
 03المنتهية في 

 سبتمبر
2312 

أشهر  تسعةال
 03المنتهية في 

 سبتمبر
2312 

  :التأثير على بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف

 يتيدينار كو 
    

 (2,599) (581)  النقص في الحصة في نتائج شركة محاصة 
 (47,050) (16,573)  النقص في إيرادات خدمات شبكات األقمار الصناعية الرقمية

  ───────── ───────── 

 (49,649) (17,154)  صافي النقص في اإليرادات
  ───────── ───────── 

 (1,621) (505)  النقص في مصروفات فوائد
 (33,903) (11,724)  النقص في مصروفات خدمات شبكات األقمار الصناعية الرقمية

 (6,306) 319  النقص في مصروفات عمومية وإداريةالزيادة / 
 (6,428) (4,752)  النقص في االستهالك واإلطفاء 

 (1,391) (492)  النقص في الضرائب 
  ───────── ───────── 

 (49,649) (17,154)  المصروفات صافي النقص في
  ───────── ───────── 

     -     -  صافي التأثير على ربح الفترة 
  ═════════ ═════════ 

 

   :التأثير على بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع

اشهر  تسعةال
 المنتهية في 

  سبتمبر 03
2312 

   

 ألف
 دينار كويتي 

    

 (5,122)   قص في أنشطة التشغيل صافي الن
 155   صافي الزيادة في أنشطة التمويل 

   ────────── 

 (4,967)   صافي النقص في النقد والنقد المعادل
   ══════════ 

 

 . على ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األممادي ال يوجد تأثير 
 

   مستحقةقروض  6

 

  سبتمبر 03
3300 

  ألف
 دينار كويتي 

 )مدققة(
 ديسمبر  01

2312 
 )معاد إدراجها(

 ألف
 دينار كويتي 

  سبتمبر 03
2312 

 )معاد إدراجها(
 ألف

 دينار كويتي  
    من قبل الشركة األم: 

 94 47 - قروض تستحق خالل سنة واحدة
 40,000 40,000 40,000  قروض تستحق بعد أكثر من سنة واحدة

 ───────── ───────── ───────── 
 40,000 40,047 40,094 
 ───────── ───────── ───────── 

      من قبل الشركات التابعة:
 79,779 102,443 109,269 قروض تستحق خالل سنة واحدة

 18,176 21,840 6,124 أرصدة دائني تمويل إسالمي تستحق خالل سنة واحدة
 330,475 370,260 394,168 ةقروض تستحق بعد أكثر من سنة واحد

 5,181 2,023 - أرصدة دائني تمويل إسالمي تستحق بعد أكثر من سنة واحدة
 ───────── ───────── ───────── 
 509,561 496,566 433,611 
 ───────── ───────── ───────── 

 (245,856) (293,882) (303,982) ناقصًا: قروض فيما بين شركات المجموعة
 ────── ────── ────── 
 245,579 242,731 227,849 
 ═════════ ═════════ ═════════ 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
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  سندات  7

 

  سبتمبر 03
3300 

 ألف
 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر  01

2312 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 03
2312 

 ألف 
 دينار كويتي

    

    مصدرة من قبل الشركة األم:
 % سنويًا وتستحق في 4.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

 48,500 48,500 48,500  2316يناير  16

    

% سنويًا فوق معدل خصم 2.33سندات بفائدة متغيرة بنسبة 
% سنويًا فوق شريحة 1بنك الكويت المركزي )كحد أقصى 

 31,500 31,500 31,500 2316يناير  16المعدل الثابت( وتستحق في 

    

    ة:مصدرة من قبل شركات تابع
خالل % سنويًا وتستحق 6.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

 28,500 28,500      -  الفترة

    

% سنويًا فوق معدل خصم 0.75سندات بفائدة متغيرة بنسبة 
 11,500 11,500      -  خالل الفترةبنك الكويت المركزي وتستحق 

    
 ي % سنويًا وتستحق ف5.65سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

      - 40,580 40,692   2322ديسمبر  27 

    
% سنويًا فوق معدل خصم 3.90سندات بفائدة متغيرة بنسبة 

% سنويًا( وتستحق 6.65بنك الكويت المركزي )كحد أقصى 
      - 58,380 58,315  2322ديسمبر  27في 

    

 % سنويًا وتستحق في 5.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 
      - 36,450   2311 يونيو 24 

 
-      

    

% سنويًا فوق معدل خصم 3.25سندات بفائدة متغيرة بنسبة 
      - 23,550  2311 يونيو 24بنك الكويت المركزي وتستحق في 

 
-      

 ───────── ───────── ───────── 
 239,007 218,960 120,000 

 (6,065) (5,517) (9,000) ناقصًا: استبعادات بين شركات المجموعة
 ───────── ───────── ───────── 

 230,007 213,443 113,935 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 

 

 

17 

 

 واالحتياطيات والتوزيعات شركة المشتراةالأسهم  8
 

 الشركة المشتراةأ( أسهم 
 

 
  سبتمبر 03

3300 

 )مدققة(
 ديسمبر  01

2312 
  سبتمبر 03

2312 
    

 59,756,292 52,653,180 31,561,350  شركة المشتراةعدد أسهم ال

 %4.47 %3.94 %2.25 المئوية من رأس المالنسبة ال

 23,305 20,535 18,306 (دينار كويتي)ألف القيمة السوقية 
 

 ب( االحتياطيات 
 

 غير متاحة للتوزيع. شركة المشتراةالإن االحتياطيات المحتفظ بها بما يعادل تكلفة أسهم 
 

 توزيعات أرباحج( 
 

 01)للسنة المنتهية في فلس للسهم  23أرباح نقدية بقيمة  ، اعتمدت الجمعية العمومية توزيع2310 مارس 01في 
%( إلى مساهمي 5: 2311ديسمبر  01للسنة المنتهية في % )5وأسهم منحة بنسبة فلس للسهم(  23: 2311ديسمبر 

. 2312ديسمبر  01الجمعية العمومية وذلك عن السنة المنتهية في  الشركة األم المقيدين في السجالت كما في تاريخ
ألف دينار  66610سهم ورأس المال بمبلغ  6661216615لقد أدى هذا إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها والمصدرة بعدد 

 كويتي.

 

 إيرادات استثمار  9

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

   سبتمبر 03

  أشهر المنتهية في تسعةال
  سبتمبر 03

 

3300 
 ألف 
 كويتي دينار

 

2312 
 )معاد إدراجها(

 ألف
  دينار كويتي 

3300 
 ألف 
 كويتي دينار

 

2312 
 )معاد إدراجها(

 ألف
 دينار كويتي 

      

ربح من شراء بسعر مخفض الستثمار في شركة 
  -   -   (12زميلة )إيضاح 

 
2,774   - 

 22,567 -    1,130 -   أرباح بيع استثمار في شركات زميلة 
)خسائر( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة  أرباح

  (608) 3,731 من خالل األرباح أو الخسائر 
 

7,231 (538) 

غير محققة من موجودات مالية  أرباح )خسائر(
  624 612 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 

 
451 (259) 

  3,258 (248) ت مالية متاحة للبيعأرباح بيع موجودا)خسائر( 
 

1,197 13,369 
 4,304 4,096  367 691 إيرادات توزيعات أرباح 

 (80) 5,211  -   5,211 غير محققة من عقارات استثمارية  (خسائرح )اأرب
 1,570 3,183  1,570 68 أرباح بيع عقارات استثمارية

أرباح إعادة قياس حصة حقوق ملكية محتفظ بها 
 -    -   -   اسابًق

 
5,385 

 

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

 

10,065 6,341  24,143 46,318 
 

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

 

     

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 

 

 

11 

 

 ضرائب  03

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
   سبتمبر 03

 أشهر المنتهية في  تسعةال
  سبتمبر 03

 3300 

 اجها()معاد إدر
2312 

 
3300 

 )معاد إدراجها(
2312 

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

      

 8,355 12,701  3,177 2,036 ضرائب على شركات تابعة خارجية
 ═════════ ══════════  ═════════ ══════════ 

 

 ربحية السهم 00
 

 األساسية:

 مرجحالالمتوسط على الخاص بمساهمي الشركة األم ربح الفترة  قسمةعن طريق السهم األساسية  ربحيةيتم احتساب 

 الفترة، كما يلي:خالل القائمة لعدد األسهم 

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
  سبتمبر 03

 أشهر المنتهية في تسعةال
 سبتمبر 03

 3300 

 )معاد إدراجها(
2312  3300 

 )معاد إدراجها(
2312 

 
 فأل

 دينار كويتي

 ألف
  دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

      ربحية السهم األساسية:

الخاص بمساهمي  ربح الفترة

 23,657 26,093  6,595 8,007 الشركة األم 

 

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

      

 أسهم أسهم  أسهم أسهم 

      ئمة: عدد األسهم القا

المتوسط المرجح لعدد 

  1,403,402,574 1,403,402,574 األسهم المدفوعة
 

1,403,402,574 1,403,402,574 

المتوسط المرجح لعدد أسهم 

 (44,105,731) (39,116,929)  (59,846,378) (29,165,265)   الشركة المشتراة

 

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

المتوسط المرجح لعدد 

  1,343,556,196 1,374,237,309 األسهم القائمة
 

1,364,285,645 1,359,296,843 

 

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

 فلس فلس  فلس فلس 

 17.40 19.13  4.91 5.83 ربحية السهم األساسية
 

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

 

 المخففة: 

تأثير ما يعكس ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم، المعدل ب قسمةمن خالل  المخففةربحية السهم يتم احتساب 

العادية  المتوسط المرجح لعدد األسهمالنقص في الربح نتيجة لممارسة األسهم العادية المحتملة لشركات تابعة، على 

تحويل كافة خيارات  دالمحتمل إصدارها عن العادية المتوسط المرجح لعدد األسهممضاف إليه القائمة خالل الفترة 

قائمة تم إصدارها بموجب برنامج خيار  خيارات شراء أسهم للموظفين سهم للموظفين. يوجد لدى الشركة األماألشراء 

 سهم للموظفين، والتي قد يكون لها تأثير مخفف على الربحية.األشراء 

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 

 

 

11 

 

  )تتمة( ربحية السهم 00
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

   سبتمبر 03

 أشهر المنتهية في  تسعةال
  سبتمبر 03

 3300 

 )معاد إدراجها(

2312 

 

3300 

 )معاد إدراجها(
2312 

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ربحية السهم المخففة:
  

 
  

لخاص بمساهمي ربح الفترة ا

 26,093  6,595 8,007 الشركة األم 
 

23,657 

انخفاض في الربح نتيجة 

لممارسة األسهم العادية 

     - (14)  - (7) المحتملة لشركات تابعة 
 ──────────── ───────────  ──────────── ─────────── 

الربحية لغرض احتساب ربحية 

 23,657 26,079  6,595 8,000 السهم المخففة
 

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

      

 أسهم أسهم  أسهم أسهم 
المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  1,343,556,196 1,374,237,309 القائمة
 

1,364,285,645 1,359,296,843 

 - 3,730,817  - 6,416,234 رات األسهم اخيأثر إصدار 

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

 

1,380,653,543 1,343,556,196  1,368,016,462 1,359,296,843 
 ════════════ ════════════  ════════════ ════════════ 
      

 فلس فلس  فلس فلس 

 17.40 19.06  4.91 5.79 ربحية السهم المخففة

 

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

أسهم المنحة المصدرة في  تأثيرلقد تم تعديل ربحية السهم األساسية والمخففة لفترة المقارنة المعروضة لكي تعكس 

 (.1)إيضاح  2310 مارس 01

 

   دمج األعمال -03
 

في بنك إف آي إم بي إل سي )"بنك إف آي إم"( % 07، قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية بنسبة 2310يونيو  23في 

ألف دوالر أمريكي( وصنفت بنك إف آي إم كاستثمار في شركة زميلة.  076364ألف دينار كويتي ) 136571مبلغ  قابلم

ألف دينار كويتي على أساس مؤقت  26774نتيجة لهذه الحيازة، سجلت المجموعة ربح شراء بأسعار مخفضة بمبلغ 

 (. 1)إيضاح 

 

ازة حصة ملكية إضافية في بنك إف آي إم من خالل تحويل دين بمبلغ ، قامت المجموعة بحي2310يوليو  21الحقًا بعد 

ألف دوالر أمريكي( إلى حقوق ملكية. ونتيجة لذلك، زادت حصة ملكية المجموعة في  036333ألف دينار كويتي ) 16502

شركة تابعة %. بعد حيازة حصة الملكية اإلضافية، أصبح بنك إف آي إم 41.1% لتصل إلى 12.1بنك إف آي إم بنسبة 

 للمجموعة وتم تجميعه اعتبارًا من تاريخ ممارسة السيطرة. 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 

 

 

23 

 

 )تتمة(   دمج األعمال -03
 

إن بنك إف آي إم هو شركة عامة محدودة مسجلة بموجب القوانين في مالطا، وهو مدرج في سوق األوراق المالية بمالطا. 

 . 1114لسنة إن بنك إف آي إم مرخص كمؤسسة ائتمانية بموجب قانون البنوك 

 

لم يتم تسجيل ربح أو خسارة من إعادة : دمج األعمال. 0تم المحاسبة عن الحيازة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

تساوي القيمة الدفترية المؤقتة القيمة العادلة قياس حصة الملكية المحتفظ بها سابقًا في بنك إف آي إم حيث أن 

 تقريبًا. 

 

 :ملةتوالمطلوبات المح المشتراةمقابل المدفوع والقيمة المؤقتة للموجودات فيما يلي ملخص ال

    
دينار  ألف

 كويتي
     الموجودات 

 84,115     في الصندوق ولدى البنوكنقد 
 139,307    وسلفقروض 

 76,321    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 26    بيعموجودات مالية متاحة لل

 8,000    موجودات أخرى
  6,674                  شركات زميلةاستثمارات في 

 10,306    ومعدات  وآالت عقار
 390    موجودات غير ملموسة 

    ────────── 
    325,139 
    ────────── 

     المطلوبات
 119,035    خرىاألمالية المؤسسات والللبنوك  مستحق

 120,839    عمالءمن ع ودائ
 8,532    مستحقةقروض 

 28,957    أوراق دفع متوسطة األجل 
 5,770    مطلوبات أخرى

 

   ────────── 
    283,133 

    ────────── 
 42,006    صافي الموجودات التي تم حيازتها 

    ────────── 
  8,532                 المقابل المسدد نقدًا 

  21,082               المشتراة غير مسيطرة في الشركة  حصص
  12,392               القيمة العادلة لحصة ملكية المجموعة المحتفظ بها سابقًا 

    ────────── 
    42,006 

 
   ────────── 

 -    شهرة مؤقتة 

    ══════════ 

              (8,532) 
 84,115               مقابل مدفوع 

 ──────────    النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة التي تم حيازتها

     

 75,583               التدفقات النقدية الصادرة عند الحيازة 
    ══════════ 

 
 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 

 

 

21 

 

 )تتمة(  دمج األعمال -03
 

المحددة كما في تاريخ الحيازة، حيث  والمطلوبات استنادًا إلى القيمة المؤقتة للموجوداتبنك إف آي إم لقد تم تجميع 

 ملة.تحالم والمطلوباتإن اإلدارة بصدد عملية تحديد القيمة العادلة للموجودات المشتراة 
 

المجمع للمجموعة يتضمن اإليرادات المرحلي المكثف شركة تابعة، فإن بيان الدخل  بنك إف آي إم بعد أن أصبح

 من تاريخ ممارسة السيطرة:  والمصروفات التالية اعتبارًا
 

 

 ألف
 دينار كويتي

   اإليرادات: 

  5,842                 فوائد إيرادات 
  1,061                إيرادات استثمار 

  3,926                إيرادات أتعاب وعموالت 
  748                   حصة في نتائج شركات زميلة 

  ────────── 
             11,577 
  ────────── 

   المصروفات: 
  441                   خسارة تحويل عمالت أجنبية 

  3,105                 مصروفات فوائد 
  4,254                مصروفات عمومية وإدارية 

  4,037                مخصص خسائر ائتمان 
  ────────── 
              11,837  
  ────────── 

 (260)                الفترة  خسارة
  ══════════ 
 

 المجمع للمجموعة.المرحلي المكثف تم تحميل تكاليف متعلقة بالحيازة في بيان الدخل 
 

ألف دينار  66154 أعلى بمبلغتصبح إيرادات المجموعة لكان من الممكن أن  ،الفترةفي بداية  تم دمج األعماللو فيما 

  ألف دينار كويتي. 661 بمبلغ أقل الشركة األماألرباح الخاصة بمساهمي و يتيكو
 

  عالقة معامالت مع أطراف ذات  00
  

والشركات الزميلة وأعضاء مجلس  ينالرئيسي ينالمساهمتمثل هذه المعامالت تلك التي تمت مع أطراف ذات عالقة أي 
يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرًا التي ت شركاالاإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و

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



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 

 

 

22 

 

 )تتمة( عالقة معامالت مع أطراف ذات  00
  

 
 مساهمال
 يرئيسال

 الشركات 

 الزميلة
وشركات 

 أخرى  المحاصة

 المجموع
  سبتمبر 03

3300 

 )مدققة(
 ديسمبر 01

2312 
 )معاد إدراجها(

  سبتمبر 03
2312 

 )معاد إدراجها(

 
 ألف

 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 لمرحلي بيان المركز المالي ا
       المكثف المجمع:   

 159,143 75,959 120,205 73,625 46,580 -   *قروض وسلف 
 23,051 37,185 17,501 6,533 10,959 9 موجودات أخرى

 المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
 29,535 24,977 29,074 12,002 17,072 -   األخرى * 

 36,429 43,058 33,011 7,649 25,362 -   من عمالء * ودائع
 5,712 5,715 5,745 - 5,745 -   أوراق دفع متوسطة األجل

 932 31,076 60,032 78 5,357 54,597 مطلوبات أخرى

       
       المعامالت:

 5,989 6,780 4,804 622 1,887 2,295 فوائد اتإيراد
خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (51) (51) -   -   -   -   ح أو الخسائرمن خالل األربا
 2,677 2,677 -   -   -   -   أرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 1,511 1,511 -   -   -   -   أرباح من بيع عقارات استثمارية 
 328 328 457 457 -   -   إيرادات توزيعات أرباح

 5,237 7,008 2,563 1,843 689 31 إيرادات أتعاب وعموالت
 212 -   -   -   -   -   إيرادات أخرى

 723 1,390 659 53 446 160 مصروفات فوائد

       
ومطلوبات محتملة  التزامات
       :ومشتقات

 7,197 2,813 848 -   848 -   خطابات اعتماد
 13,070 4,890 6,447 1,948 4,479 20 كفاالت

 -   -   12,125 12,125 -   -   مشتقات األدوات المالية 
 

 تجارية. لشروط وفقامصرفية  تابعة شركة بعملياتلدى أطراف ذات عالقة  االرصدةتتعلق * 
 

  معلومات القطاعات   04
 

المقدمة لرئيس صانعي الداخلية أعمال استنادًا إلى التقارير  قطاعات ستةإلى المجموعة  تم تنظيمغراض اإلدارة، أل
 ا يلي:القرارات التشغيلية، كم

 

األنشطة المصرفية التجارية: تمثل األنشطة المصرفية التجارية التي تقوم بها المجموعة وتتضمن الخدمات 
المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات الخزانة. تعمل هذه المنشآت تحت إشراف البنوك 

 المركزية في الدول التي تعمل بها. 
 

واالستثمارات المصرفية التي تقوم بها  الموجوداتوخدمات االستثمارات المصرفية: تمثل أنشطة إدارة  الموجوداتإدارة 
وتمويل الشركات )خدمات االستشارات وخدمات األسواق المالية( واالستشارات  الموجوداتالمجموعة وتتضمن إدارة 

 . والصحةواستثمارات المجموعة في قطاعات مثل التعليم  االستثمارية والبحوث
 

 المتعلقة األخرى. والخدمات التي تقدمها المجموعة التأمين: يمثل هذا القطاع أنشطة التأمين
 

األقمار الصناعية الرقمية شبكات وسائل اإلعالم: يمثل هذا القطاع استثمار المجموعة في منشآت تقدم خدمات 
 واإلنترنت والخدمات األخرى ذات الصلة. 

 

نشطة التي تقوم بها المجموعة في تنمية المشاريع الصناعية واألغذية والمرافق والخدمات تمثل األأنشطة صناعية: 
 والقطاعات األخرى ذات الصلة.

 

 أنشطة الضيافة والعقارات:  تمثل األنشطة التي تقوم بها المجموعة في قطاع الضيافة والعقارات. 
 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 
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   معلومات القطاعات )تتمة( 04
 

 . االستشارية خرى التي تقوم بها المجموعة وتتضمن االستشارات والخدمات اإلداريةأخرى: تمثل األنشطة األ
 

 إن أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة المجموعة. 
 

 :يبين الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح قبل الضرائب فيما يتعلق بقطاعات التشغيل لدى المجموعة
 

  سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال 

 3300  2312  

 
 

 إيرادات  
 القطاع

 نتائج
 القطاع  

 
 

 إيرادات  
 القطاع

 )معاد إدراجها(

 نتائج  
 القطاع  

 )معاد إدراجها(

 
  ألف

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 
 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 66,160 192,503  81,096 269,056 أنشطة مصرفية تجارية 
 (24,845) 49,892  (25,712) 44,419 إدارة الموجودات واألنشطة المصرفية االستثمارية

 3,337 3,337  3,501 3,501 تأمين 
 (2,487) 2,778  4,581 19,968 وسائل إعالم

 8,241 88,424  12,919 98,123 أنشطة صناعية
 18,022 50,970  10,326 40,066 ضيافة وعقارات

 3,998 6,557  736 3,504 أخرى 
 (3,378) (19,596)  (1,705) (20,488) االستبعادات بين القطاعات 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 69,048 374,865  85,742 458,149 إيرادات ونتائج القطاعات
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 قطاعات التشغيل لدى المجموعة:ت ومطلوبايعرض الجدول التالي موجودات 

 

  سبتمبر 03
3300 

 دينار كويتيألف 

 )مدققة(
 ديسمبر  01

2312 
 )معاد إدراجها(

 دينار كويتيألف 

  سبتمبر 03
2312 

 )معاد إدراجها(
 دينار كويتيألف 

    الموجودات:
 5,299,250 6,099,271 6,967,764 أنشطة مصرفية تجارية 
 563,866 612,916 698,230 طة المصرفية االستثماريةإدارة الموجودات واألنش

 77,691 67,829 69,207 تأمين 
 170,013 169,831 162,575 وسائل إعالم 

 246,793 251,677 258,519 أنشطة صناعية
 553,186 578,660 601,367 ضيافة وعقارات

 83,126 62,185 63,002 أخرى 
 (602,964) (638,401) (718,473) االستبعادات بين القطاعات 

 ───────── ───────── ──────── 
 6,390,961 7,203,968 8,102,191 إجمالي الموجودات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
    المطلوبات:

 4,573,364 5,353,107 6,184,865 أنشطة مصرفية تجارية
 626,671 682,315 733,460 إدارة الموجودات واألنشطة المصرفية االستثمارية

 17,419 16,681 17,395 وسائل إعالم 
 94,589 95,917 93,782 أنشطة صناعية
 285,440 302,976 304,435 ضيافة وعقارات

 69,207 47,778 48,269 أخرى 
 (349,576) (401,447) (422,146) االستبعادات بين القطاعات 

 ───────── ───────── ───────── 
 5,317,114 6,097,327 6,960,060 ت إجمالي المطلوبا

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 

 2310سبتمبر  03كما في 
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 معلومات القطاعات )تتمة( 04
 

يمثل بند االستبعادات بين القطاعات استبعاد األرصدة والمعامالت التي تتم بين القطاعات المختلفة داخل المجموعة 

 . العادي للمجموعةوالناتجة من النشاط 

 

 التزامات  05
 

 : جد لدى المجموعة االلتزامات التاليةيو

 

  سبتمبر 03

3300 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(

 ديسمبر  01

2312 
 )معاد إدراجها(

 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 03

2312 
 )معاد إدراجها(

 ألف 

 دينار كويتي

    التزامات تتعلق باالئتمان:

 303,420 386,069 436,960 خطابات اعتماد

 506,779 710,596 678,956 كفاالت
 ───────── ────────── ───────── 

 1,115,916 1,096,665 810,199 

 217,524 262,361 285,604 غير مسحوبة خطوط ائتمان

 81,552 129,310 127,136 التزامات تتعلق باستثمارات
 ───────── ────────── ───────── 

 1,528,656 1,488,336 1,109,275 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المشتقات 06
 

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

 . المرتبط بالمشتقات تستند إلى األصل أو المعدل أو المؤشر المعلن
 

 

  سبتمبر 03

3300 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(

 يسمبر د 01

2312 
 ألف 

 دينار كويتي

  سبتمبر 03

2312 
 ألف 

 دينار كويتي

 المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:

    )متضمنة البنود التي ال تفي بشروط التغطية(

 192,827 294,166 988,891 عمالت أجنبية آجلة مبادلةعقود 

     - 48,030 93,057 مبادالت أسعار الفائدة

     - 236,280 636,870 خيارات
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    

    مشتقات محتفظ بها للتغطية:

    تغطية القيمة العادلة: 

 244,332 200,959 154,969 عقود مبادلة العمالت األجنبية اآلجلة

 176,088 210,802 210,995 مبادالت أسعار العمالت 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    دفقات النقدية:تغطية الت

 49,193 49,219 49,481 مبادالت أسعار الفائدة
 ═════════ ═════════ ═════════ 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 07
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

)أقل من ثالثة  األجل لة أو ذات فترة استحقاق قصيرةالسائذات الطبيعة النقدية بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية 
العادلة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها  اأشهر( فإن القيمة الدفترية تقارب قيمته

 الدفترية، باستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة.
 

ألوراق المالية المسعرة تؤخذ من أسعار السوق المعلنة في سوق نشطة، إذا كانت متوفرة. بالنسبة إن القيمة العادلة ل
لألوراق المالية غير المسعرة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة. يمكن أن تتضمن تلك األساليب 

القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير  أو الرجوع إلى ذات شروط تجارية بحتة استخدام معامالت حديثة
 أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو أساليب تقييم أخرى.

 

يتم تحديد القيمة العادلة للصناديق المدرجة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار الشراء المعلنة لها. تستند القيمة 
قيمة الموجودات التي يتم تحديدها من قبل مدير الصندوق باستخدام أسعار  العادلة للصناديق غير المدرجة إلى صافي
ساليب مقبولة أخرى مثل السعر المدفوع حديثًا من قبل ا كانت متوفرة أو أالسوق المعلنة للموجودات األساسية، إذ

 مستثمر آخر أو القيمة السوقية لشركة مماثلة.
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 حسب أسلوب التقييم: واإلفصاح عنها موعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية تستخدم المج

  

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

، إما بصورة مباشرة لحوظةمعلى القيمة العادلة  الملموستأثير ذات الجميع مدخالتها  تكون: أساليب أخرى 2المستوى 
  .أو غير مباشرة

 
على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى  ذات تأثير جوهري: األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت 0المستوى 

 في السوق. الملحوظةالبيانات 
 

 لهرمي للقيمة العادلة:  يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول ا
 

 0المستوى  3المستوى  0المستوى  3300 سبتمبر 03
 مجموع

 القيمة العادلة

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 

     موجودات تقاس بالقيمة العادلة
     

بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية
     :الخسائر وأاألرباح 

 10,321 -    -    10,321 أسهم مسعرة  
 23,166 -    -    23,166 أوراق دين مسعرة 

 98,629 6,592 79,059 12,978 صناديق مدارة
     
     

     موجودات مالية متاحة للبيع:  
 67,184 35,253 1,216 30,715 أسهم 

 213,075 26,679 -    186,396 أوراق دين مالية 
 74,250 42,462 17,241 14,547 يق مدارة صناد

 

 أي تحويالت بين مستويات القيمة العادلة.  لم تكن هناكخالل الفترة، 
 

لألدوات ن احتساب القيمة العادلة أخالل الفترة. كما  0في المستوى ألدوات المالية افي رصيد  جوهريةال توجد حركة 
 لتغيرات في االفتراضات.ليس ذات حساسية كبيرة ل 0لمستوى المالية في ا

 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 
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 بنك برقان تركياسعر الشراء ل توزيع 08
 

شركة  المنشأة أصبحت يورو بنك تيكفين % في99.26بحيازة حصة ملكية بنسبة  2312ديسمبر  21قامت المجموعة في 
 .بنك برقان تركيا إلى يورو بنك تيكفين، تم تغيير اسم والحًقاتابعة للمجموعة وتم تجميعها من تاريخ ممارسة السيطرة. 

 

وحددت الموجودات غير لبنك برقان تركيا  سعر الشراء توزيعواستكملت المجموعة خالل الفترة الحالية ممارسة 
( 2312ديسمبر  01إلى الممارسة المؤقتة التي أجريت في السنة المنتهية في  استنادًاالملموسة )بخالف تلك المحددة 

 .بسعر مجزيدية كربح من شراء وقامت بالمحاسبة عن القيمة التخري
 

عبارة عن عالقة بالعمالء  بنك برقان تركيالالشراء  سعر توزيعكانت الموجودات غير الملموسة المحددة نتيجة لممارسة 
 والقيمة العادلة للموجودات ألف دينار كويتي. 1,242ألف دينار كويتي وودائع عمالء رئيسية بمبلغ  9,845بمبلغ 

 ى ال تختلف بصورة مادية عن قيمها العادلة المحددة مؤقًتا كما هو مفصح عنه أدناه في الجدول.والمطلوبات األخر
 

فيما يلي عرض موجز للقيمة العادلة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة في تاريخ الحيازة بعد ممارسة 
 سعر الشراء: توزيع

 

القيم العادلة  
 المؤقتة

تيجة تعديالت ن
سعر  عتوزيل

 الشراء

القيمة العادلة بعد 
سعر الشراء توزيع  

 المجموع المجموع المجموع 
 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 

    الموجودات

 89,169    -  89,169  النقد والنقد المعادل
 506,951 (9,634)  516,585   قروض وسلف

 71,056    -  71,056  موجودات مالية متاحة للبيع
 27,961 3,095  24,866  موجودات أخرى

 8,138 736  7,402  ومعدات وآالت عقار

 11,087 2,092  8,995  موجودات غير ملموسة

 ─────── ─────── ─────── 
  718,073  (3,711)  714,362 
 ─────── ─────── ─────── 

    المطلوبات

 49,586    - 49,586 مؤسسات مالية أخرىبنوك و المستحق إلى

 506,472    -  506,472  ودائع من عمالء

 23,095    -  23,095  قروض مستحقة

 26,707 (31)  26,738  مطلوبات أخرى

 ─────── ─────── ─────── 
  605,891  (31)  605,860 

 ─────── ─────── ─────── 
 108,502  (3,680)  112,182  صافي الموجودات التي تم حيازتها

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 99,350 -  99,350  المقابل المسدد نقًدا

 3,742 (3,653)  7,395  المقابل الدائن

 803 (27)  830  التي تم حيازتهاالحصص غير المسيطرة في الشركة 

 ─────── ─────── ─────── 
  107,575  (3,680) 103,895 

 (108,502) 3,680 (112,182)  حيازتها تمتصافي الموجودات التي 

 ─────── ─────── ─────── 
 (4,607)    - (4,607)  بسعر مخفضربح شراء 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 (99,350)    - (99,350)  المقابل المسدد نقًدا

النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة التي تم 
 حيازتها

 89,169  -    89,169 

 ─────── ─────── ─────── 
 (10,181)    - (10,181)  التدفق النقدي الصادر عند الحيازة

 ═══════ ═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعة )مقفلة( ش.م.ك. شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة لمالية المرحليةالمعلومات اإيضاحات حول 
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 بنك برقان تركيا )تتمة(سعر الشراء ل توزيع 08
 

إلقفال. وبموجب شروط اتفاقية شراء األسهم، تم إلى صافي قيمة الموجودات بتاريخ ا ًال الحيازة استنادتم دفع مقاب

 إلى النتيجة المبينة أعاله. استنادًاالمقابل بعد تحديد صافي قيمة الموجودات. تم تعديل المقابل الدائن  تعديل

 

هو مبين  لكي تعكس هذه التعديالت كما 2312ديسمبر  01وبالتالي، أعيد إدراج معلومات المقارنة للسنة المنتهية في 

 أدناه:

   الموجودات غير الملموسة 

 

 
 

 الشهرة

موجودات 

أخرى غير 

 ملموسة

إجمالي 

الموجودات 

 غير الملموسة

الحصص غير 

 المسيطرة

األرباح 

 المحتفظ بها

ألف دينار  

 كويتي

ألف دينار 

 كويتي

ألف دينار 

 كويتي

ألف دينار 

 كويتي

ألف دينار 

 كويتي

      

)معاد  2312ديسمبر  01في 

  266,439 553,088 350,461 178,402 172,059 ه(إدراج

تعديل توزيع سعر الشراء و

     - (41) 2,019 2,019     - اإلطفاء
 ────── ────── ────── ────── ────── 

)معاد  2312ديسمبر  01في 

 266,439 553,047 352,480 180,421 172,059 إدراجه(
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 فينظًرا ألن الحيازة تمت  2312 سبتمبر 03ليس للتعديل المذكور أعاله أي تأثير على معلومات المقارنة كما في 

في المعلومات المالية المرحلية المكثفة  االستهالك واإلطفاء مصروفاتضمن . تم إدراج اإلطفاء 2312ديسمبر 

  المجمعة.

 

 أحداث الحقة  09

 

جات األلبان الشركة السعودية لمنتفي % 21، أبرمت المجموعة اتفاقية لبيع حصة ملكية بنسبة 2310أكتوبر  01في 

إلى طرف ذي عالقة )شركة زميلة للمجموعة(. ونتيجة لهذا البيع، ستنخفض حصة ملكية المجموعة في واألغذية 

الشركة % وبالتالي لن يكون للمجموعة السيطرة على 11.10 % إلى43.10من  الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية

 لت المجموعة بصدد تقييم التأثير المالي على البيع المقترح. . ما زاالسعودية لمنتجات األلبان واألغذية

 


