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 مقدمة
"(  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم

ن المكثفين المرحليي  الدخل والدخل الشامل  يوبيان  2020  يونيو  30  وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ"المجموعة"( كما في

به   المتعلقين  التاريخ  المجمعين  بذلك  المنتهيتين  أشهر  والستة  الثالثة  حقوق بياني  ولفترتي  في  والتغيرات  النقدية  التدفقات 

ن إعداد  إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عأشهر المنتهية بذلك التاريخ.    الستةلفترة  ين  المجمع  ينفكثالم  ينالمرحليالملكية  

المر المالية  المعلومات  وعرضهاهذه  المجمعة  المكثفة  الدولي    حلية  المحاسبة  لمعيار  المرحلي"   34وفقاً  المالي    "التقرير 
المحاسب)"معيا الدولي  ر  التع  ."( 34ة  هي  مسؤوليتنا  نتيجة  إن  عن  المكثفة بير  المرحلية  المالية  المعلومات  لهذه  مراجعتنا 

 المجمعة.
 

 نطاق المراجعة
الدولي  قل للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل    2410رقم  د  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات    الحسابات  مراقب"مراجعة 
 رئيسيةالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  علومات المالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة الم  للشركة"  مستقلال

الم الموظفين  األمسؤوإلى  عن  المالية  لين  إن ور  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية 

لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على    نطاق  نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً 

 لتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. كن تحديدها في التدقيق. وباألمور الهامة التي يمتأكيد بأننا على علم بكافة ا
 

 النتيجة
المرفقة لم   المكثفة المجمعةجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 . 34ة الدولي رقم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسب
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ال المالية  المعلومات  فإن  إلى مراجعتنا،  المجمعةمرحلية  إضافة إلى ذلك، واستناداً  دفاتر  المتفقة مع ما هو وارد في    المكثفة 

لسنة    1رقم  لقانون الشركات  ود أية مخالفات  وج  علمنايرد إلى  لم  ،  لشركة األم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناالمحاسبية ل

له    2016 الالحقة  والتعديالوالئحته  والتعديالت  لها  تالتنفيذية  التأسيس  ،الالحقة  لعقد  األساسيول  أو  األم  لنظام    للشركة 

ً ديما  اً على وجه قد يكون له تأثير  2020  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستة  رةخالل فت  والتعديالت الالحقة لهما، على نشاط   ا

 أو مركزها المالي. األم الشركة 
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ركاتھا التابعة  .ع. وش.م.كشالكویت القابضة شاریعمة كشر
  

مات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. تشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1رفقة من احات الماإلیضإن 
3

ق)مدقر غی(مجمع رحلي المكثف البیان الدخل الم
2020یونیو30رة المنتھیة في تفلل

أشھر المنتھیة في  الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في  الستة
یونیو30

* إدراجھا) (معاد  * إدراجھا) (معاد  
2020201920202019إیضاحات 

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
ي  كویتدینار 

ألف 
دینار كویتي  

ت: رادااإلی
72,656106,410166,540205,482إیرادات فوائد

6,66575,99711,289(2,512)10إیرادات استثمار
12,94315,56126,89928,081ت  أتعاب وعموالإیرادات 

4,8844,4998,55616,372حصة في نتائج شركات زمیلة
(31,604)(6,101)(20,293)-شركة محاصة إعالمیةائجنتفيةصح 

إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة 
28,7963,15331,4526,394یة إعالمخدمات والرقمیة

22,09531,25755,98457,590وعقاراتإیرادات ضیافة
7,4107,42914,87614,712إیرادات خدمات تعلیمیة

1,9296,7035,16011,983ع وتوزیع  ینات تصإیراد
5,6198,21312,45214,622إیرادات أخرى

4,843(279)5,1033,217تحویل عمالت أجنبیة(خسارة) ربح 
────────────────────────────────

158,923172,814391,536339,764
────────────────────────────────

المصروفات: 
63,76873,470128,527146,007ئدفوااتمصروف

الصناعیة مصروف خدمات شبكات األقمار
34,5352,32635,9094,793وخدمات إعالمیة الرقمیة
16,31621,62944,73040,300فة وعقاراتا ات ضیمصروف

4,0735,4888,0538,897مصروفات خدمات تعلیمیة
1,6306,1404,48311,134مصروفات تصنیع وتوزیع  
43,33546,77291,24692,626مصروفات عمومیة وإداریة

5,5756,10212,18811,786استھالك وإطفاء
────────────────────────────────

169,232161,927325,136315,543
────────────────────────────────

10,88766,40024,221(10,309)ت المخصصقبل الربح التشغی (خسارة)  
(5,464)(43,457)(4,534)(10,278)5ائتمانمخصص خسائر 

مالیة وغیر  انخفاض قیمة موجودات صمخص
(1,639)(4,425)(800)(156)أخرىلیة ما 

────────────────────────────────
5,55318,51817,118(20,743)الربح قبل الضرائب  ارة) (الخس

(7,850)(5,040)(4,551)(2,558)الضرائب
────────────────────────────────

1,00213,4789,268(23,301)ربح الفترة  سارة)  خ(
────────────────────────────────

: ص بـخاالالربح  (الخسارة) 
(18,027)11,028(13,218)(17,820)ركة األم  الشھميمسا 
14,2202,45027,295(5,481)مسیطرةغیر الحصص لا

────────────────────────────────
(23,301)1,00213,4789,268

════════════════════════════════
فل فل فل فل 

السھم: ة حیربرة)سا(خ
(15.2)4.6(9.4)(11.3)11ة األمالشركصة بمساھميالخا - ة اسیاألس

════════════════════════════════
(15.2)4.6(9.4)(11.3)11الشركة األم بمساھميالخاصة - المخففة 

════════════════════════════════

لتي وتعكس التعدیالت ا2019یونیو30فيالمكثفة المجمعة كما لیةالمعلومات المالیة المرح ه ال تقابلأعاللمبینةاالمبالغ* بعض
. 3و2نییضاح التفصیل باإلم إجراؤھا كما ھو مبین بت



ركاتھا التابعة  .ع. وش.م.كشالكویت القابضة شاریعمة كشر
  

مات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. تشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1رفقة من احات الماإلیضإن 
4

ثف المجمع (غیر مدقق)لمكي الشامل المرحلابیان الدخل 
2020یونیو30للفترة المنتھیة في 

یة في  المنتھر أشھالثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في ستةال
ونیوی30

* إدراجھا) (معاد  * إدراجھا) (معاد  
2020201920202019

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

1,00213,4789,268(23,301)ربح الفترة(خسارة)  
────────────────────────────────: رىأخ ةل شامخسائر
مرحلي ل اللدخ ن اھا إلى بیا تصنیفعادةإن یتم بنود ل

ات الحقة:لمجمع في فترالمكثف ا
ملكیة  ألدوات حقوق صافي التغیر في القیمة العادلة

(547)(17,286)(1,388)(5,380)الشاملة األخرىرئالخساقیمة العادلة من خاللبالمدرجة 
شركاتنشاملة أخرى مداتإیرا(خسائر)حصة في 

4,268(9,055)(1,376)(2,433)زمیلة 
────────────────────────────────

(7,813)(2,764)(26,341)3,721
────────────────────────────────

لي رح لماقد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخلأوبنود یتم 
حقة:في فترات الكثف المجمعلما

) ر(الخسائمة العادلة من خالل جة بالقیأدوات دین مدر
ملة األخرى:اإلیرادات الشا 

لمكثفمرحلي ادخل اللى بیان الإالتحویل يصاف- 
(2,394)(2,819)(330)(1,434)مجمعال
5,2231,346(317)12,134صافي التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة- 
1251127212ن المتوقعةمخصص خسائر االئتما ات في التغیر- 

(2,116)(227)(427)(1,247)ت نقدیةلتحوط تدفقا التغیر في القیمة العادلة
(11,494)(4,677)(6,248)(6,410)ت أجنبیةتعدیل تحویل عمال

────────────────────────────────

3,168(7,311)(2,228)(14,646)
────────────────────────────────

(10,925)(28,569)(10,075)(4,645)للفترة  سائر شاملة أخرىخ
────────────────────────────────

(1,657)(15,091)(9,073)(27,946)الشاملة للفترة الخسائر لي  ماإج
════════════════════════════════

بــ : ة الخاصارةخسال
(26,834)(11,769)(20,171)(22,557)مساھمي الشركة األم

25,177(3,322)11,098(5,389)ر المسیطرةغیصصالح 
────────────────────────────────

(27,946)(9,073)(15,091)(1,657)
════════════════════════════════

وتعكس التعدیالت التي 2019ویونی30في ا المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كمتقابلبالغ المبینة أعاله ال لما* بعض
. 3و2ین بالتفصیل باإلیضاح تم إجراؤھا كما ھو مبین



ركاتھا التابعة  .ع. وش.م.كشالكویت القابضة شاریعمة كشر
  

مات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. تشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1رفقة من احات الماإلیضإن 
5

دقق)مالتدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر انیب
2020یونیو30منتھیة فيلارةفتلل

ة في المنتھیأشھر الستة
یونیو 30

* إدراجھا) (معاد  
20202019إیضاحات 

ألف  
ار  ي دی

ألف 
دینار كویتي  

التشغیل أنشطة 
18,51817,118الربح قبل الضرائب 

یة: نقدلالتدفقات ا صافيائب بت لمطابقة الربح قبل الضر یالدتع
(205,482)(166,540)ت فوائد  ادا إیر 

(11,289)(75,997)10إیرادات استثمار 
(16,372)(8,556)یلةحصة في نتائج شركات زم

6,10131,604شركة محاصة إعالمیة حصة في نتائج 
128,527146,007مصروفات فوائد  
12,18811,786استھالك وإطفاء  

543,4575,464ناتم ائخسائر مخصص
4,4251,639مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة وغیر مالیة أخرى  

6,746267وأوراق دفع متوسطة األجل ة مستحققروض من بیة إیرادات تحویل عمالت أجن
117226لموظفین ار شراء أسھم ل مخصص برنامج خی

────────────────
(31,014)(19,032)

یل: شغات ومطلوبات التد وجوي مرات فالتغی
(14,162)(19,939)أشھر ثالثةن تحقاق أصلیة تزید عودائع ذات فترات اس

30,608(35,335)ة وأوراق دین أخرىت خزانوسنداأذونات
(231,453)113,967قروض وسلف   

22,27723,691األرباح أو الخسائر  الل من خ دلة االع قیمة  ة بالموجودات مالیة مدرج
(27,033)(106,571)اإلیرادات الشاملة األخرىعادلة من خاللرجة بالقیمة الجودات مالیة مدوم

(29,915)(22,339)أخرى موجودات 
(413)3,729عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة

(726,938)27,676یة أخرىمالتحق إلى بنوك ومؤسسات مسال
472,253(118,625)ودائع من عمالء 
5,14619,219مطلوبات أخرى

101,8434,749مة رباح مستلتوزیعات أ
169,939195,614فوائد مستلمة 

(153,833)(153,734)وعةفوائد مدف
(6,446)(10,314)ضرائب مدفوعة 

────────────────
(463,091)(153,294)غیلالتشةأنشطفيدم ستخالمقد النصافي

────────────────
تثمارأنشطة االس

(13,857)-ثمار في شركة محاصة إعالمیةاستاكتتاب إضافي لحصص في 
508(53)استثماریة ترا كة في عقاصافي الحر 

-491صافي الحركة في استثمار في شركات زمیلة 
3,8718,898زمیلةشركات أرباح منتوزیعات 

────────────────
(4,451)4,309أنشطة االستثمار )المستخدم فيمن (الناتجنقد صافي ال

────────────────
أنشطة التمویل

4,410(28,420)بالصافي ، مستحقةوضقر حصالت من تم(سداد)
(63,707)-، بالصافيجلأوراق دفع متوسطة األسداد 

(1,053)-تراة كة المششراء أسھم الشر 
323-متحصالت من بیع أسھم الشركة المشتراة

(16,664)-األم  ساھمي الشركةمدفوعة الى ماح بأر توزیعات
(5,704)(4,623)ستدامة  ق رأسمالیة مفوائد مدفوعة ألورا 

(16,306)(11,689)یعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة توز 
419(1,991)مسیطرة  الغیر  صص الحة في الحرك

────────────────
(98,282)(46,723)أنشطة التمویلفيتخدم سالمصافي النقد 

────────────────
(12,994)(2,754)ت أجنبیةصافي فروق تحویل عمال

────────────────
(578,818)(198,462)د المعادل في النقد والنقالنقص صافي 

1,571,5362,114,689ینایر 1النقد والنقد المعادل في 
────────────────

41,373,0741,535,871یونیو30النقد والنقد المعادل في 
────────────────

كس التعدیالت التي تعو2019ویونی30فيمعة كما ة المج المعلومات المالیة المرحلیة المكثفلال تقابأعاله ةالمبینغباللما* بعض
. 3و2ین تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل باإلیضاح 



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

مجمعة. یة المكثفة المات المالیة المرحلھذه المعلو من  تشكل جزًءا 17إلى 1ت المرفقة من ا ضاحإن اإلی
6

المجمع (غیر مدقق)فقوق الملكیة المرحلي المكثیرات في ح التغبیان 
2020ویونی30للفترة المنتھیة في 

ة األم اھمي الشركة بمسصالخا

رأس  
المال 

عالوة 
ر إصدا
م أسھ 

أسھم  
كة  الشر

راة شتلما
اطي تیاح

إجباري 
احتیاطي  
اختیاري 

التغیرات  
المتراكمة في  
القیمة العادلة 

احتیاطي  
ویل تح

عمالت أجنبیة  

احتیاطي  
خیار  برنامج 

ھم  راء أسش
ن  للموظفی

احتیاطي 
آخر 

أرباح  
اإلجمالي  مرحلة 

اق  رأو
رأسمالیة

دامة مست
الحصص 

غیر المسیطرة 
مجموع 
كیة لملق احقو

ألف 
یتير كونادی

ف لأ
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ف لأ
ر كویتينادی

ألف 
دینار كویتي

ألف 
يكویتر دینا

ألف 
كویتيدینار 

ألف 
دینار كویتي

ألف 
نار كویتيید

ف أل
دینار كویتي

ف أل
دینار كویتي

2019دیسمبر 31فيكما
104,225338,408153,332605,7461,097,486(14,644)1,779(114,986)(9,819)106,821106,546(94,427)200,00052,913جھ)دراسبق إ(كما 

(88,191)(950)-(87,241)(87,241)---------) 3و2إعادة إدراج (إیضاحي 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

(معاد  2020یر ینا1كما في 
16,984251,167153,332604,7961,009,295(14,644)1,779(114,986)(9,819)106,821106,546(94,427)200,00052,913إدراجھ)

2,45013,478-11,02811,028---------رة  الفتربح 
(28,569)(5,772)-(22,797)---(3,024)(19,773)-----شاملة أخرى  خسائر 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────
خسائر) اإلیرادات  ي (الإجمال
(15,091)(3,322)-(11,769)11,028--(3,024)(19,773)-----شاملةال

2019یعات أرباح لسنة توز 
(إیضاح  فلس للسھم 10بقیمة 

9(---------(18,124)(18,124)--(18,124)
إلى الحصص  ح اأربت یعاتوز 

(11,947)(11,947)------------ةمسیطر غیر ال
سھم ات باألالمدفوع

117--117--117-------للموظفین
لمرحلة  رباح اإلى األحولالم

اف  عتر ء االنتیجة إلغا
باستثمارات في أسھم مدرجة  

یمة العادلة من خالل  بالق
----(96)---96-----األخرىاإلیرادات الشاملة

أسمالیة  ألوراق ر اد فوائد سد
(4,623)(1,910)-(2,713)(2,713)---------مستدامة

(16,146)(16,146)------------) 3إیضاح ة (ابعحیازة شركة ت
ات  في شركتغیرات الملكیة

(1,991)173-(2,164)-(2,164)--------ةتابع
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

7,079216,514153,332571,644941,490(16,808)1,896(118,010)(29,496)106,821106,546(94,427)2020200,00052,913یونیو30كما في 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════



عة  .ع. وشركاتھا التابابضة ش.م.كالقشركة مشاریع الكویت 

ة. لمجمعلمالیة المرحلیة المكثفة اومات المعلاكل جزًءا من ھذهتش17لىإ1ة من قاإلیضاحات المرفإن 
7

(تتمة) مدقق)لمرحلي المكثف المجمع (غیر ي حقوق الملكیة اات فبیان التغیر
2020یویون30ھیة في المنتةللفتر

الخاصة بمساھمي الشركة األم 

رأس  
المال 

عالوة 
ار إصد 
أسھم 

أسھم  
الشركة  
المشتراة 

ي تیاطحا
ي بارجإ

احتیاطي  
اختیاري 

رات  التغی
لمتراكمة في  ا

القیمة العادلة 

احتیاطي  
حویلت

عمالت أجنبیة  

احتیاطي  
خیار  برنامج 
سھم  شراء أ 
ن  للموظفی

طي ااحتی
آخر 

أرباح  
لي  اإلجماة حلرم

أوراق  
رأسمالیة  
مستدامة  

الحصص 
غیر  

المسیطرة 
مجموع 

یة وق الملكحق
ألف 

دینار كویتي
ألف 
یتيور كدینا

ألف 
دینار كویتي

ألف 
كویتيار دین

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
يدینار كویت

ألف 
دینار كویتي

ف لأ
دینار كویتي

ف لأ
یتيدینار كو

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

(كما  2018دیسمبر 31كما في 
107,925277,063146,440587,1321,010,635(14,172)1,535(97,046)(6,271)106,821106,546(86,111)154,7253,111اجھ)سبق إدر 

(17,880)--(17,880)(17,880)---------)3راج (إیضاحة إدإعاد 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

(معاد  2019یر ینا1ا في كم
90,045259,183146,440587,132992,755(14,172)1,535(97,046)(6,271)106,821106,546(86,111)154,7253,111إدراجھ)

27,2959,268-(18,027)(18,027)---------ربح الفترة (خسارة) 
(10,925)(2,118)-(8,807)---(8,128)(679)-----شاملة أخرى  ئر خسا

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
اإلیرادات  ر) (الخسائالي إجم

(1,657)25,177-(26,834)(18,027)--(8,128)(679)-----الشاملة  
ة  بقیم2018لسنة توزیعات أرباح 

(16,818)--(16,818)(16,818)---------) 9ضاح فلس للسھم (إی12
(1,053)--(1,053)-------(1,053)--ة  ة المشتراشراء أسھم الشرك

323--323(226)------549--تراة شلمالشركة أسھم ا ع بی
رحلة نتیجة  اح المربألاإلى ول  محال

إلغاء االعتراف باستثمارات في  
أسھم مدرجة بالقیمة العادلة من  
----(2,208)---2,208-----خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

226--226--226-------ن المدفوعات باألسھم للموظفی
ات أرباح إلى الحصص غیر  توزیع

(16,306)(16,306)------------المسیطرة
الرأسمالیة  ألوراقلفوائدسداد 

(5,704)(2,110)-(3,594)(3,594)---------المستدامة
10,0244,984-(5,040)-(5,040)--------لكیة شركات تابعة التغیرات في م

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
49,172206,393146,440603,917956,750(19,212)1,761(105,174)(4,742)106,821106,546(86,615)2019154,7253,111یونیو30ا في مك

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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ة شركالحول ت معلوما1

وفقاً  وتأسیسھا تم تسجیلھا عامة األم") ھي شركة مساھمة كةلشر("اش.م.ك.ع. ضةبقا یع الكویت الإن شركة مشار
ن مكتب الشركة  إن عنواالكویت.في بورصةجةوھي مدر،  1975طسأغس2ة الكویت بتاریخ المطبقة في دولللقوانین

.ویت الكدولة 13100الصفاة 23982ص.ب. األم المسجل ھو 

بـ لمكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معًا احلیة المالیة المرات ممعلوبإصدار التم التصریح
أغسطس 13فيالصادر رة مجلس اإلداوفقًا لقرار2020یونیو30ھیة فيمنتالأشھرالستةفترةالمجموعة") ل"

2020 .

لي:ألم ما یكة ارشللاألنشطة الرئیسیة ضمن تت

و المحدودة الكویتیة أغیرالمسؤولیةبیة والحصص في الشركات ذات جنألو اة أتیالكویركاتشالألسھم فيك اتمل-1
.ى الغیرا وإدارتھا وكفالتھا لدھضراشركات وإقفي تأسیس ھذه الاألجنبیة والمشاركة

األم  ةكحیث تمتلك الشرالتھا لدى الغیر وكفم سھفیھا األاألملك الشركةالشركات التي تمتإقراض األموال إلى-2
أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. % 20بة نسالقابضة 

وق أخرى م امتیاز أو أي حقوسیة أو راریة صناعراع أو عالمات تج صناعیة من براءات اختتملك حقوق الملكیة ال-3
. تكویالة لغاللھا داخل أو خارج دواستشركات أخرى أو صلة وتأجیرھا لذات 

ي إطار الحدود التي ینص علیھا القانون.ا فاتھلیزمة لمباشرة عماللوالمنقوالت اتملك العقارات-4
ة تدار من ظ استثماریة وعقاریففي محااستثمارھا كة األم عن طریق لیة المتاحة لدى الشراستغالل الفوائض الما -5

.ت متخصصةقبل شركا 

(مقفلة). .م.ك.ح القابضة شفتوالة كشروھم ئیسي للشركة األإن المساھم الر

امة الھة المحاسبییاسات سلا2

أساس العرض  2.1
الي التقریر الم"34ليسبة الدویار المحا وفقًا لمعة المكثفة المجمعة للمجموعةتم إعداد المعلومات المالیة المرحلی

."المرحلي
فية لتلك المستخدمةلة المجمعة مماثلمرحلیة المكثفایةلما الدمة في إعداد المعلوماتالمستخ المحاسبیة إن السیاسات

ي المبكر أل. لم تقم المجموعة بالتطبیق2019یسمبر د31السنویة للسنة المنتھیة في المجمعة یة الالبیانات المإعداد 
ر بعد. نھ لم یسخر تم إصداره ولكآأو تعدیلأو تفسیرمعیار 

ات مالیةنبیا د إلعدالوبة واإلفصاحات المطكافة المعلوماتلمجمعة ال تتضمن ة اثفمكلیة المرحلیة امات المالإن المعلو
لیة المجمعة السنویة ات الما بالبیانالیة، ویجب االطالع علیھا مقترنةً ر الموفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریمعدة كاملة 

. 2019مبر دیس 31ي منتھیة فاللمجموعة للسنة ل

ي تعتبر ضروریة تة والمتكرریة الستحقاقات العاداللتي تتكون من ا كافة التعدیالت ااج درإمترى اإلدارة أنھ قد ت
تائجبالضرورة عن النال تعبر 2020یونیو30أشھر المنتھیة في الستةفترة ائجنتفإنللعرض العادل. إضافة إلى ذلك، 

.  2020دیسمبر 31ھي في تي تنتالمالیة العھا للسنة التي یمكن توق

القیم إلى أقرب ألف دینار كافةقد تم تقریب وكویتيار الالدینمكثفة المجمعة بللیة المرحلیة المعلومات الما ارضعمتی
ما لم یذكر غیر ذلك.  كویتي 

دراج ة اإلإعاد22.
ت طلوبا و"متخدام" دات حق االس"موجوھا لـتقییمالیة إحدى الشركات التابعة للمجموعة خالل الفترة الح استكملت

تم المحاسبة عن ذلك بأثر .2019دیسمبر 31تھیة في المنللسنة16ة ر المالیعیار الدولي للتقاریأجیر" طبقًا للمالت
ت  التعدیالوتم إجراء، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة. المحاسبیة: السیاسات 8لمحاسبة الدولي رجعي طبقًا لمعیار ا

زیادة  ودینار كویتي ألف 64,219ألخرى" بمبلغ ات اوجود"المفي زیادة ى دى إلمما أنة ومات المالیة المقارلى المعلع
كن إلعادة لم ی.2019ینایر 1و2019یونیو30كما في دینار كویتي ألف 64,219ألخرى" بمبلغ االمطلوبات"ي ف
لمكثف المجمع للفترة حلي االمردخلبیان الًا للمجموعة في ارنة المسجلة سابقدراج تأثیر مادي على المعلومات المقاإل

31الیة المقارنة كما في ضًا إجراء تعدیالت على المعلومات الم. إضافة إلى ذلك، تم أی2019نیووی30المنتھیة في 
"المطلوبات تي وزیادة فيلف دینار كویأ58,297دة في "الموجودات األخرى" بمبلغ مما أدى إلى زیا 2019دیسمبر 

نقص فيودینار كویتيألف 1,359" بمبلغ األرباح المرحلة"نقص فيدینار كویتي وفلأ60,606األخرى" بمبلغ 
.دینار كویتيألف 950" بمبلغ سیطرةالحصص غیر الم"
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تتمة) ( امة الھة المحاسبییاسات سلا2

(تتمة) إعادة اإلدراج 22.

لة سابقًا للمجموعة في بیان الدخل قارنة المسج الملومات معتأثیر جوھري على الأعاله المذكورة إلدراج عادة اإللم یكن 
ل بأثر تعدیادة اإلدراج خالل الفترة السابقةكما تتضمن إع. 2019یونیو30یة في لمنتھترة االمرحلي المكثف المجمع للف

ار في االستثم"28ولي المحدودة طبقًا لمعیار المحاسبة الدالملإلعوعة بانثر مجمفي یتعلق باستثمار رجعي فیما 
.  3صح عنھ باإلیضاح " كما ھو مفلشركات الزمیلة والمشاریع المشتركةا

مة ھافتراضات المحاسبیة ال تقدیرات واالاألحكام وال2.3

ألحكامرات وااستخدام التقدی 
على رثؤتتا راضتافوتقدیرات ووضع أحكام دارة اإلمنتطلبمجمعة یالكثفة ملارحلیةة الماد المعلومات المالیإعدإن 

تلف النتائج . قد تخ توالمصروفا لموجودات والمطلوبات واإلیرادات ة لسجلمالالغ بمیة والبسحا اسات المتطبیق السی
ذ أحكام دارة باتخا اإلمتقا فة المجمعة، المكثالمرحلیة ومات المالیة داد ھذه المعلفي إطار إعدیرات.التقھذه الفعلیة عن 

ك لتمماثلة لتقدیرات كد من اللتأ اعدم لة سییئلراالمصادروتعتبر جموعة. ة للمسبیمحا ت الا ھریة عند تطبیق السیاسجو
ر ثیتألاباستثناء 2019مبر دیس31المنتھیة في ةسنللعة للمجموسنویةلیة المجمعة المدققة اات المالبالبیانرتبطةالم

:اهأدنلكما ھو مبین بالتفصیموعة على المج 19- دفیكوفیروس تفشي الناتج عن

19-ثیر فیروس كوفیدأت
والذي وصفتھ ،اء العالمبجمیع أنح جغرافیة في عدة مناطقرًا مؤخ ") 19- ("كوفیدونا وركفیروسانتشارلقد أدى 

واألنشطة االقتصادیة. مالاألعتعطیلإلى 2020ونیوی30المنتھیة في لفترة خالل اجائحة بالعالمیةالة الصحة ظممن
ثیرات لمواجھة التأ عدة إجراءات دعم ت ك الكویحاء العالم بما في ذلجمیع أندیة فيلنقواالیةمعلنت السلطات الوأ

مناطق یع المج ب% 2- 1دل الخصم بنسبة شملت ھذه اإلجراءات تخفیض مع. 19- دس كوفیالسلبیة المحتملة لفیرو
تقدیراتالمجموعة وكذلك العملیاتى علفیروس فشي الیر تبین ھذا اإلیضاح تأثوعة. ویعمل بھا المجمالتي تیة جغرافال
. 2020یونیو30وجودات والمطلوبات كما في یم المقدیر قحكام الجوھریة التي طبقتھا اإلدارة في تاألو

إدارة مخاطر االئتمان) 1(
كثر األقطاعاتد التحدیومن بینھا الجائحة مخاطر المرتبطة بدارة الإلاتاءجرالعدید من اإلاتخذت إدارة المجموعة

من الحفاظ إضافیة للتأكد إرساء إجراءات لى باإلضافة إإثر ھذه الجائحة سیةرئیبصورة التي تأثرتواطر لمخلتعرضاً 
عالي من الدقة.  على مستوى 

استوجب خفاض شدید في أسعار النفط، اناحبھ منا صوم19- فیروس كوفیدا ھفیین التي تسببم الیقالت عدنتیجة لحا 
عند اتھا یتم مراعي عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي د فالمتزایتأثیر التقلب ارھا اعتبفيأخذأن تمجموعةى العل

المعلومات دیثبتح الدولیةاتھا وعة بالنسبة لعملیالمجمقامت . 2020یونیو30كما في وقعة الئتمان المتتحدید خسائر ا
صادي للسوق االقتللوضعة بالنسبة خسائر االئتمانلیمااحتیدحددمة لتالمستخ كلي بیئة االقتصاد البرتبطةالمالمستقبلیة

المتوقعة عن الئتمانخسائر اتأثیر الجائحة على ت المجموعة بتقییم مافة إلى ذلك، قا ذي تعمل فیھ. إضذي الصلة ال
ات اعقطفي لون یعمنیالذبینھا تخفیض تصنیف المخاطر للعمالءومن لمختلفة ط الضغبار سیناریوھات اطریق اخت

. غازالنفط والالضیافة والعقارات واألعمال المصرفیة ومثلسلباً ألكثر تأثراً عمال ااأل

لعمالء خدمات سداد الدفعات جیل قرار تأقان، نك بروھي ب، إحدى الشركات التابعة المصرفیة للمجموعةاعتمدت
بات المعیار لمتطلمعاملتھا طبقاً وتم املة لمعبي لھذه اثیر المحاس. تم تقییم التأ 19- یروس كوفیدتفشي فاألفراد نتیجة

دیل بمبلغ خسائر ناتجة عن التعتسجیل معامالت مما أدى إلى ترتیبات اللتعدیل شروط سداد 9لتقاریر المالیة الدولي ل
ي المكثف المجمع.لمرحلفي بیان الدخل األف دینار كویتي 8,499

لسیولةاإدارة مخاطر ) 2(
صل المجموعة تقییم مركز السیولة. وستوامویلوالتولةسیالییم المجموعة على تقل، تعم19- روس كوفیدتفشي فیة لنتیج 
التوقعات عن كثب. لنقدیة وتدفقات االطریق مراقبة عن 
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تتمة) ( امة الھة المحاسبییاسات سلا2

(تتمة) مة ھاال لمحاسبیة فتراضات اتقدیرات واالاألحكام وال2.3

(تتمة) 19-ثیر فیروس كوفیدأت

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة) 3(
وجودات  سجلة للمند تحدید المبالغ المسوق عفي اللي لحا البللتقعت المجموعة في اعتبارھا التأثیرات المحتملةوض
ة ح ا معلومات المتالإلدارة استنادًا إلىاقبلمن تم إجراؤهتمثل أفضل تقییم ي ، وھجموعةالملدىسعرةغیر الملیة لما ا

قب ترا، 19- وفیدتأثیر فیروس كظل كثفة المجمعة. وفي لیة المرحلیة الما مفي تاریخ المعلومات الكما وظةح المل
في  ھ الذي سیتم تحقیقثل السعر لیة تمت الما با والمطلوداتوجولة للمادالعةلقیمن كثب ما إذا كانت اوعة عالمجم

جموعة  اسة المیسومات حول المعلمزید من تم عرض لحالي.االسیناریوظلفيالمشاركین في السوق ین الت بملمعا ا
دیسمبر31ي منتھیة فالسنةللمالیة المجمعة السنویة نات الالبیا ولح 2.6إلیضاح المتعلقة بقیاسات القیمة العادلة ضمن ا

2019 .

ودات غیر المالیة")موج ل"ا(لمتاجرةاھا لغرضبالمحتفظ العقارات االستثماریة والعقارات) 4(
على القیم التأثیر المحتمل رھا عتبا ي اة فموعوضعت المج علومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، اریخ المكما في ت
ات یر على التدفقلتأثط بتحدید االمرتبالتأكدمع مراعاة عدم2020یونیو 30الیة كما فيلمتھا غیر الموجوداالدفتریة
یقةحول األسعار حسب الطرلیة أو توقعات المشاركین في السوق الما ت غیروداموج اله ذة الناتجة من ھعالمتوقالنقدیة

بعض . والمجموعة على درایة بأن 2019ر دیسمب31لك الموجودات كما في تحدید القیمة العادلة لتفيدمةمستخ ال
كبر، ل أبشكضع لواضاحستیت سلبًا ومع ا رثت قد تأ جد بھا ھذه الموجوداوالتي تتافیة والقطاعات ارغالمناطق الج 

ة في تسجیل قیم ھذه الموجودات  ت الصلذاضاتاالفترادمتخ كما ستستوقعات السوق قمتناسبشكل ستراقب المجموعة 
المجمعة. لمرحلیة المكثفة ي المعلومات المالیة ااسب فالمنلبالشكغیر المالیة

في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةاالستثمار 3

بیع" طبقًا ا لغرض البھتفظكـ "موجودات مح المحدودةعالمإللمجموعة بانثر تصنیف، تم2019دیسمبر 31كما في 
وفة". وخالل ت الموقفظ بھا لغرض البیع والعملیا تداولة المحتات غیر الم"الموجود5مالیة قاریر الللمعیار الدولي للت

المصدرة فیما یتعلق ة بعض األسھم لكیل موح دةالمحدولإلعالممجموعة بانثر اء كبین شرخالف ، نشأ الفترة السابقة
اھمت فیھي سا والتدةحدوالملإلعالممجموعة بانثر ل مجلس إدارة لتي تم إجراؤھا من قبل الما باستدعاءات رأس ا

ما طرأ من مساھمات  مر وا األیجة لھذتن. كیمتح ةئھیمن قبل 2020في مارس نھائیاً الخالفھذا تم حل المجموعة.
%  60.5المحدودة من مجموعة بانثر لإلعالمفيلكیة الفعلیة للمجموعة ات رأس المال، زادت المءعا ستدن امإضافیة

بانثر وعةمجمالسیطرة على رسةمما كانھا بإمأنھإلى األملشركةإدارة اتھتناورات، لتطء ھذه اضوفي %. 87.6إلى 
.  2020ارس في موعة لمجملتابعةركة شأصبحت وبالتالي المحدودةعالمإلل

الذي تتعامل معھ وقررتياالستثمارصرف المئدة معوالظروف السا ورة أعالهكذلماالتطوراتناقشت المجموعة كما 
ة  إدارة المجموعجد مجلسلذلك، ویجة . نتالمحدودةلإلعالممجموعة بانثر بیعةلیلعمة المقررة عید الزمنیواالمثتحدی

ر الدولي یر الواردة ضمن المعیا ایمعلاوفيلم یعد یست المحدودةملإلعالثر مجموعة بانة في وعأن استثمار المجم
"، والمشاریع المشتركةركات الزمیلة : "االستثمار في الش28لدولي المحاسبة اقاً لمعیار. وبالتالي، وطب5الیة للتقاریر الم

ریختا وق الملكیة اعتبارًا منقطریقة ح برعبأثر رجعي محدودةلالإلعالمعة بانثر مومج ار في مثاالستالمحاسبة عنتم 
راج على المعلومات در إعادة اإلا یلي تأثی). وفیم2018أغسطس 8فظ بھا لغرض البیع" (محتات كـ "موجودتصنیفھ
:المقارنةالمالیة 

2019نیویو201930دیسمبر 31
كما سبق
معاد إدراجھا ا تسجیلھ

كما سبق  
معاد إدراجھا یلھا تسج

دینار  ف أل
كویتي 

ألف دینار  
كویتي 

نار  دیألف
كویتي 

ألف دینار  
ویتي ك

-200,940-210,931أصل محتفظ بھ لغرض البیع
(31,604)-(68,002)-میةشركة محاصة إعالحصة في نتائج 

151,456-125,049     -إعالمیة*محاصة في شركةمار استث
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تتمة) ( المحدودةعالم انثر لإلفي مجموعة باالستثمار 3

المرحلة اح المسجلة في األربلحصة في الخسائر مثل اا یبمیتيدینار كوألف17,880غ القیمة الدفتریة بمبلتأثركما ت* 
.2019ینایر 1ي كما ف

مالیة ر التقاریالدولي للطبقًا للمعیار ة عنھا المحاسبتم تابعة، كة شرالمحدودةعالمإللبانثر مجموعة أصبحترد أن ج مب
قاً با حتفظ بھا سملكیتھا المحصةتقییم عة عادت المجموعلى مراحل، أدمج األعمال حقق ونظرًا لتألعمال". امج : "د3

.)10إیضاح(ینار كویتيألف د75,893لغ زة وسجلت ربحاً بمبالحیا نثر في تاریخمجموعة با في 

المسیطرة رالحصص غیك لذوالمطلوبات المقدرة وكة ذحوالمستوجودات المؤقتة للمدلة العا القیمةلي ملخص فیما ی
:)علیھا ذالمستحولشركة لمحددة قدرة الملفي صافي المطلوبات اكنسبة (

القیم العادلة  
المؤقتة 

ألف 
دینار كویتي

الموجودات 
13,806لبنوك ادى ق ولنقد في الصندو

16,564ومعدات كات  ممتل
35,908ى) ضمن موجودات أخر (مدرجة موجودات عقود حقوق برامج و 
27,002خرى) ودات أرجة ضمن موج الستخدام (مدموجودات حق ا

23,651أخرى ت موجودا 
───────

116,931
───────

ت المطلوبا
111,191قروض مستحقة 

70,047خرى) أضمن مطلوبات وفات مستحقة (مدرجة صر ومدائنون وإیرادات مؤجلة  
37,233(مدرجة ضمن مطلوبات أخرى) ات تأجیر بوطل م
28,679طلوبات أخرى م

───────
247,150

───────
(130,219)قدرة م لصافي المطلوبات ا 

232,120اً لمحتفظ بھا سابقصة الملكیة اح عادلة للقیمة ال ا
(16,146)الشركة المشتراة غیر المسیطرة في الحصص 

───────
346,193جة ضمن موجودات غیر ملموسة) (مدرؤقتة الم الشھرة  

═══════

اعلى للفترةحصص غیر المسیطرةواألرباح الخاصة بالتایراداإلنة، كانت في بدایة السحالة إتمام دمج األعمالفي 
.ألف دینار كویتي على التوالي757بمبلغ اقل ونار كویتيألف دی32,164غ بمبل

ولدى البنوك  ي الصندوق د فنق4
مدققة) (

یونیو30
2020

ف أل
دینار كویتي

مبر  دیس31
2019

ألف 
تي ینار كودی

یونیو30
2019

ألف 
تي یر كودینا

964,260813,773803,331لبنوكدى ارصدة لوأد نق
409,125757,962733,105أشھرثةثالذات فترات استحقاق أصلیة حتى ودائع
(565)(199)(311)ان متوقعةر ائتمخسائ

────────────────────────
1,373,0741,571,5361,535,871لمعادل اقدوالنالنقد
ثالثةقاق أصلیة تزید عن تح رات اسائع ذات فت: ودافیض
30,37210,43318,241أشھر

────────────────────────
1,403,4461,581,9691,554,112

════════════════════════
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خسائر ائتمان مخصص5

والسلف: بالقروضة تمان المتوقعة المتعلقئائر االخسمخصصاتتغیرات في فیما یلي تحلیل ال

لياإلجما3المرحلة 2المرحلة 1حلة المر
ألف دینار كویتي نار كویتي ألف دیي ألف دینار كویتار كویتي ألف دین

ن المتوقعة سائر االئتمامخصص خ
202024,41157,880123,666205,957ینایر1في كما الرصید
38,85042,505(3,883)7,538فترةلاخاللالمحمل 

(1,034)(1,034)--رة لفتخالل ابلغ مشطوب م
2,5061,430(459)(617)ةأجنبیل عمالتتحوی

────────────────────────────────
202031,33253,538163,988248,858یونیو 30يفكما 

════════════════════════════════

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1حلة مرلا
كویتي ألف دینار یتي نار كوألف دیألف دینار كویتي یتي كولف دینار أ

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
201927,94758,181118,952205,080ینایر1في كما الرصید
12,1513,750(8,311)(90)رةالفتخالل المحمل )/(الرد
(2,665)(2,665)--طوب خالل الفترةمشمبلغ

(2,831)(4,006)1591,016عمالت أجنبیةتحویل 
────────────────────────────────

201928,01650,886124,432203,334یونیو 30كما في 
════════════════════════════════

ألف952صلة دیة ذات اللتسھیالت االئتمانیة غیر النقتوقعة للمانتما ئصص خسائر االمخ قیمة ت بلغلفترة، خالل ا
.  كویتي)ارلف دینأ1,714: 2019یونیو30(دینار كویتي

مرحلة:  كلیع مجمل القیمة الدفتریة للقروض والسلف لتوزفیما یلي 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1مرحلة لا
ألف 

تيدینار كوی
ألف 

دینار كویتي
ألف 
ر كویتينادی

ألف 
ر كویتيدینا

3,969,411816,994336,6225,123,027قروض وسلف
(248,858)(163,988)(53,538)(31,332)متوقعةالائر االئتمان خسمخصص

────────────────────────────────
20203,938,079763,456172,6344,874,169و یونی30كما في 

════════════════════════════════

اإلجمالي 3المرحلة2رحلة الم 1مرحلة ال
ألف 

كویتي دینار  
ألف 
كویتي اردین

ألف 
دینار كویتي 

ألف 
ر كویتي دینا

4,177,253651,630235,7675,064,650قروض وسلف
(203,334)(124,432)(50,886)(28,016)توقعةخسائر االئتمان الممخصص

────────────────────────────────────
20194,149,237600,744111,3354,861,316و یونی30كما في 

════════════════════════════════════
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ة مستحقض روق6

نیویو30
2020

فأل
دینار كویتي

(مدققة) 
ر  دیسمب 31

2019
ألف 
ار كویتي دین

یونیو30
2019

ألف 
دینار كویتي 

:  الشركات التابعة من قبل 
841,132793,474743,082استحقاق خالل سنة واحدةوض ذات فترةقر

680,412605,516500,960ق أكثر من سنة واحدةقروض ذات فترة استحقا 
────────────────────────

1,521,5441,398,9901,244,042
────────────────────────

(544,421)(694,011)(779,385)موعةناقصاً: قروض فیما بین شركات المج 
────────────────────────

742,159704,979699,621
════════════════════════

سندات 7

یونیو30
2020

ألف  
دینار كویتي

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
ألف 

دینار كویتي 

ویونی30
2019

ألف 
دینار كویتي 

كة األم: مصدرة من قبل الشر
نوفمبر8فينویاً وتستحق % س5.50بنسبة بمعدل ثابتسندات 
202313,92613,91613,906
خصم المعدل زائدسنویاً % 2.25سبة ر بنتغیمبمعدل سندات 

%6.5(بحد أقصى كویت المركزيالمعلن من قبل بنك ال
202385,54585,48585,425نوفمبر 8ي فستحقوت)سنویاً 
دیسمبر  28وتستحق في % سنویاً 5.25ابتة بنسبة ثفائدةسندات ب
202435,70535,67635,648
م دل الخصفوق معنویاً س% 2.25ة بنسبتغیرةمفائدة سندات ب

ر دیسمب28وتستحق في ت المركزي المعلن من قبل بنك الكوی
202463,47663,42463,374

مصدرة من قبل شركات تابعة: 
30تستحق في  و% سنویاً 4.125نسبة ثابتة بفائدة سندات ب

202199,79399,72499,655دیسمبر 
بریل أ19في نویاً وتستحق% س5.75ة نسببفائدة ثابتةسندات ب
202332,15032,15032,150
خصم ال% سنویاً فوق معدل 2.50ة ائدة متغیرة بنسبفسندات ب

أبریل 19وتستحق في ك الكویت المركزي المعلن من قبل بن
202327,85027,85027,850
ولیو  ی26% سنویاً وتستحق في6فائدة ثابتة بنسبة بسندات

202314,90014,90014,900
خصمال فوق معدل % سنویاً 2.75متغیرة بنسبة فائدةسندات ب

)  سنویا %7ن من قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى لمعال
وتستحق في

202325,10025,10025,100یولیو26
خصم لا% سنویاً فوق معدل 3.95متغیرة بنسبة دةفائدات بسن

% سنویًا)  7كزي (بحد أقصى ویت المرالكقبل بنكالمعلن من
تستحق في و
202669,42569,38369,341مارس 9

مارس 9ویاً وتستحق في % سن6فائدة ثابتة بنسبة سندات ب
202629,89529,87729,859

────────────────────────
497,765497,485497,208

(24,000)(22,000)(21,600)كات المجموعةات بین شرتبعادناقصاً: اس
────────────────────────

476,165475,485473,208
════════════════════════
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2020یونیو 30ي كما ف

14

األجل  أوراق دفع متوسطة8

یونیو30
2020

لف أ
ویتيكدینار 

مدققة) (
دیسمبر31

2019
ألف  

دینار كویتي 

یونیو30
2019

لف أ
ي نار كویتدی

ن ركة األم م سطة األجل بالیورو مصدرة من قبل الشدفع متوقأورا 
خاصة: ضأغراخالل شركات ذات 

فترةذات كيملیون دوالر أمری500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل 2020لیو یو15وتستحق في سنوات10مدتھا استحقاق 

سداد على الستحق وتسنویا % 9.375سعر فائدة كوبون بمعدل 
مدرجة في سوق لندن لألوراق راق الدفع وأوسنوي، س نصف أسا 

153,887151,365151,273. 2020یولیو 15الحقاً بتاریخ راق وتم سداد ھذه األالمالیة.

رةفتذات ر أمریكيملیون دوال500ق دفع بمعدل ثابت بمبلغ أورا
ل موتح 2023مارس15وتستحق في سنوات7مدتھا اق استحق

وتستحق السداد على أساس نویًا س% 5كوبون بمعدل سعر فائدة 
153,900151,525151,575لندن لألوراق المالیة.  سوق يمدرجة فق الدفع وأوراسنوي، نصف 

فترةذات كيدوالر أمرییون مل500مبلغ بمعدل ثابت بأوراق دفع
حمل وت2026أكتوبر29وتستحق في سنوات7مدتھا حقاق است
وتستحق السداد على نویًا س% 4.229ون بمعدل عر فائدة كوبس

لندن لألوراق سوق يفمدرجة ق الدفع وأوراسنوي، أساس نصف 
-153,590151,199المالیة. 

فترةات ذأمریكيالرون دوملی500بمبلغ بمعدل ثابت ع أوراق دف
ل وتحم2027فبرایر 23سنوات وتستحق في 10اق مدتھا استحق
د على أساس وتستحق السدا% سنویا 4.5ن بمعدل فائدة كوبورسع

150,735148,213148,069لمالیة. راق اوألفي سوق لندن لنصف سنوي، وھي مدرجة 
اض  ت ذات أغرة من خالل شركاعن قبل شركات تابمصدرة م

صة:  خا
ذات فترة ملیون دوالر أمریكي 500بلغ ثابت بمأوراق دفع بمعدل

وتحمل 2021تمبر سب14ات وتستحق في سنو5مدتھا حقاقاست
لسوق ارجة فيد، وھي مسنویا %3.125ن بمعدلسعر فائدة كوبو

153,539151,021150,924.األیرلندي لألوراق المالیة
─────────────────────

765,651753,323601,841
(909)(910)(923)ادات ما بین شركات المجموعة : استبعناقصاً 

─────────────────────
764,728752,413600,932

═════════════════════

والتوزیعات  ة واالحتیاطیات الشركة المشترامساھمین وأسھم یة الخاصة بالالملكق قوح9

رأس المال  ) أ

ونیوی30
2020

ألف 
دینار كویتي

(مدققة) 
ر  دیسمب 31

2019
ألف  

دینار كویتي 

یونیو30
2019

ألف 
ر كویتي دینا

200,000200,000200,000م) فلس للسھ100مال مصرح بھ (أسھم بقیمة رأس
═════════════════════

200,000200,000154,725*فلس للسھم)100سھم بقیمة وع بالكامل (أدفرأسمال مصدر وم
═════════════════════

:  2019یونیو30سھم و1,502,369,362: 2019بردیسم31سھم (1,502,369,362عدد منس المال أر* یتكون 
:  2019ر مبدیس31سھم (497,630,638ینما تم إصدار عددل نقدًا بوع بالكامدفسھم) م 1,049,620,700

ة. سھم) كأسھم منح 2019:497,630,638ونیو ی30وسھم 497,630,638
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(تتمة) التوزیعات  شركة المشتراة واالحتیاطیات والمین وأسھم كیة الخاصة بالمساھق الملقوح9

عالوة إصدار أسھم )ب 
.للتوزیعغیر متاحة ھمر األساوة إصدإن عال

الشركة المشتراة أسھم ج) 

یونیو30
2020

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
نیویو30

2019

187,630,160187,630,160150,333,801ة الشركة المشتراد أسھم عد
%9.72%9.38%9.38مئویة من رأس المالسبة الالن

32,64840,52833,073)ر كویتيالقیمة السوقیة (ألف دینا 

وزیع.للتةتاح مشتراة المحتفظ بھا غیر مأسھم الشركة الات بما یعادل تكلفةیطإن االحتیا 

اح ات أرب) توزیع د
للسنة  للسھمفلس 10أرباح نقدیة بقیمة وزیعتھمینلسنویة للمسا االعمومیة ، اعتمدت الجمعیة2020یونیو17في 

م اھمي الشركة األإلى مسفلس للسھم)12: 2018دیسمبر31منتھیة في اللسنة ل(2019ر دیسمب31المنتھیة في 
.االستحقاقتاریخ ا في كمجالت المقیدین في الس

ة رأس المال  ) زیادھـ
452,748,662دد ر عل اصداأسمال الشركة االم من خالزیادة ر2019یونیو12ر مجلس إدارة الشركة االم في قر

أسھم بمبلغ  صدارإھم وعالوة فلس للس100قیمة اسمیة بمبلغیتضمن والذيللسھم سفل210بقیمة باكتتا عرسب سھم 
حقوق  حصصإصداربكتتاب االت الرقابیة. تم ضروریة من الجھا قات الى الموافالحصول علعد بم فلس للسھ110

ر أسھم بمبلغ  داوة إصالویتي وعألف دینار ك45,275س المال بمبلغفي رأالكامل ونتج عن ذلك زیادةبلملكیة ا
یتي.  ألف دینار كو49,802

رثما است دات إیرا10
أشھر المنتھیة فيالثالثة

یونیو30
أشھر المنتھیة في  تةالس

یونیو30
2020

ألف  
يدینار كویت

2019
ألف 

كویتي دینار 

2020
ألف  

دینار كویتي

2019
ألف 

دینار كویتي 
رجة بالقیمة  یة مدالمدات بیع موجوح(خسارة) رب

898(565)542(189)الل األرباح أو الخسائر لة من خ العاد
ن موجودات مالیة  یر محققة مغباح أرسائر) (خ 

3,208(1,314)2,849(1,083)ح أو الخسائرن خالل األربا لقیمة العادلة ممدرجة با 
لالخ درجة بالقیمة العادلة منمبیع أدوات دینربح 

1,4083302,8742,530املة األخرىشلاإلیرادات ا
محتفظ بھا سابقاً الحصة الملكیة للربح إعادة قیاس 

-75,893--)3(إیضاح 
5123,0401,8434,749دات توزیعات أرباح إیرا
(96)-(96)-استثماریةتارة بیع عقاراخس

-(3,160)-(3,160)لعقارات استثماریةالتغیر في القیمة العادلة 
-426--شركات زمیلةربح بیع استثمار في

────────────────────────────────
(2,512)6,66575,99711,289

════════════════════════════════
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لسھم اربحیة ة)  (خسار11

األساسیة:
بعد  كة األم لخاص بمساھمي الشراالفترة ربح (خسارة)قسمة ساسیة عن طریق السھم األربحیة رة) (خسا یتم احتساب 

یلي:ما ، كل الفترةاألسھم القائمة خاللعدد حمرج لاالمتوسط ىعلوراق الرأسمالیة المستدامة لألالفوائد مدفوعات 
ينتھیة فأشھر المالثالثة

نیویو30
ي نتھیة فأشھر المالستة

یونیو30

2020
) إدراجھا(معاد  

20192020
) دراجھاإ(معاد  

2019
ألف 

دینار كویتي
ف  أل

دینار كویتي 
ألف 
یتيكودینار

ف  أل
ینار كویتي د

: م األساسیةالسھربحیة (خسارة)  
فترة الخاص لاح رب) (خسارة

(18,027)11,028(13,218)(17,820)بمساھمي الشركة األم  
ألوراقئد فواعات مدفوقًصا: نا 

ي اھمبمسرأسمالیة مستدامة خاصة 
(3,594)(2,713)(121)(2,713)ركة األمالش

────────────────────────────────────────────
لخاص ة االفترربحة)رسا (خ 

مدفوعات  ركة األم بعد لشابمساھمي 
(21,621)8,315(13,339)(20,533)مستدامة رأسمالیةألوراقائد الفو

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

سھمسھم ھمسسھم 
سھم القائمة:  ألعدد ا

رأس  المتوسط المرجح لعدد أسھم 
2,000,000,0001,572,452,2462,000,000,0001,572,452,246المدفوعلمال ا

توسط المرجح لعدد أسھم الشركة  الم
(149,351,408)(187,630,160)(149,434,498)(187,630,160)المشتراة  

────────────────────────────────────────────
1,812,369,8401,423,017,7481,812,369,8401,423,100,838ةالمرجح لعدد األسھم القائمالمتوسط 

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

فلس فلس فلس فلس 
(15.2)4.6(9.4)(11.3)ساسیةاألالسھم ربحیة ة) ر(خسا 

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



وشركاتھا التابعة  .ك.ع. ش.مضة یع الكویت القابمشارةركش
ر مدققة) ومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیول المعلحات ح إیضا
2020یونیو 30ي كما ف

17

) (تتمةلسھم اربحیة ة)(خسار11

:  المخففة
بعد  ة األمركالخاص بمساھمي الشالفترة ربح رة) (خسا قسمةن خالل ھم المخففة مالسیة ربح(خسارة) تساب تم اح ی

ممارسة األسھم العادیة ي الربح نتیجة لفر النقصتأثیس ما یعكبةمعدل، الالمستدامةرأسمالیة الألوراقلالفوائد مدفوعات 
مرجح ط الإلیھ المتوسا ل الفترة مضافخالألسھم العادیة القائمة اعددلمتوسط المرجح ة، على الركات تابعالمحتملة لش

یارات األم خ د لدى الشركة سھم للموظفین. یوج األء یارات شراتحویل كافة خدمحتمل إصدارھا عنللعدد األسھم العادیة ا
ن لھا تأثیر مخفف كود یقوظفین، والتي سھم للمألاار شراء ب برنامج خیقائمة تم إصدارھا بموج ء أسھم للموظفینراش

بحیة.لرعلى ا
يیة فأشھر المنتھالثالثة

یونیو30
ي یة فھأشھر المنتالستة

یونیو30

2020
ادراجھا)  (معاد  
20192020

ادراجھا)  (معاد  
2019

: لسھم المخففةاربحیة خسارة)(
ألف 

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي 
ف أل

دینار كویتي
ألف
ینار كویتي د

الخاصالفترةربح(خسارة)
(18,027)11,028(13,218)(17,820)الشركة األم  بمساھمي 

قوراألفوائدمدفوعاتا: ناقصً 
ي  مستدامة خاصة بمساھمرأسمالیة

(3,594)(2,713)(121)(2,713)الشركة األم
────────────────────────────────────────────────

خاص الفترة البحرارة)(خس
فوعات  مدم بعد بمساھمي الشركة األ

(21,621)8,315(13,339)(20,533)مة رأسمالیة مستداراقألوالفوائد 
════════════════════════════════════════════════

سھمسھم سھمسھم 
1,812,369,8401,423,017,7481,812,369,8401,423,100,838لقائمةالمرجح لعدد األسھم االمتوسط 

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

فلس فلس فلس فلس 
(15.2)4.6(9.4)(11.3)فةم المخفالسھة ربحی) (خسارة

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

.  غیر مخففةالسھم المخففة حیث إن النتیجةربحیة(خسارة)اب حتسافي ار عند اإلصدمار شراء أسھخییر ذ تأثلم یتم أخ 

ملكیة  الحقوق ارتعدیالت على إصداللكي تعكس 2019نة لسیة والمخففةالسھم األساسربحیة ة) ار(خستم تعدیل 
).  9(إیضاح 

بیة ر في عملیات أجنثمااالستصافي تحوط 12

المحدودة، جنبیة (مثل االستثمار في مجموعة بانثر لإلعالم ت أفي عملیا ستثماراتھا ایصبتخصة عوقامت المجم
عرفة) وأوراق دفع  لمد ش.م.ب، ومركز بولسار لفیر والتقاعركة تقاعد للتوش.م.ب.، وشابضةة القالمتحدج الخلیشركةو

بالیورو جل توسطة األوراق دفع مخدام أاستمتعملیات أجنبیة. في ي االستثمارصافحوط لجل بالیورو كتمتوسطة األ
خالل  االستثمارات. والمرتبطة بھذهر االمریكيلدوالجنبیة با العمالت األللتحوط من تعرض المجموعة لمخاطر تحویل 

قتراض إلى بیان الاھذاة تحویلعادمن إالناتجةكویتيألف دینار3,127بمبلغ سائر لخ تم تحویل األرباح أو ا، رةالفت
یة. جنباألعملیات الارات في من تحویل صافي االستثمة خسائر ناتجةأیلمقاصة جمعالملمكثف المرحلي ادخل الشامللا

30في خالل الفترة المنتھیةجنبیة أعملیاتمن تحوط صافي االستثمارات فيلعدم الفاعلیة یل أي حاالت تسج لم یتم 
. 2020یونیو
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(تتمة) بیة جنأثمار في عملیات االستصافي تحوط 12

التجدید ة والدوالر األمریكي حیث یتم التركیأجنبیة آجلة بین اللیرة وقیع على عقود تحویل عمالت لترقان باك بقام بن
شركتھ التابعة التركیة. أدت ھذه  ار البنك في ثمصافي استتحوط لھذه العقود كصیصتخ أساس شھري. وتم على
ة التحویل للعقود أو الخسائر الناتجة من إعادح األربا إنر األمریكي.ة بالدوالج ري مددائنة بالصافملة الى مراكز المعا 

ن تحویل مناتجةئرأو خسا صة أي أرباح لمقا حلي المكثف المجمعالشامل المربیان الدخل تم تحویلھا إلى یإلیھا المشار
ي ارات فستثمط لصافي االیات التحولمعلة یل عدم فاعلییة. لم یتم تسج االستثمارات في الشركة التابعة التركصافي

.الفترةاو الخسائر خالل جنبیة ضمن االرباح أعملیات 

عامالت مع أطراف ذات عالقة  م13

الشركات الزمیلة وأعضاء مجلس  ويھم الرئیسسا أي الم؛ عالقةمع أطراف ذاتتتمتلك التي لمعامالت تمثل ھذه ا
و تأثیرًا ارسون علیھا سیطرة مشتركة أیمھا أو علییسیطرونلتي اشركات الوموعةالعلیا للمج وموظفي اإلدارة اإلدارة 

مالت  والمعا . إن األرصدةمن قبل إدارة المجموعةالمعامالتھذهقة على سیاسات تسعیر وشروط الموافملموساً. یتم 
قة تتكون مما یلي:طراف ذات عالأمع

مساھم ال
رئیسي ال

الشركات  
أخرى  ة الزمیل 

يلجمااإل
یونیو30

2020

قة) (مدق
بر دیسم31

2019
یونیو30

2019
ف أل

دینار كویتي 
ألف 

ویتي دینار ك
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

یتي دینار كو 
ألف  
ینار كویتي د

ألف  
ر كویتي دینا 

المرحلي  ي  ركز المالالم بیان 
كثف المجمع:  الم

32,782333,860366,642377,259386,500-لف * قروض وس
2,2172,3753734,9654,7043,473ات أخرىموجود
تحق إلى البنوك والمؤسسات  المس
12,40530,63043,03537,64326,714-خرى*لیة األالما 

59,62116,73928,713105,07364,985161,402الء * ودائع من عم
3,0783,0313,032-3,078-متوسطة األجلأوراق دفع

4635084281,3999,11053,785ات أخرىبومطل
1,5099062,4152,4152,415-دامة  أوراق رأسمالیة مست

ة: التزامات ومطلوبات محتمل
7,0662,2599,3256,0107,381-خطاب اعتماد

2552,9292,53455,488101,796101,827ضمانات 

شركات  
زمیلة 

في ةر المنتھیشھأالستة
یونیو30

المساھم 
20202019خرى  أالرئیسي 

لف أ 
دینار كویتي 

ألف 
یتي ار كودین 

ألف  
ي دینار كویت

ألف  
ي یتدینار كو 

ألف  
یتي دینار كو

: عامالت الم
2,2485164,3387,1027,293ئد واإیرادات ف

1,598----احإیرادات توزیعات أرب
517341008851,243وعموالت ب ا عدات أتإیرا

3,5253281093,9623,074وائد وف فمصر

.لقطاع المصرفية با تابعشركة بعملیاتلدى أطراف ذات عالقة صدةاالرتتعلق *

ت لقطاعاامعلومات 14

ئول  لى مسإالمقدمة ة لیخ الدادًا إلى التقاریر استنا یةرئیسأعمالقطاعاتستة إلى المجموعة یمتم تنظاإلدارة، ض ألغرا
التشغیلیة، كما یلي:القراراتتخاذا

الخدمات وتتضمنبھا المجموعةقوم المصرفیة التجاریة التي تاألنشطةفي مثل تتالتجاریة: األنشطة المصرفیة
ك نوبالةرقابالمنشآت تحت تعمل ھذهمات المصرفیة الخاصة ومنتجات الخزانة. والشركات والخدادیة لألفرالمصرف

لتي تعمل بھا.دول افي الالمركزیة 
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(تتمة) ت لقطاعاامعلومات 14

رات المصرفیة االستثما خدمات وتالموجوداإدارة أنشطةفيمثلتت المصرفیة: تدمات االستثماراوخ األصول إدارة 
واق المالیة) سوخدمات األت خدمات االستشاراات (وتمویل الشركالموجودات ة وتتضمن إدارة قوم بھا المجموعي تلتا

.  وإدارة الثرواتحوثوالبتشارات االستثماریةسواال

علقة األخرى.المتوالخدماتةقدمھا المجموعالتي تلتأمینالقطاع أنشطة این: یمثل ھذاالتأم

ر الصناعیةا دفوعة عن طریق األقممیة إعالمیة تلفزیونعة في تقدیم خدمات اع أنشطة المجمولقطاالم: یمثل ھذا عاإل
.تطبیق البث عبر االنترنتوالكابالت و

تروكیماویة والصناعات البالمشاریع الصناعیةیرتطوفي عةطة التي تقوم بھا المجمومثل األنشی: عيالقطاع الصنا 
لقطاعات األخرى ذات الصلة.وامعدات الطبیة والت المرافق والخدما ووالصناعات الغذائیة 

رات.  في قطاع الضیافة والعقا وعةجمطة التي تقوم بھا المنشاألمثلیلعقارات: افة واأنشطة الضی

والتعلیمیة ات اإلداریةتشارات والخدمسالمجموعة وتتضمن االقوم بھا تمثل األنشطة األخرى التيیأخرى: 
. لرقمیةقمار الصناعیة ااألت وخدمات شبكا ریةاالستشا و

ة. مجموعلعتمد من قبل إدارة المر اعالتشغیل مدرجة بالسل بین قطاعاتویإن أسعار التح 

موعة:لدى المج قطاعات التشغیل فیما یتعلق بیرادات واألرباح قبل الضرائبمعلومات اإلیبین الجدول التالي

المنتھیة في  أشھرالستة
یونیو30

عاد إدراجھا) (م 20202019
ع نتائج القطاالقطاع إیراداتلقطاع انتائج إیرادات القطاع

ف  أل
يدینار كویت

ألف  
ار كویتيدین

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

215,75710,789256,45274,379یة التجاریة المصرف
وخدمات االستثمارات االصولدارة إ

(27,547)28,750(44,175)12,897المصرفیة
4,5364,5363,7093,709تأمین 

(31,604)(31,604)96,82456,137*مالإع
11,1112,03923,9457,389صناعيع قطا 

60,0081,868(5,296)52,463ضیافة وعقارات
(269)24,648(1,666)22,338أخرى

(10,807)(26,144)(3,846)(24,390)ستبعادات بین القطاعات ا
──────────────────────────────

391,53618,518339,76417,118ونتائج القطاعاتتإیرادا
══════════════════════════════

ابقًا بقیمة بھا سالربح من حصة الملكیة المحتفظ2020یونیو30اإلعالم كما في ائج قطاع * تتضمن إیرادات ونت
).3ح دینار كویتي (إیضا ألف75,893
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(تتمة) ت لقطاعاامعلومات 14

المجموعة:شغیل لدى  قطاعات التطلوبات ومجودات لتالي مول االجدویعرض

ونیوی30
2020

ألف  
دینار كویتي

(مدققة) 
سمبر  دی31

2019
) (معاد إدراجھا

ألف  
كویتي ینار  د

یونیو30
2019
) اإدراجھ (معاد  
ألف  

تي دینار كوی
الموجودات: 

8,684,5308,566,8128,399,943یة لمصرفیة التجارا
808,340914,621759,762رات المصرفیةستثما خدمات االواالصولإدارة 
82,53282,06873,018تأمین 
441,567125,049151,456إعالم
287,419298,266305,265اعيصنقطاع 

978,631974,513982,829تراضیافة وعقا
355,060362,290348,929أخرى 
(945,699)(1,035,430)(1,331,682)ات بین القطاعاتاداالستبع

────────────────────────
10,306,39710,288,18910,075,503إجمالي الموجودات 

════════════════════════

المطلوبات: 
7,621,2237,584,3487,433,090ة التجاریةیالمصرفاالنشطة 

1,563,0141,541,2431,388,733مصرفیةالستثمارات الت اوخدما لاالصوإدارة
--234,303إعالم
146,437144,234141,648صناعيقطاع 

664,412657,982681,883ضیافة وعقارات
261,499255,218262,002أخرى
(788,603)(904,131)(1,125,981)ات ین القطاععادات باالستب

────────────────────────
9,364,9079,278,8949,118,753ت إجمالي المطلوبا

════════════════════════

وعة المجمة داخل المختلفلتي تتم بین القطاعاتت اد األرصدة والمعامالستبعا ادات بین القطاعات ایمثل بند االستبع
. لمجموعةألعمال ادي العا في السیاقتجة والنا 

لتزامات  ا15
لیة: التا تمجموعة االلتزاما لدى الجدوی

یونیو30
2020

ألف  
دینار كویتي

(مدققة) 
سمبردی31

2019
ألف  

كویتي دینار  

یونیو30
2019
ألف

دینار كویتي 
ات تتعلق باالئتمان: مالتزا 
306,195290,284313,762مادات اعتخطاب
980,5461,022,884987,366وقبوالتاناتضم

────────────────────────
1,286,7411,313,1681,301,128

677,338764,668715,390وبة حخطوط ائتمان غیر مس
99,91198,38394,213علق باالستثمار تتالتزامات 

────────────────────────
2,063,9902,176,2192,110,731

════════════════════════
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ت المشتقا16
إن القیمة  . مجمعةالمكثفة الالمرحلیة المالیةلوماتالمعریخ لمشتقات القائمة كما في تا االسمیة للتالي القیمةاجدول یبین ال
. قاتالمرتبط بالمشتياألساسالمؤشرل أوالمعدللمشتقات تستند إلى األصل أوةاالسمی

یونیو30
2020

ألف  
نار كویتيدی

) ة(مدقق
دیسمبر  31

2019
ألف  

ویتي كدینار  

ویونی30
2019

ف  أل
دینار كویتي 

بھا للمتاجرة: محتفظ المشتقات ال 
) تحوطلل غیر المؤھلةنود (متضمنة الب

1,297,3771,103,2531,060,074مبادلة عمالت أجنبیة آجلةعقود
168,325178,844213,582سعار الفائدةمبادالت أ
40,85578,847102,609خیارات

════════════════════════

لتحوط: مشتقات محتفظ بھا ل
تحوط القیمة العادلة:  

178,752285,852193,639مبادلة العمالت األجنبیة اآلجلةعقود
════════════════════════

لتدفقات النقدیة: حوط ات
279,640276,245314,269أسعار الفائدةتمبادال

════════════════════════

ةالمالیلألدوات القیمة العادلة17

الیة.ة من الموجودات المالیة والمطلوبات المتتكون األدوات المالی

التي األجلوسطة تالدفع مأوراقاستثناء ب،دفتریةعن قیمتھا المادیةبصورةتختلف الت المالیةدوالألالعادلة مةإن القی
وجودات  بالنسبة للم. دینار كویتي)ألف 786,082: 2019یسمبر د31(دینار كویتيألف 759,171عادلةلمتھا اقیلغ تب

فمن أشھر) ثالثة(أقل من لاألجق قصیرةحقا فترة استالسائلة أو ذاتیةالطبیعة النقدذاتوالمطلوبات المالیة المالیة 
حسابات الطلب وائع تحت اض أیًضا على الوداالفترھذا بق ینطة. العادلا متھقیادل تقریبا تعیةردفتالقیمة المفترض أنال

.عدالت المتغیرةاستحقاق محدد واألدوات المالیة ذات المتاریخ التي لیس لھا االدخار

ة  توفرة. بالنسبانت مكلنة في سوق نشطة، إذا مععرة تؤخذ من أسعار السوق الالمسالمالیةاق دلة لألورإن القیمة العا 
ضمن تلك األسالیب  ام أسالیب تقییم مناسبة. یمكن أن تتباستخدالعادلةیتم تقدیر القیمةمسعرة،ر الغیلمالیةوراق الأل

ى حد إلالیة ألداة أخرى مماثلة ادلة الح یمة العالقرجوع إلى أو المتكافئةة ریذات شروط تجا ةاستخدام معامالت حدیث
أخرى.یم تقیذجنما أو صومة النقدیة المخ دفقاتتكبیر أو تحلیل ال

العادلة  سعار الشراء المعلنة لھا. تستند القیمةلمدرجة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أنادیق اة للصتحدید القیمة العادلیتم
ق لسوارالصندوق باستخدام أسعار یتم تحدیدھا من قبل مدیدات التيالموجویمةلى صافي قغیر المدرجة إقللصنادی

ًا خرى مثل السعر المدفوع حدیثاألبولة مقالیب سالألغیر ذلك من اأو - رةتوفكانت ماإذ- اسیةت األسوجوداالمعلنة للم
ة لشركة مماثلة. السوقیمن قبل مستثمر آخر أو القیمة
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(تتمة)المالیةات لألدودلةالقیمة العا17

لقیمة العادلة لالجدول الھرمي 
یم:حسب أسلوب التقیاح عنھا واإلفصقیمة العادلة لألدوات المالیة اللتحدیدلتالي رمي اعة الجدول الھولمجماتستخدم 

مماثلة. موجودات ومطلوبات(غیر معدلة) في سوق نشطة لمعلنة  أسعار: 1المستوى 

شرة ة مبا ، إما بصوروظةح ملة لعلى القیمة العادوھري ج لاتأثیر ذات الجمیع مدخالتھا كونتأخرى لیب: أسا 2وى المست
ورةباشغیر مأو

لعادلة المسجلة وال تستند إلى یمة اعلى القر جوھري أثیذات تخدم مدخالت لتي تست: األسالیب األخرى ا3المستوى 
ي السوق.فالمعروضةیانات الب

دلة: عا الةالھرمي للقیمجدول لمستوى اوفقا لالعادلة ة األدوات المالیة المدرجة بالقیمي تحلیلتالالجدول الیوضح

3المستوى 2المستوى 1ى ستوالم
مجموع
لةة العادالقیم

2020یونیو30
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  
ر كویتيدینا

ف  أل
دینار كویتي

لة عادلقیمة البا مقاسة وجودات م
دلة من خالل عا موجودات مالیة مدرجة بالقیمة ال

:ئرالخسا واألرباح أ
21,031165,26126,308لیة ا ق ماأور

5006,278-5,778أوراق دین مالیة
1,10213,44685,09099,638صنادیق مدارة

132,242132,242--ات متنازل عنھاموجود
────────────────────────────

27,91113,462223,093264,466
────────────────────────────

بالقیمة العادلة من خالل رجة لیة مددات ما وموج 
األخرى: لشاملةااإلیرادات 

29,48836,34128,93194,760أسھم
304,7765,0186,819316,613أوراق دین مالیة 

────────────────────────────
334,26441,35935,750411,373

────────────────────────────

3المستوى 2ستوى الم1لمستوى ا
مجموع 

القیمة العادلة 

2019بر دیسم31
ألف  

دینار كویتي 
ألف  
ار كویتي دین

لف  أ
دینار كویتي 

ألف  
كویتي دینار  

دلةبالقیمة العا سةمقا موجودات
من خالل لة جودات مالیة مدرجة بالقیمة العادمو

:ائرخسلاألرباح أو ا
5,39020,514-15,124الیةأوراق م

2505,335-5,085مالیةأوراق دین 
1,05914,924107,315123,298صنادیق مدارة

139,475139,475--ھاموجودات متنازل عن
────────────────────────────

21,26814,924252,430288,622
────────────────────────────

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل مالیةجودات  مو
الشاملة األخرى: رادات یاإل

27,72114,79662,505105,022أسھم
205,1685,2566,840217,264لیة أوراق دین ما 

────────────────────────────
232,88920,05269,345322,286

────────────────────────────
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(تتمة) العادلة لألدوات المالیةلقیمة ا17

(تتمة) لھرمي للقیمة العادلةجدول اال

3المستوى 2مستوى ال1ستوى الم
مجموع 

مة العادلة القی

2019یونیو30
ألف  
تي كویار  دین

ألف  
نار كویتي دی

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
نار كویتي دی

یمة العادلةبالقاسةقمموجودات  
رجة بالقیمة العادلة من خالل لیة مدما داتموجو
:لخسائرأو اباحاألر

1,64013,523-11,883أوراق مالیة
3,359--3,359أوراق دین مالیة
66,54272,261138,803-ةصنادیق مدار

89,79589,795--عنھاموجودات متنازل 
────────────────────────────

15,24266,542163,696245,480
────────────────────────────

ن خالل یة مدرجة بالقیمة العادلة مموجودات مال
خرى: ت الشاملة األادااإلیر

30,55337,46138,038106,052سھم  أ
161,0996,1096,999174,207دین مالیة راق أو

────────────────────────────
191,65243,57045,037280,259

────────────────────────────

حلي المرالمركز المالي تأثر بیان إن ات القیمة العادلة. بین مستویوھریةج تأي تحویاللم تكن ھناكخالل الفترة، 
في تغیر طرأذا إجوھري یعتبر غیر المجمعكثف لمالمرحلي املكیة وق الحقيات فغیرمجمع أو بیان التالالمكثف 
%. 5بنسبةمسعرة الوراق المالیة غیر أللةلتحدید القیمة العادلالمستخدمة ات المخاطرمتغیر


