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  المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

  لى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارةإ

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

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

التدفقات النقدية و  الدخل والدخل الشامل  اتوبيان  2020مارس    31  وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ"المجموعة"( كما في

الملكية   حقوق  في  لفترة    ةالمتعلق  ةالمجمع  ةكثفالم  ةالمرحليوالتغيرات  ب  الثالثةبه  المنتهية  التاريخ.  fsأشهر  إدارة  ذلك  إن 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    حلية المكثفة المجمعة وعرضهان إعداد هذه المعلومات المالية المر ع   الشركة األم هي المسؤولة

مراجعتنا لهذه المعلومات  إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة    ."(34ة الدولي  ر المحاسب)"معيا  "التقرير المالي المرحلي"  34

 المالية المرحلية المكثفة 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  المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات الم  للشركة"  مستقلال

الم الموظفين  األسؤوإلى  عن  المالية  ملين  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. وبا كن تحديدها في التدقيق.تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يم
 

 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  2020مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثة  رةخالل فت  والتعديالت الالحقة لهما، على نشاط    ا

 أو مركزها المالي. األم الشركة 
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عة  .م.ك.ع. وشركاتھا التابالكویت القابضة شمشاریعشركة 
  

ة المكثفة المجمعة. لمرحلیة ایمات المالتشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1اإلیضاحات المرفقة منإن 
3

)غیر مدقق(بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 
2020مارس31رة المنتھیة في تفلل

إیضاحات 
أشھر المنتھیة في  الثالثة

مارس 31
* إدراجھا) (معاد  

20202019
ألف 

دینار كویتي  
ألف 

دینار كویتي  
اإلیرادات:

93,88499,072إیرادات فوائد 
1078,5094,624إیرادات استثمار 

13,95612,520ت  أتعاب وعموال إیرادات  
3,67211,873حصة في نتائج شركات زمیلة

(11,311)(6,101)شركة محاصة إعالمیة حصة في نتائج 
2,6563,241إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة

33,88926,333وعقارات إیرادات ضیافة
7,4667,283إیرادات خدمات تعلیمیة 

3,2315,280ع وتوزیعیإیرادات تصن
6,8336,409إیرادات أخرى

1,626(5,382)ربح تحویل عمالت أجنبیة(خسارة) 
──────────────

232,613166,950
──────────────

المصروفات: 
64,75972,537مصروف فوائد 

1,3742,467الصناعیة الرقمیةمصروف خدمات شبكات األقمار 
28,41418,671ات عقار فة وای ات ضمصروف
3,9803,409خدمات تعلیمیةاتمصروف

2,8534,994مصروفات تصنیع وتوزیع  
47,91145,854مصروفات عمومیة وإداریة

6,6135,684استھالك وإطفاء 
──────────────

155,904153,616
──────────────

76,70913,334ت المخصص قبل ال ربح التشغی 
(930)(33,179)5ائتمانمخصص خسائر 

(839)(4,269)أخرىلیة مالیة وغیر ما انخفاض قیمة موجودات مخصص
──────────────

39,26111,565الربح قبل الضرائب  
(3,299)(2,482)الضرائب 

──────────────
36,7798,266ربح الفترة  

══════════════
الخاص بـ:) الخسارةح (رب لا

(4,809)28,848ركة األم  مساھمي الش
7,93113,075الحصص غیر المسیطرة 

──────────────
36,7798,266

══════════════
فلس فلس 

السھم: (خسارة)ربحیة
(5.8)1115.9ة األمالشركالخاصة بمساھمي-األساسیة 

══════════════
(5.8)1115.9الشركة األم بمساھميالخاصة -المخففة 

══════════════

وتعكس التعدیالت التي تم  2019مارس31المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما المبالغ المبینة أعاله ال تقابل* بعض
. 3و2نیإجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل باإلیضاح 



عة  .م.ك.ع. وشركاتھا التابالكویت القابضة شمشاریعشركة 
  

ة المكثفة المجمعة. لمرحلیة ایمات المالتشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1اإلیضاحات المرفقة منإن 
4

ثف المجمع (غیر مدقق)لمكي اامل المرحلشلاخل دبیان ال
2020مارس31للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیة في  الثالثة
مارس 31

* إدراجھا)(معاد  
20202019

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

36,7798,266ربح الفترة 
──────────────

أخرى: لة شامخسائر) (إیرادات  
مرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:ن الدخل الھا إلى بیا تصنیفعادةیتم إلنودبن

ر)ئ(الخسا قیمة العادلة من خاللبالمدرجة ملكیة  ألدوات حقوق صافي التغیر في القیمة العادلة
841(11,906)الشاملة األخرىاإلیرادات 
5,644(6,622)زمیلة  شركاتنشاملة أخرى مإیرادات(خسائر)حصة في 

──────────────
(18,528)6,485

──────────────
في فترات الحقة:المرحلي المكثف المجمعقد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخلأوبنود یتم 

لشاملة األخرى:الل اإلیرادات امة العادلة من خ أدوات دین مدرجة بالقی
(2,064)(1,385)مجمعالي المكثفحلمرالدخلاللى بیانإالتحویل يصاف- 
1,663(6,911)صافي التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة- 
1471التغیرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة- 

(1,689)1,020التغیر في القیمة العادلة لتحوط تدفقات نقدیة
(5,246)1,733ت أجنبیةتعدیل تحویل عمال

──────────────

(5,396)(7,335)
──────────────

(850)(23,924)للفترة  سائر شاملة أخرىخ
──────────────

12,8557,416لي اإلیرادات الشاملة للفترة ماإج
══════════════

: بــ  الخاصالربح (الخسارة)  
(6,663)10,788مساھمي الشركة األم

2,06714,079ةیطرلمسر اص غیصالح 
──────────────

12,8557,416
══════════════

وتعكس التعدیالت التي تم  2019مارس31المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما المبالغ المبینة أعاله ال تقابل* بعض
. 3و2ین اح ھا كما ھو مبین بالتفصیل باإلیضإجراؤ



عة  .م.ك.ع. وشركاتھا التابالكویت القابضة شمشاریعشركة 
  

ة المكثفة المجمعة. لمرحلیة ایمات المالتشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1اإلیضاحات المرفقة منإن 
5

دقق) مالمجمع (غیر ة المرحلي المكثفلنقدیافقات التدانیب
2020مارس31منتھیة فيللفترة ال

المنتھیة في أشھرالثالثة 
مارس 31

* إدراجھا) (معاد  
20202019إیضاحات 

ألف  
ي  ار  دی

ألف 
دینار كویتي  

التشغیل أنشطة 
39,26111,565الربح قبل الضرائب 

نقدیة:  لالتدفقات ا صافيقبل الضرائب بالربحبقة مطات لیالدتع
(99,072)(93,884)ت فوائد  ادا إیر 

(4,624)(78,509)10إیرادات استثمار 
(11,873)(3,672)كات زمیلةحصة في نتائج شر 

6,10111,311شركة محاصة إعالمیة حصة في نتائج 
64,75972,537فوائد  اتمصروف
6,6135,684اء  طف ك وإاستھال

533,179930نائتماخسائر مخصص
4,269839مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة وغیر مالیة أخرى  

7,8602,445وأوراق دفع متوسطة األجل قروض مستحقة من ة إیرادات تحویل عمالت أجنبی
5944مخصص برنامج خیار شراء أسھم للموظفین 

────────────
(13,964)(10,214)

یل: شغات ومطلوبات التد التغیرات في موجو
(12,566)(2,739)أشھر ثالثةن تحقاق أصلیة تزید عودائع ذات فترات اس

21,240(3,825)ة وأوراق دین أخرىندات خزانأذونات وس
46,648(77,283)قروض وسلف   

3,85615,614ح أو الخسائر  ألربا الل اخ مندلة االع قیمة  ة بالموجودات مالیة مدرج
(15,394)(57,923)اإلیرادات الشاملة األخرىعادلة من خاللرجة بالقیمة الجودات مالیة مدوم

(46,571)(1,481)موجودات أخرى 
-(3,012)عقارات محتفظ بھا لغرض المتاجرة

(451,438)19,792یة أخرىمالالمستحق إلى بنوك ومؤسسات 
227,717(50,982)ع من عمالء ائود

5,352(17,558)مطلوبات أخرى
101,3311,709مة رباح مستلتوزیعات أ

80,925106,835فوائد مستلمة 
(81,739)(74,334)مدفوعةئد فوا

(4,701)(2,023)ضرائب مدفوعة 
────────────

(197,508)(199,220)لیغالتشةأنشطفيدم ستخالمقد النصافي
────────────

أنشطة االستثمار
(2,882)-ثمار في شركة محاصة إعالمیةاستاكتتاب إضافي لحصص في 

(305)(16)ت استثماریة ا صافي الحركة في عقار 
-491صافي الحركة في استثمار في شركات زمیلة 

-602شركات زمیلةأرباح منتوزیعات 
────────────

(3,187)1,077أنشطة االستثمار )المستخدم فيمن (الناتجصافي النقد 
────────────

أنشطة التمویل
(4,582)34,830بالصافي ، قروض مستحقة(سداد) متحصالت من

(63,707)-، بالصافيأوراق دفع متوسطة األجلسداد 
(59)-ة كة المشتراشراء أسھم الشر 

323-حصالت من بیع أسھم الشركة المشتراةتم
(46)-األم  ساھمي الشركةمدفوعة الى ماح بأر توزیعات

(5,510)-ة  فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدام
161(587)الحركة في الحصص غیر المسیطرة  

────────────
(73,420)34,243ویل التمطة  أنش)فيتخدمسالم(الناتج من صافي النقد 

────────────
(7,614)4,087ت أجنبیةصافي فروق تحویل عمال

────────────
(281,729)(159,813)في النقد والنقد المعادل النقص صافي 

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

41,411,7231,832,960سمار31في النقد والنقد المعادل
────────────

وتعكس التعدیالت التي  2019سمار31المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما لال تقابأعاله المبینةغالمبال* بعض
. 3و2ین تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل باإلیضاح 



ابعة  ھا الت كاترم.ك.ع. وششركة مشاریع الكویت القابضة ش.

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. 17إلى 1فقة من ت المرا إن اإلیضاح
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المجمع (غیر مدقق)فلمكثمرحلي اقوق الملكیة الیرات في ح بیان التغ
2020مارس31للفترة المنتھیة في 

ة األم اھمي الشركة بمسصالخا

رأس  
المال 

عالوة 
إصدار 

أسھم 

أسھم  
كة  الشر

ة ترالمشا
احتیاطي 
إجباري 

احتیاطي  
اختیاري 

التغیرات  
المتراكمة في  
القیمة العادلة 

احتیاطي  
تحویل 

عمالت أجنبیة  

احتیاطي  
ار  یخرنامج ب
ھم  ء أسا رش

ن  للموظفی
احتیاطي 

آخر 
أرباح  
اإلجمالي  مرحلة 

اق  رأو
رأسمالیة

دامة مست
الحصص 

غیر المسیطرة 
مجموع 

حقوق الملكیة 
ألف 
تير كوینادی

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
ر كویتينادی

ألف 
تيدینار كوی

ألف 
يكویتر دینا

ألف 
كویتيدینار 

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ف أل
دینار كویتي

ف أل
دینار كویتي

2019دیسمبر 31كما في 
104,225338,408153,332605,7461,097,486(14,644)1,779(114,986)(9,819)106,821106,546(94,427)200,00052,913بق إدراجھ)(كما س

(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)

7,93136,779-28,84828,848---------الفترة  ح رب
شاملة ت ) إیراداخسائر (

(23,924)(5,864)-(18,060)---3,689(21,749)-----أخرى 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

إجمالي (الخسائر) اإلیرادات  
2,06712,855-28,84810,788--3,689(21,749)-----لة  الشام 

إلى الحصص  توزیعات أرباح 
(258)(258)------------مسیطرةغیر ال
سھم ات باألالمدفوع

59--59--59-------للموظفین
إلى األرباح المرحلة  حولالم

نتیجة إلغاء االعتراف  
باستثمارات في أسھم مدرجة  

عادلة من خالل  الیمةبالق
----(507)---507-----اإلیرادات الشاملة األخرى

(16,146)(16,146)------------) 3ابعة (إیضاح حیازة شركة ت
في شركات  ةتغیرات الملكی

(587)(1,149)-562-562--------تابعة
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

45,325262,576153,332589,3101,005,218(14,082)1,838(111,297)(31,061)106,821106,546(94,427)2020200,00052,913مارس31كما في 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



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

لمجمعة. لیة المكثفة المعلومات المالیة المرحكل جزًءا من ھذه اتش17إلى1ة من قإن اإلیضاحات المرف
7

(تتمة) مدقق)لمجمع (غیر لمرحلي المكثف اي حقوق الملكیة اات فبیان التغیر
2020مارس31ھیة في المنتةللفتر

الخاصة بمساھمي الشركة األم 

رأس  
المال 

عالوة 
ار إصد 
م أسھ 

أسھم 
الشركة  
المشتراة 

احتیاطي 
إجباري 

احتیاطي  
اختیاري 

التغیرات  
المتراكمة في  
القیمة العادلة 

احتیاطي  
حویلت

عمالت أجنبیة  

احتیاطي  
خیار  برنامج 
سھم  شراء أ 
ن  للموظفی

طي ااحتی
آخر 

أرباح  
اإلجمالي  حلة رم

أوراق  
رأسمالیة  
مستدامة  

الحصص 
غیر  

المسیطرة 
مجموع 

كیة وق الملحق
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

يدینار كویت
ألف 

دینار كویتي
ف لأ

دینار كویتي
ف لأ

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
(كما  2018ر دیسمب31في ا كم

107,925277,063146,440587,1321,010,635(14,172)1,535(97,046)(6,271)106,821106,546(86,111)154,7253,111سبق إدراجھ)
(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)
13,0758,266-(4,809)(4,809)---------لفترةربح ا(خسارة) 

(850)1,004-(1,854)---(3,376)1,522-----شاملة أخرى  )ئر خسارادات (إی
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

(الخسائر)  اإلیرادات إجمالي 
14,0797,416-(6,663)(4,809)--(3,376)1,522-----الشاملة  

ص غیر  الحص إلى  توزیعات أرباح 
(11,429)(11,429)------------المسیطرة

(59)--(59)-------(59)--ة المشتراة  شراء أسھم الشرك
323--323(226)------549--تراة لمشالشركة أسھم ا ع بی

44--44--44-------ین ألسھم للموظفعات باالمدفو
الرأسمالیة  ألوراقلفوائدسداد 

(5,510)(2,037)-(3,473)(3,473)---------المستدامة
نتیجةالمرحلةالمحول إلى األرباح  

استثمارات في  إلغاء  االعتراف ب 
جة بالقیمة العادلة من  أسھم مدر 

----(1,139)---1,139-----خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
8,8013,679-(5,122)-(5,122)--------لكیة شركات تابعة التغیرات في م

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
80,398244,233146,440596,546987,219(19,294)1,579(100,422)(3,610)106,821106,546(85,621)2019154,7253,111مارس 31في كما 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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الشركة حول معلومات 1

وفقاً  وتأسیسھا تم تسجیلھا عامة األم") ھي شركة مساھمة كةلشر("اش.م.ك.ع. ضةبقا یع الكویت الشركة مشارنإ
الكویت. إن عنوان مكتب الشركة  في بورصة، وھي مدرجة1975أغسطس2الكویت بتاریخ دولة طبقة فيللقوانین الم

دولة الكویت.13100الصفاة 23982األم المسجل ھو ص.ب. 

بـ لمكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معًا احلیة المالیة المرات ممعلوبإصدار التم التصریح
أغسطس  13فيالصادر وفقًا لقرار مجلس اإلدارة 2020مارس31المنتھیة في أشھرالثالثةرةتفة") لالمجموع"

2020 .

للشركة األم ما یلي:األنشطة الرئیسیةضمن تت

المحدودة الكویتیة أو غیرالمسؤولیةبیة والحصص في الشركات ذات جنألو اة أتیالكویركاتشالألسھم فيك اتمل-1
.ا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغیرھضكة في تأسیس ھذه الشركات وإقراالمشاربیة واألجن

األم  ةكحیث تمتلك الشركفالتھا لدى الغیر ألسھم وفیھا ااألملك الشركةإقراض األموال إلى الشركات التي تمت-2
أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. % 20بة نسالقابضة 

م امتیاز أو أي حقوق أخرى وسختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو راءات امن برتملك حقوق الملكیة الصناعیة -3
. ولة الكویتغاللھا داخل أو خارج دصلة وتأجیرھا لشركات أخرى أو استذات 

ي إطار الحدود التي ینص علیھا القانون.ا فاتھلیزمة لمباشرة عماللوالمنقوالت اتملك العقارات-4
ظ استثماریة وعقاریة تدار من شركة األم عن طریق استثمارھا في محافلدى التاحة استغالل الفوائض المالیة الم-5

قبل شركات متخصصة.

(مقفلة). ة الفتوح القابضة ش.م.ك.ركشوھم ئیسي للشركة األإن المساھم الر

امة الھة المحاسبییاسات سلا2

أساس العرض  2.1
التقریر المالي "34ليوفقًا لمعیار المحاسبة الدوللمجموعةمجمعة فة التم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكث

."المرحلي
فية لتلك المستخدمةلة المجمعة مماثیة المرحلیة المكثفت المالدمة في إعداد المعلوما إن السیاسات المحاسبیة المستخ 

ة بالتطبیق المبكر ألي المجموعلم تقم. 2019دیسمبر 31السنویة للسنة المنتھیة في المجمعة یة الالبیانات المإعداد 
نھ لم یسر بعد. خر تم إصداره ولكمعیار أو تفسیر أو تعدیل آ

ات مالیة ند بیا إلعدالوبة واإلفصاحات المطكافة المعلوماتمعة ال تتضمن المكثفة المج یة المرحلیة مات المالإن المعلو
بالبیانات المالیة المجمعة السنویة  قترنًة طالع علیھا میجب اال، ویةالوفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر الممعدة كاملة 

. 2019دیسمبر 31منتھیة في اللمجموعة للسنة ل

ي تعتبر ضروریة تة والمتكرریة الستحقاقات العاداللتي تتكون من ا یالت اتم إدراج كافة التعدترى اإلدارة أنھ قد 
بالضرورة عن ال تعبر 2020مارس31ر المنتھیة في شھأةالثالثة نتائج فترفإنللعرض العادل. إضافة إلى ذلك، 

.2020دیسمبر 31ھي في عھا للسنة المالیة التي تنتالتي یمكن توقالنتائج

القیم إلى أقرب ألف دینار كافةقد تم تقریب وكویتيار الالدینمكثفة المجمعة بللیة المرحلیة اتم عرض المعلومات الما ی
ر ذلك. كر غیكویتي ما لم یذ

إعادة اإلدراج 22.
طلوبات " و"متخدامدات حق االس"موجوھا لـتقییمإحدى الشركات التابعة للمجموعة خالل الفترة الحالیة استكملت

تم المحاسبة عن ذلك بأثر .2019دیسمبر 31تھیة في المنللسنة16ة ر المالیعیار الدولي للتقاریالتأجیر" طبقًا للم
وتم إجراء التعدیالت  ، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة. : السیاسات المحاسبیة8لمحاسبة الدولي عیار اًا لمرجعي طبق

زیادة  ودینار كویتي ألف 64,219ألخرى" بمبلغ ات اوجود"المفي زیادة ى مما أدى إلارنة ومات المالیة المقلى المعلع
كن إلعادة . لم ی2019ینایر 1و2019مارس 31ا في مكیتي دینار كوألف 64,219ألخرى" بمبلغ االمطلوبات"ي ف
لمرحلي المكثف المجمع للفترة لدخل ابیان اًا للمجموعة في دراج تأثیر مادي على المعلومات المقارنة المسجلة سابقاإل

31في كما الیة المقارنةضًا إجراء تعدیالت على المعلومات الم. إضافة إلى ذلك، تم أی2019مارس 31المنتھیة في 
لف دینار كویتي وزیادة في "المطلوبات أ58,297مما أدى إلى زیادة في "الموجودات األخرى" بمبلغ 2019دیسمبر 

نقص فيودینار كویتيألف 1,359" بمبلغ األرباح المرحلة"نقص فيلف دینار كویتي وأ60,606األخرى" بمبلغ 
.تيدینار كویألف 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 معلومات المتأثیر جوھري على الأعاله المذكورة عادة اإلدراج إللم یكن 
ل تعدیخالل الفترة السابقةدراج ادة اإلكما تتضمن إع. 2019مارس 31یة في لمنتھترة االمرحلي المكثف المجمع للف

االستثمار في "28ولي المحدودة طبقًا لمعیار المحاسبة الدلإلعالممجموعة بانثر في یتعلق باستثمار ي فیما بأثر رجع
.  3صح عنھ باإلیضاح " كما ھو مفالشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة

مة ھاال فتراضات المحاسبیة تقدیرات واالاألحكام وال2.3

ألحكامرات وااستخدام التقدی 
ر على ثؤتاتافتراضوتقدیرات ووضع أحكام دارة اإلمنتطلبیعة مجمكثفة الملارحلیةة المالمالیالمعلوماتاد إعدإن 

تلف النتائج . قد تخ توالمصروفا لموجودات والمطلوبات واإلیرادات ة لسجلالممبالغ یة والبسحا اسات المتطبیق السی
ذ أحكام دارة باتخا اإلقامتفة المجمعة، كثلمالیة المرحلیة المومات اداد ھذه المعلفي إطار إعدیرات.التقھذه الفعلیة عن

ك لتمماثلة لتقدیرات كد من اللتأ عدم الة سییئلراالمصادروتعتبر جموعة. ھریة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجو
تأثیر لاباستثناء 2019مبر دیس31المنتھیة في ةسنللعة للمجموسنویةلیة المجمعة المدققة اات المالبالبیانرتبطةالم

:كما ھو مبین بالتفصیل أدناهموعة على المج 19- دفیكوتفشي فیروسالناتج عن

19-تأثیر فیروس كوفید
تھ والذي وصف،اء العالمبجمیع أنح جغرافیة في عدة مناطقرًا مؤخ ") 19- ("كوفیدونا وركانتشار فیروسلقد أدى 

واألنشطة االقتصادیة.  لا ماألعتعطیلإلى 2020مارس 31المنتھیة في لفترة خالل اجائحة بالعالمیةالة الصحة ظممن
ثیرات لمواجھة التأ عدة إجراءات دعم علنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك الكویت وأ

مناطق جمیع الب% 2- 1م بنسبةالخصل دات تخفیض معاإلجراءشملت ھذه. 19- دس كوفیالسلبیة المحتملة لفیرو
بین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الفیروس على عملیات المجموعة وكذلك التقدیرات وعة. ویعمل بھا المجمي تالتجغرافیة ال
. 2020مارس 31وجودات والمطلوبات كما في یم المقدیر قحكام الجوھریة التي طبقتھا اإلدارة في تاألو

ة مخاطر االئتمانارإد) 1(
تحدید القطاعات األكثر ومن بینھا الجائحة مخاطر المرتبطة بالات إلدارةاءجرالعدید من اإلمجموعةدارة الخذت إتا

من الحفاظ إضافیة للتأكد إرساء إجراءات لى باإلضافة إإثر ھذه الجائحة سیةالتي تأثرت بصورة رئیوتعرضًا للمخاطر 
عالي من الدقة.على مستوى 

استوجب خفاض شدید في أسعار النفط، انمنوما صاحبھ19- فیروس كوفیدھا فیالتي تسببالیقینالت عدم نتیجة لحا 
عند اتھا یتم مراعي عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي أخذ في اعتبارھا تأثیر التقلب المتزاید فأن تعلى المجموعة 
ات المعلومدیث بتح الدولیةاتھا بالنسبة لعملیجموعة قامت الم. 2020مارس 31كما في وقعة الئتمان المتتحدید خسائر ا

صادي للسوق االقتللوضعبالنسبة بیئة االقتصاد الكلي المستخدمة لتحدید احتمالیة خسائر االئتمانبرتبطةالمالمستقبلیة
ة عن لمتوقعخسائر االئتمان الى تأثیر الجائحة عت المجموعة بتقییم مافة إلى ذلك، قا ذي تعمل فیھ. إضذي الصلة ال
قطاعات یعملون في نبینھا تخفیض تصنیف المخاطر للعمالء الذیومن لفة المختلضغط بار سیناریوھات اطریق اخت

. غازالنفط والالضیافة والعقارات واألعمال المصرفیة واألعمال األكثر تأثرًا سلباً مثل

لسیولةاإدارة مخاطر ) 2(
طریق مراقبة  عن تقییم الصل المجموعة . وستوامویل والتولة سیالنسب قییم على تمل المجموعة، تع19-دروس كوفیتفشي فینتیجة ل

تدفقات النقدیة والتوقعات عن كثب. ال

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة) 3(
لموجودات  ة لسجلغ المالمبالند تحدید لب الحالي في السوق عللتقعت المجموعة في اعتبارھا التأثیرات المحتملةوض
احة معلومات المتالإلدارة استنادًا إلىاقبلمن تم إجراؤه تمثل أفضل تقییم ي ، وھجموعةالملدىغیر المسعرةلیة لما ا

تراقب ، 19- وفیدتأثیر فیروس كظل كثفة المجمعة. وفي لیة المرحلیة الما مفي تاریخ المعلومات الكما وظةالملح 
في  ھ الذي سیتم تحقیقثل السعر لیة تمت الما والمطلوبا داتوجولة للمالعادةلقیمنت اإذا كا المجموعة عن كثب ما 

جموعة  اسة المیسومات حول المعلمزید من تم عرض لحالي.االسیناریوظلفيالمشاركین في السوق لمعامالت بین ا
دیسمبر31ي ة فسنة المنتھیللالسنویة مجمعة حول البیانات المالیة ال2.6إلیضاح المتعلقة بقیاسات القیمة العادلة ضمن ا

2019 .



ابعة  ش.م.ك.ع. وشركاتھا الت یع الكویت القابضة ة مشارشرك
ر مدققة) مالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیحات حول المعلومات الإیضا
2020مارس31ي فما ك

10
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(تتمة) مة ھافتراضات المحاسبیة ال تقدیرات واالاألحكام وال2.3

(تتمة) 19-تأثیر فیروس كوفید

)ودات غیر المالیة"موج "ال(لمتاجرة االمحتفظ بھا لغرضالعقارات االستثماریة والعقارات) 4(
جوھري على القیم الدفتریة تأثیرالمجموعة تلحظ، لم اریخ المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةتفيكما 

ة النقدیة المتوقعات یر على التدفقتیجة لعدم التأكد المرتبط بتحدید التأثن2020مارس 31الیة كما فيتھا غیر الملموجودا
دمة في قة المستخ حول األسعار حسب الطریت المشاركین في السوقعا وقة أو تموجودات غیر المالیاله ذالناتجة من ھ

بعض المناطق المجموعة على درایة بأن ان . و2019دیسمبر 31لك الموجودات كما في تحدید القیمة العادلة لت
ب قسترابشكل أكبر،الوضع ضاحستیت سلبًا ومع ارجد بھا ھذه الموجودات قد تأثواغرافیة والقطاعات التي تتالج 

ة في تسجیل قیم ھذه الموجودات غیر  ضات ذات الصلتخدم االفتراكما ستستوقعات السوق قمتناسبشكل المجموعة 
لمرحلیة المكثفة المجمعة. ي المعلومات المالیة ااسب فالمنبالشكلالمالیة 

في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةاالستثمار 3
كـ "موجودات محتفظ بھا لغرض البیع" طبقًا المحدودةلإلعالمبانثرمجموعةتصنیف، تم 2019دیسمبر 31ما في ك

وفة". وخالل فظ بھا لغرض البیع والعملیات الموق"الموجودات غیر المتداولة المحت5مالیة قاریر الللمعیار الدولي للت
لمصدرة فیما یتعلق ھم اض األس بعة یكل ملوح المحدودةلإلعالممجموعة بانثر اء كبین شرخالف ، نشأ الفترة السابقة

والتي ساھمت  المحدودةلإلعالممجموعة بانثر شركة ل مجلس إدارة باستدعاءات رأس المال التي تم إجراؤھا من قب
ما طرأ من مساھمات  مر ویجة لھذا األتن. كیمتح ئةھیمن قبل 2020نھائیاً في مارس الخالف ھذا تم حل المجموعة.ا فیھ

%  60.5المحدودة من مجموعة بانثر لإلعالمفي لكیة الفعلیة للمجموعة ال، زادت المالمرأس اءاتدعستن امإضافیة
مجموعة بانثر السیطرة على رسةمما كانھا بإمأنھإلى األملشركةإدارة اانتھتورات، ء ھذه التطضوفي %. 87.6إلى 

.  2020ي مارس ة فموعلمج لتابعةة كرشأصبحت وبالتالي المحدودةلإلعالم

الذي تتعامل معھ وقررت  ياالستثمارالمصرف ئدة مع والظروف السا المذكورة أعالهالتطوراتناقشت المجموعة كما 
. نتیجة لذلك، وجد مجلس إدارة المجموعة  المحدودةلإلعالممجموعة بانثر بیعةلیلعمة المقررة عید الزمنیالمواثتحدی
ر الدولي یر الواردة ضمن المعیا المعایوفيلم یعد یستالمحدودةلإلعالمموعة بانثر ج مشركة ة في استثمار المجموعأن

"، والمشاریع المشتركة: "االستثمار في الشركات الزمیلة 28لدولي . وبالتالي، وطبقاً لمعیار المحاسبة ا5الیة للتقاریر الم
لملكیة اعتبارًا من تاریخ اوقطریقة حقعبرعي ر رج بأثدةمحدولالإلعالممجموعة بانثر ار في مثتم المحاسبة عن االست

راج على المعلومات دا یلي تأثیر إعادة اإل). وفیم2018أغسطس 8فظ بھا لغرض البیع" (محتات كـ "موجودتصنیفھ
المالیة المقارنة:

2019مارس 201931دیسمبر 31
سبق  كما 
معاد إدراجھا تسجیلھا 

كما سبق  
معاد  یلھا تسج

ھا إدراج 
ألف دینار  

ي كویت
ألف دینار  

كویتي 
ألف دینار  

كویتي 
ألف دینار  

ویتي ك

-190,867-210,931أصل محتفظ بھ لغرض البیع
(11,311)-(68,002)-شركة محاصة إعالمیةحصة في نتائج

161,676-125,049     -صة إعالمیة*استثمار في شركة محا 

المرحلة اح المسجلة في األربلحصة في الخسائر مثل ایبما یتيدینار كوألف17,880بمبلغ القیمة الدفتریة ترأثا تمك* 
.2019ینایر 1كما في 

الدولي للتقاریر المالیة معیار المحاسبة عنھا طبقًا للتم تابعة، كة شرالمحدودةلإلعالممجموعة بانثر أصبحترد أن بمج 
قاً با حتفظ بھا سحصة ملكیتھا المتقییم ، أعادت المجموعة راحلدمج األعمال على محقق ظرًا لتنوال".ألعمامج : "د3

.  )10إیضاح(ینار كویتيألف د75,893نثر في تاریخ الحیازة وسجلت ربحاً بمبلغ في شركة مجموعة با 

المسیطرة رص غیحصالك لذوالمطلوبات المقدرة وكة ذالمستحووجودات المؤقتة للمالعادلة مةقیاللي ملخص فیما ی
:)علیھا ذالمستحوصافي المطلوبات المقدرة المحددة للشركة يفبة كنس(
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(تتمة) في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةاالستثمار 3

القیم العادلة  
المؤقتة 

ألف 
دینار كویتي

الموجودات 
13,806نقد في الصندوق ولدى البنوك 

16,564ومعدات كات  ممتل
35,908جودات أخرى) ضمن مومدرجة ( موجودات عقود و برامج حقوق  

27,002خرى) ودات أموجودات حق االستخدام (مدرجة ضمن موج 
23,651موجودات أخرى 

───────
116,931

───────المطلوبات 
111,191قروض مستحقة 

70,047خرى) أدائنون وإیرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة (مدرجة ضمن مطلوبات 
37,233ن مطلوبات أخرى) جة ضمات تأجیر (مدربومطل 
28,679طلوبات أخرى م

───────
247,150

───────
(130,219)قدرة وبات الم المطل صافي  

232,120اً لمحتفظ بھا سابقحصة الملكیة اعادلة لالقیمة ال 
(16,146)الشركة المشتراة غیر المسیطرة في الحصص 

───────
346,193) ودات غیر ملموسةن موج (مدرجة ضم ؤقتة الم ھرة الش 

═══════

اعلىواألرباح الخاصة بالحصص غیر المسیطرة للفترة یراداتاإلفي بدایة السنة، كانت حالة إتمام دمج األعمالفي 
.ألف دینار كویتي على التوالي757بمبلغ اقلوألف دینار كویتي32,164غ بمبل

ي الصندوق ولدى البنوك  د فنق4
ققة) مد(

مارس 31
2020

ألف 
دینار كویتي

مبر  دیس31
2019

ألف 
دینار كویتي 

مارس 31
2019

ألف 
تي ر كویدینا

971,231813,773920,382لبنوكدى اوأرصدة لد نق
440,796757,962913,168أشھرثةثالودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى 

(590)(199)(304)خسائر ائتمان متوقعة
────────────────────────

1,411,7231,571,5361,832,960لمعادل اقدوالننقدال
13,17210,43316,645أشھرثالثةقاق أصلیة تزید عن رات استح : ودائع ذات فتافیض

────────────────────────

1,424,8951,581,9691,849,605
════════════════════════
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خسائر ائتمان مخصص5

بالقروض والسلف: ة خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقمخصصاتتغیرات في الفیما یلي تحلیل 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1حلة المر
ألف دینار كویتي نار كویتي دیألف ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 

سائر االئتمان المتوقعة مخصص خ
202024,41157,880123,666205,957ینایر1في كما لرصیدا

15,4435,13110,71531,289الفترةخالل المحمل 
(395)(395)--رة خالل الفتمبلغ مشطوب 

1,968749(1,180)(39)تحویل عمالت أجنبیة
────────────────────────────────

202039,81561,831135,954237,600مارس31ي فكما 
════════════════════════════════

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1حلة المر
ألف دینار كویتي نار كویتي ألف دیألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
201927,94758,181118,952205,080ر ینای1في كما الرصید
7,838726(7,477)365الفترةخالل المحمل 
(513)(327)(133)(53)عمالت أجنبیةتحویل 

────────────────────────────────

201928,25950,571126,463205,293مارس 31كما في 
════════════════════════════════

ألف1,890صلة دیة ذات اللنقلتسھیالت االئتمانیة غیر اتمان المتوقعة لئصص خسائر االمخ قیمة ت بلغ، خالل الفترة
. ار كویتي)لف دینأ204: 2019مارس 31(دینار كویتي

یع مجمل القیمة الدفتریة للقروض والسلف لكل مرحلة:  توزفیما یلي 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1مرحلة ال
ألف 
تينار كویدی

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
ر كویتيدینا

4,163,879861,310288,0085,313,197وض وسلفقر
(237,600)(135,954)(61,831)(39,815)خسائر االئتمان المتوقعةمخصص

────────────────────────────────────

20204,124,064799,479152,0545,075,597مارس31كما في
════════════════════════════════════

اإلجمالي 3المرحلة 2رحلة الم 1مرحلة ال
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 
ر كویتي دینا

3,881,199660,382251,4614,793,042قروض وسلف
(205,293)(126,463)(50,571)(28,259)خسائر االئتمان المتوقعةصصمخ 

────────────────────────────────────

20193,852,940609,811124,9984,587,749مارس31كما في 
════════════════════════════════════
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ة مستحقض روق6

مارس 31
2020
ألف

تيدینار كوی

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
لف أ

ار كویتي دین

مارس 31
2019

ألف 
دینار كویتي 

:  ابعة الشركات الت من قبل 
935,891793,474612,946وض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدةقر

633,382605,516629,513ق أكثر من سنة واحدةقروض ذات فترة استحقا 
────────────────────────

1,569,2731,398,9901,242,459
────────────────────────

(551,830)(694,011)(763,970)موعةالمج ناقصاً: قروض فیما بین شركات 
────────────────────────

805,303704,979690,629
════════════════════════

سندات 7

مارس 31
2020

ألف  
كویتيدینار

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
ألف 

دینار كویتي 

س ارم31
2019

ألف 
دینار كویتي 

كة األم: لشرمصدرة من قبل ا 
نوفمبر8% سنویاً وتستحق في 5.50بنسبة بمعدل ثابتسندات 
202313,92113,91613,902

خصم المعدل اً زائدسنویاً % 2.25ر بنسبة تغیمبمعدل سندات 
%6.5(بحد أقصى يعلن من قبل بنك الكویت المركزالم

202385,51585,48585,396نوفمبر 8ي فتستحقو)سنویاً 

دیسمبر  28% سنویاً وتستحق في 5.25ابتة بنسبة ثفائدةسندات ب
202435,69135,67635,634

م فوق معدل الخص% سنویاً 2.25ة بنسبتغیرةمفائدة سندات ب
ر دیسمب28ستحق في وتمن قبل بنك الكویت المركزي المعلن 
202463,45063,42463,350
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(تتمة) سندات 7

مارس 31
2020

ألف  
ار كویتيدین

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
ألف 

دینار كویتي 

ارس م31
2019

ألف 
دینار كویتي 

مصدرة من قبل شركات تابعة: 
سمبر  دی 30% سنویاً وتستحق في 4.125نسبة فائدة ثابتة بسندات ب
202199,75899,72499,621

202332,15032,15032,150بریل أ19سنویاً وتستحق في %5.75ة نسببفائدة ثابتةسندات ب

خصم المعلن ال% سنویاً فوق معدل 2.50فائدة متغیرة بنسبة سندات ب
202327,85027,85027,850بریل أ19من قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في 

202314,90014,90014,900ولیو ی26% سنویاً وتستحق في6بتة بنسبة فائدة ثا بسندات

معلن خصم الال% سنویاً فوق معدل 2.75متغیرة بنسبة فائدةسندات ب
وتستحق في)  سنویا %7من قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 

202325,10025,10025,100یولیو26

المعلن خصم لا% سنویاً فوق معدل 3.95بنسبة دة متغیرة فائدات بسن
تستحق في % سنویًا) و7كزي (بحد أقصى الكویت المرمن قبل بنك

202669,40469,38369,320مارس 9

202629,88629,87729,850مارس 9% سنویاً وتستحق في 6فائدة ثابتة بنسبة سندات ب
────────────────────────

497,625497,485497,073
(24,000)(22,000)(21,600)شركات المجموعةات بین تبعادناقصاً: اس

────────────────────────
476,025475,485473,073

════════════════════════
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أوراق دفع متوسطة األجل  8

مارس 31
2020

ألف 
دینار كویتي

مدققة) (
دیسمبر31

2019
ألف

دینار كویتي 

مارس 31
2019

لف أ
تي نار كویدی

ركة األم من سطة األجل بالیورو مصدرة من قبل الشدفع متوأوراق
ض خاصة: خالل شركات ذات أغرا

فترةذات ملیون دوالر أمریكي500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل 2020لیو یو15في وتستحق سنوات 10 حقاق مدتھا است
السداد على ستحق وتسنویاً %9.375فائدة كوبون بمعدل سعر

مدرجة في سوق لندن لألوراق راق الدفع وأوسنوي، أساس نصف 
154,187151,365151,728. 2020یولیو 15الحقاً بتاریخ تم سداد ھذه األوراق المالیة. 

رةفتذات يملیون دوالر أمریك500بمبلغ أوراق دفع بمعدل ثابت
مل وتح 2023مارس15وتستحق في سنوات7مدتھا اق استحق

وتستحق السداد على أساس نویًا س% 5سعر فائدة كوبون بمعدل 
154,275151,525152,100لندن لألوراق المالیة.  مدرجة في سوق وأوراق الدفع سنوي، نصف 

فترةذات ملیون دوالر أمریكي500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ
حمل وت2026أكتوبر29وتستحق في سنوات 7ھا حقاق مدتاست
وتستحق السداد على نویًا س% 4.229عر فائدة كوبون بمعدل س

لندن لألوراق مدرجة في سوق وأوراق الدفع سنوي، أساس نصف 
-153,953151,199المالیة. 
رةفتات ذأمریكيملیون دوالر500ع بمعدل ثابت بمبلغ أوراق دف
ل وتحم2027فبرایر 23سنوات وتستحق في 10اق مدتھا استحق
د على أساس وتستحق السدا% سنویا 4.5فائدة كوبون بمعدل سعر

151,002148,213148,487لمالیة. نصف سنوي، وھي مدرجة في سوق لندن لألوراق ا
ات أغراض  ت ذمصدرة من قبل شركات تابعة من خالل شركا

خاصة:  
ذات فترة ملیون دوالر أمریكي 500بلغثابت بمفع بمعدلأوراق د

وتحمل 2021تمبر سب14سنوات وتستحق في 5مدتھا حقاق است
وھي مدرجة في السوق ،سنویاً %3.125ن بمعدلسعر فائدة كوبو

153,839151,021151,374.األیرلندي لألوراق المالیة
─────────────────────

767,256753,323603,689
(912)(910)(926)ادات ما بین شركات المجموعة ستبع: اناقصاً 

─────────────────────
766,330752,413602,777

═════════════════════

الشركة المشتراة واالحتیاطیات والتوزیعات  یة الخاصة بالمساھمین وأسھم قوق الملكح9

لمال  رأس ا ) أ

مارس 31
2020

ألف 
ار كویتيدین

ققة) (مد
ر  دیسمب 31

2019
ألف  

دینار كویتي 

مارس 31
2019

ألف 
ر كویتي دینا

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

200,000200,000154,725*سھم)فلس لل100وع بالكامل (أسھم بقیمة رأسمال مصدر ومدف
═════════════════════

:  2019مارس31سھم و1,502,369,362: 2019بردیسم31سھم (1,502,369,362دد من عس المال أر* یتكون 
:  2019مبر دیس31سھم (497,630,638ل نقدًا بینما تم إصدار عددسھم) مدفوع بالكام1,049,620,700

ة. منح سھم) كأسھم2019:497,630,638مارس31ھم وس497,630,638
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(تتمة) التوزیعات  الشركة المشتراة واالحتیاطیات ووأسھم كیة الخاصة بالمساھمین ق الملقوح9

عالوة إصدار أسھم )ب 
للتوزیع.إن عالوة إصدار األسھم غیر متاحة 

الشركة المشتراة أسھم ج) 

مارس 31
2020

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
مارس 31

2019

187,630,160187,630,160145,602,483ة شتراالشركة المم د أسھعد
%9.41%9.38%9.38مئویة من رأس المالالنسبة ال

31,89740,52832,033القیمة السوقیة (ألف دینار كویتي)

وزیع.للتةتاح ات بما یعادل تكلفة أسھم الشركة المشتراة المحتفظ بھا غیر میطإن االحتیا 

اح بات أر ) توزیع د
وزیعت2020یونیو17في السنویة للمساھمینالعمومیةلجمعیة، اعتمدت ا2020مارس 31في تھیةفترة المنالحقا لل

فلس  12: 2018دیسمبر31للسنة المنتھیة في (2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في للسھمفلس 10أرباح نقدیة بقیمة 
.قاقاالستح ا في تاریخ كمجالت المقیدین في السإلى مساھمي الشركة األم للسھم)

ة رأس المال  د) زیاھـ
452,748,662دد ر عل اصداأسمال الشركة االم من خالزیادة ر2019یونیو12لشركة االم في ر مجلس إدارة اقر

أسھم بمبلغ  صدار إفلس للسھم وعالوة 100قیمة اسمیة بمبلغیتضمن والذيللسھم فلس210بقیمة اكتتابعرسب سھم 
حقوق  حصصإصداربكتتاب االت الرقابیة. تم ضروریة من الجھا لقات االموافى عد الحصول علبم فلس للسھ110

ألف دینار كویتي وعالوة إصدار أسھم بمبلغ  45,275س المال بمبلغفي رأالكامل ونتج عن ذلك زیادةبالملكیة 
یتي.  ألف دینار كو49,802

راستثما إیرادات 10
أشھر المنتھیة فيالثالثة

مارس 31
2020

ألف  
كویتيدینار 

2019
ألف 

دینار كویتي 
الل األرباح أو لة من خ رجة بالقیمة العادمالیة مدبیع موجودات ح(خسارة) رب

356(376)الخسائر 
لقیمة العادلة من خالل  غیر محققة من موجودات مالیة مدرجة با أرباح (خسائر) 

359(231)األرباح أو الخسائر
1,4662,200املة األخرىشاإلیرادات الالعادلة من خاللرجة بالقیمةدمبیع أدوات دینربح
-75,893)3ظ بھا سابقاً (إیضاح محتفالالملكیة حصةس ا قیإعادةح رب

1,3311,709إیرادات توزیعات أرباح 
-426ربح بیع استثمار في شركات زمیلة 

────────────────
78,5094,624

════════════════
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السھم ة) ربحیة (خسار11

األساسیة:
بعد  الخاص بمساھمي الشركة األم الفترة (خسارة) ربح قسمة السھم األساسیة عن طریق رة) ربحیة (خسا یتم احتساب 
ما یلي:، كلفترةلعدد األسھم القائمة خالل احمرج العلى المتوسط وراق الرأسمالیة المستدامة لألالفوائدمدفوعات

ينتھیة فر المھأشالثالثة
مارس 31

2020
) إدراجھا(معاد  

2019

: السھم األساسیة(خسارة) ربحیة 
ألف 

دینار كویتي
ف  أل

دینار كویتي 
(4,809)28,848الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم  ) (خسارةربح 

اھمي  بمسخاصة رأسمالیة مستدامة ألوراقفوائدمدفوعاتناقًصا: 
(3,473)-ة األمركالش

──────────────────────────
مدفوعات الفوائد ركة األم بعد الفترة الخاص بمساھمي الشة) ر(خسا ربح 

(8,282)28,848رأسمالیة مستدامةألوراق
══════════════════

سھمسھم 
عدد األسھم القائمة:  

2,000,000,0001,572,452,246ملكا بالرأس المال المصدر والمدفوع 
(149,946,895)(187,630,160)المشتراة   توسط المرجح لعدد أسھم الشركة الم

──────────────────────────
1,812,369,8401,422,505,351المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

══════════════════
فلس فلس 

(5.8)15.9ساسیةم األالسھة) ر(خسا ربحیة 
══════════════════

:  المخففة
بعد  الخاص بمساھمي الشركة األمالفترة رة) (خسا ربح قسمةن خالل السھم المخففة م(خسارة) یة یتم احتساب ربح

ألسھم العادیة ممارسة اي الربح نتیجة لر النقص فتأثیما یعكس بة، المعدلالمستدامةرأسمالیة اللألوراقالفوائدمدفوعات
مرجح ط الإلیھ المتوسا ل الفترة مضافاألسھم العادیة القائمة خالة، على المتوسط المرجح لعددتابعتتملة لشركا مح ال

یارات سھم للموظفین. یوجد لدى الشركة األم خ األء تحویل كافة خیارات شرادلعدد األسھم العادیة المحتمل إصدارھا عن
كون لھا تأثیر مخفف سھم للموظفین، والتي قد یألاراء شنامج خیار برب م إصدارھا بموج قائمة تء أسھم للموظفینشرا

بحیة.على الر
يیة فأشھر المنتھالثالثة

مارس 31

2020
ادراجھا) (معاد  

2019

: السھم المخففة(خسارة) ربحیة 
ألف 

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي 
(4,809)28,848الشركة األم  بمساھمي الخاصالفترة(خسارة)ربح

ي رأسمالیة مستدامة خاصة بمساھم وراقألالفوائد مدفوعات ا: ناقصً 
(3,473)-الشركة األم

──────────────────────────
الفوائد فوعاتمدالفترة الخاص بمساھمي الشركة األم بعد ارة)(خسربح
(8,282)28,848مةرأسمالیة مستداراقألو

══════════════════
سھمھم س

1,812,369,8401,422,505,351المرجح لعدد األسھم القائمةوسط المت
══════════════════

فلس فلس 

(5.8)15.9فةالسھم المخف(خسارة) ربحیة 
══════════════════
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(تتمة)السھم خسارة) (ربحیة 11

غیر مخففة.  السھم المخففة حیث إن النتیجة(خسارة)اب ربحیةحتساعند اإلصدار فيیر خیار شراء أسھمذ تأثلم یتم أخ 

ملكیة  الحقوق تعدیالت على إصداراللكي تعكس 2019لسنة ة) السھم األساسیة والمخففةارتم تعدیل ربحیة (خس
).  9(إیضاح 

بیة ثمار في عملیات أجناالستصافي تحوط 12

المحدودة، جنبیة (مثل االستثمار في مجموعة بانثر لإلعالم ت أا ھا في عملیراتاستثما یصبتخصة قامت المجموع
د ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة) وأوراق دفع  ش.م.ب.، وشركة تقاعد للتوفیر والتقاعابضةة القج المتحدالخلیشركةو

بالیورو جل متوسطة األدفعخدام أوراق استعملیات أجنبیة. تمفي صافي االستثمارحوط لمتوسطة األجل بالیورو كت
خالل  والمرتبطة بھذه االستثمارات. لدوالر االمریكيالعمالت األجنبیة با للتحوط من تعرض المجموعة لمخاطر تحویل 

قتراض إلى بیان الاھذاعادة تحویلمن إالناتجةألف دینار كویتي3,315بمبلغ تم تحویل األرباح أو الخسائر ، رةالفت
جنبیة. األعملیات الارات في من تحویل صافي االستثمة خسائر ناتجةأیلمقاصة جمعمالالمكثف حليالمردخل الشاملال

31خالل الفترة المنتھیة في عملیات أجنبیة یل أي حاالت لعدم الفاعلیة من تحوط صافي االستثمارات فيتسج لم یتم 
.2020مارس

التجدید التركیة والدوالر األمریكي حیث یتم یرة لة بین اللآج یل عمالت أجنبیةوقیع على عقود تحولترقان باقام بنك ب
صافي استثمار البنك في شركتھ التابعة التركیة. أدت ھذه  تحوط لھذه العقود كصیصتخ أساس شھري. وتم على

للعقود ویلة من إعادة التح أو الخسائر الناتج ح األربا ر األمریكي. إندائنة بالصافي مدرجة بالدوالالمعاملة الى مراكز 
من تحویل ناتجةئرأو خسا لمقاصة أي أرباح حلي المكثف المجمعالشامل المربیان الدخل تم تحویلھا إلى إلیھا یمشارال

ي ارات فط لصافي االستثمعملیات التحولیل عدم فاعلیة صافي االستثمارات في الشركة التابعة التركیة. لم یتم تسج 
.ترةالفر خالل سائاالرباح او الخ جنبیة ضمنأعملیات 

معامالت مع أطراف ذات عالقة  13

والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس  يأي المساھم الرئیس؛ عالقةمع أطراف ذاتتتمتلك التي لمعامالت تمثل ھذه ا
راً مشتركة أو تأثیارسون علیھا سیطرةیمھا أو یسیطرون علیلتي اشركات الالعلیا للمجموعة واإلدارة وموظفي اإلدارة 

مالت  والمعا من قبل إدارة المجموعة. إن األرصدةالمعامالتھذهالموافقة على سیاسات تسعیر وشروط یتم ملموساً. 
مع أطراف ذات عالقة تتكون مما یلي:

مساھم ال
رئیسي ال

الشركات  
أخرى  ة الزمیل 

اإلجمالي
مارس 31

2020

(مدققة) 
بر دیسم31

2019
مارس 31

2019
ألف 

تي كوی دینار  
ألف 
ویتي ار كدین 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
یتي دینار كو 

ألف  
ینار كویتي د

ألف  
دینار كویتي 

ركز المالي المرحلي  الم بیان 
المكثف المجمع:  

26,926343,643370,569377,259359,205-لف * قروض وس
2,2395,7997348,7724,7046,164ات أخرىموجود

سات  نوك والمؤسالبالمستحق إلى 
12,06631,08243,14837,64331,078-خرى*المالیة األ

63,72715,43214,26693,42564,985115,502ودائع من عمالء * 
3,0863,0313,042-3,086-متوسطة األجلأوراق دفع

4595094091,3779,11053,463مطلوبات أخرى
1,5099062,4152,4152,415-یة مستدامة  أوراق رأسمال

التزامات ومطلوبات محتملة: 
1,3012,2583,5596,0107,128-خطاب اعتماد

2554,3132,65956,997101,79680,221ضمانات 
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(تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة  13

شركات  
ة زمیل 

فيةأشھر المنتھیثةالثال
مارس 31

م لمساھا
20202019خرى  أي الرئیس

لف أ 
دینار كویتي 

ألف 
یتي دینار كو

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
یتي دینار كو 

ألف  
یتي دینار كو

: المعامالت 
1,3242812,6514,2563,871إیرادات فوائد 

22381462865734عاب وعموالت إیرادات أت
1,869174562,0991,614وائد وف فمصر

.لقطاع المصرفيتابعة با شركة بعملیاتلدى أطراف ذات عالقة صدةراالتتعلق *

ت لقطاعاامعلومات 14

لى مسئول  إالمقدمة الداخلیة دًا إلى التقاریر استنا رئیسیةأعمالقطاعاتستة إلى المجموعة تم تنظیمألغراض اإلدارة، 
لي:التشغیلیة، كما یالقراراتتخاذا

وتتضمن الخدمات بھا المجموعةالمصرفیة التجاریة التي تقوم األنشطةفي مثل تت: یةالتجارةمصرفیاألنشطة ال
البنوك رقابةالمنشآت تحت یة لألفراد والشركات والخدمات المصرفیة الخاصة ومنتجات الخزانة. تعمل ھذهالمصرف

لتي تعمل بھا.في الدول االمركزیة 

رات المصرفیة االستثما خدمات وتالموجوداأنشطة إدارة فيمثلتة: تمصرفیت الاالستثماراوخدماتاألصول إدارة 
خدمات االستشارات وخدمات األسواق المالیة) وتمویل الشركات (الموجودات ة وتتضمن إدارة التي تقوم بھا المجموع

.  وإدارة الثرواتوالبحوثستشارات االستثماریةواال
علقة األخرى.المتوالخدماتدمھا المجموعةقتي تالینلتأمطاع أنشطة اھذا القین: یمثلالتأم
مدفوعة عن طریق األقمار الصناعیة تلفزیونیة إعالمیة عة في تقدیم خدمات الم: یمثل ھذا القطاع أنشطة المجموعاإل

.االنترنتبیق البث عبر تطووالكابالت 

والصناعات البتروكیماویة عیةنا الصالمشاریع یرتطوعة في موطة التي تقوم بھا المج مثل األنشی: القطاع الصناعي
لقطاعات األخرى ذات الصلة.وامعدات الطبیة والالمرافق والخدمات ووالصناعات الغذائیة 
وعة في قطاع الضیافة والعقارات.  مثل األنشطة التي تقوم بھا المجمیلعقارات: أنشطة الضیافة وا

والتعلیمیة تشارات والخدمات اإلداریةساالن تضمالمجموعة وتبھا تقوم تيمثل األنشطة األخرى الیأخرى: 
. لرقمیةوخدمات شبكات األقمار الصناعیة اریةاالستشا و

لمجموعة. ویل بین قطاعات التشغیل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة اإن أسعار التح 

موعة:لدى المج غیل تشالقطاعاتا یتعلق بفیمرائبیرادات واألرباح قبل الضیبین الجدول التالي معلومات اإل
المنتھیة في  أشھر لثالثةا

مارس 31
عاد إدراجھا) (م 20202019

نتائج القطاع إیرادات القطاع القطاع نتائج إیرادات القطاع
ألف  

يدینار كویت
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 

122,7786,011118,85533,797التجاریة لمصرفیة ا
وخدمات االستثمارات األصولدارة إ

(16,382)12,256(30,509)474المصرفیة
1,7851,7851,7221,722تأمین 
(11,311)(11,311)69,79269,792*إعالم
7,8292,32615,2277,253صناعيقطاع 

35,1181,61828,605304ضیافة وعقارات
12,209177(2,800)10,631أخرى
(3,995)(10,613)(8,962)(15,794)ستبعادات بین القطاعات اال

──────────────────────────────
232,61339,261166,95011,565إیرادات ونتائج القطاعات

══════════════════════════════
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(تتمة) ات معلومات القطاع14

بھا سابقًا حصة الملكیة المحتفظإعادة قیاس الالربح من 2020مارس 31اإلعالم كما في اع ائج قط* تتضمن إیرادات ونت
). 3دینار كویتي (إیضاح ألف75,893بقیمة 

قطاعات التشغیل لدى المجموعة:ومطلوبات جودات لتالي مویعرض الجدول ا

س مار31
2020

ألف  
يدینار كویت

(مدققة) 
سمبر  دی31

2019
) اجھاإدر (معاد  
ألف  
تي ینار كوید

مارس 31
2019
) اإدراجھ (معاد  

ألف  
دینار كویتي 

الموجودات: 
8,653,2598,566,8128,444,665یة المصرفیة التجار

849,929914,621785,513رات المصرفیةخدمات االستثما واألصولإدارة 
79,92782,06871,031تأمین 
454,074125,049161,676إعالم
287,388298,266302,172اعيصنقطاع

979,187974,513969,331راتضیافة وعقا
355,717362,290356,309أخرى 

(966,930)(1,035,430)(1,184,339)االستبعادات بین القطاعات
────────────────────────

10,475,14210,288,18910,123,767إجمالي الموجودات 
════════════════════════

المطلوبات: 
7,543,9837,584,3487,487,516المصرفیة التجاریة

1,568,4851,541,2431,261,500مصرفیةخدمات االستثمارات الالموجودات وإدارة
--242,320إعالم
145,157144,234130,756صناعيقطاع 

660,453657,982673,545ضیافة وعقارات
260,846255,218262,774أخرى 

(679,543)(904,131)(951,320)االستبعادات بین القطاعات 
────────────────────────

9,469,9249,278,8949,136,548المطلوبات إجمالي  
════════════════════════

ة داخل المجموعة المختلفت التي تتم بین القطاعاتة والمعامالرصدد األادات بین القطاعات استبعا ثل بند االستبعیم
. لمجموعةألعمال االعادي في السیاقوالناتجة 

تزامات  ال15
التالیة: اللتزاماتمجموعة اجد لدى الیو

مارس 31
2020

ألف  
دینار كویتي

(مدققة) 
دیسمبر31

2019
ألف  

كویتي دینار  

مارس 31
2019
ألف
ویتي ر كدینا

مات تتعلق باالئتمان: التزا 
286,273290,284328,557ات اعتمادخطاب

980,2811,022,884953,505وقبوالتضمانات
────────────────────────

1,266,5541,313,1681,282,062
709,702764,668668,816وبة خطوط ائتمان غیر مسح

99,33298,38377,951ر ثما علق باالستالتزامات تت
────────────────────────

2,075,5882,176,2192,028,829
════════════════════════
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ت المشتقا16

. إن القیمة مجمعةالمكثفة الالمرحلیة المالیةالمعلوماتریخ ت القائمة كما في تا التالي القیمة االسمیة للمشتقا الجدول یبین
. قاتالمرتبط بالمشتاألساسيل أو المؤشر المعدة للمشتقات تستند إلى األصل أوسمیاال

مارس 31
2020

ألف  
نار كویتيدی

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
ألف  

ویتي دینار ك

مارس 31
2019

ألف  
كویتي دینار

اجرة: محتفظ بھا للمتالمشتقات ال 
) تحوطلل غیر المؤھلةنود (متضمنة الب

1,051,1811,103,2531,042,959مبادلة عمالت أجنبیة آجلةود عق
171,507178,844216,134سعار الفائدةمبادالت أ

76,47778,847203,731تخیارا
════════════════════════

لتحوط: ت محتفظ بھا لمشتقا
مة العادلة:  تحوط القی

256,066285,852180,078آلجلةة ایعقود مبادلة العمالت األجنب
════════════════════════

لتدفقات النقدیة: تحوط ا
302,654276,245314,860مبادالت أسعار الفائدة

════════════════════════

المالیةلألدوات عادلةالقیمة ال17

ت المالیة.مطلوبا والتتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة

التي األجلالدفع متوسطة أوراق، باستثناء دفتریةعن قیمتھا المادیةت المالیة ال تختلف بصورةدوالألة العادلمةإن القی
بالنسبة للموجودات  . ر كویتي)دینا ألف 786,082: 2019یسمبر د31(دینار كویتيألف 762,678عادلةقیمتھا التبلغ 

فمن أشھر) ثالثة(أقل من لاألجفترة استحقاق قصیرةة أو ذاتالسائلیةذات الطبیعة النقدة المالیات بوالمطلوالمالیة 
الطلب وحسابات ائع تحت الوداض أیًضا علىاالفترھذا ینطبق العادلة. ا قیمتھادل تقریبا تعدفتریةالقیمة الالمفترض أن

.ت المعدالت المتغیرةلیة ذالما اتاریخ استحقاق محدد واألدوات التي لیس لھا راالدخا

توفرة. بالنسبة  عرة تؤخذ من أسعار السوق المعلنة في سوق نشطة، إذا كانت مدلة لألوراق المالیة المسیمة العا إن الق
یم مناسبة. یمكن أن تتضمن تلك األسالیب  باستخدام أسالیب تقیالعادلةلقیمةیتم تقدیر امسعرة،ر اللألوراق المالیة غی

الیة ألداة أخرى مماثلة إلى حد رجوع إلى القیمة العادلة الح أو الئةمتكافة ریذات شروط تجا حدیثةعامالتم مااستخد
أخرى.تقییم نماذجالنقدیة المخصومة أو كبیر أو تحلیل التدفقات

لقیمة العادلة  ستند ا. تا اق نشطة بالرجوع إلى أسعار الشراء المعلنة لھنادیق المدرجة في أسوة للصة العادلتحدید القیمیتم
ق لسویتم تحدیدھا من قبل مدیر الصندوق باستخدام أسعار الى صافي قیمة الموجودات التيلمدرجة إغیر اقللصنادی

ثل السعر المدفوع حدیثًا خرى ماألمقبولة الیب سالألذلك من اغیر أو - رةتوفكانت ماإذ- المعلنة للموجودات األساسیة
لسوقیة لشركة مماثلة. اقیمةالومن قبل مستثمر آخر أ
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الجدول الھرمي للقیمة العادلة 
یم:تقیحسب أسلوب الاح عنھا واإلفصلمالیة قیمة العادلة لألدوات اعة الجدول الھرمي التالي لتحدید الوتستخدم المجم

. مماثلةشطة لموجودات ومطلوباتسوق نفي) (غیر معدلةمعلنة  : أسعار1المستوى 

، إما بصورة مباشرة وظةح ملعلى القیمة العادلة جوھري التأثیر ذات الجمیع مدخالتھا تكون: أسالیب أخرى 2وى المست
ورةأو غیر مباش

ى تند إلتسلعادلة المسجلة والعلى القیمة ار جوھري أثیت تذالتي تستخدم مدخالت الیب األخرى ا: األس3المستوى 
.ي السوقفالمعروضةالبیانات 

عادلة: ة الالھرمي للقیممستوى الجدول وفقا لالجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة یوضح

3المستوى 2المستوى 1ى المستو
مجموع
ة العادلةالقیم

2020مارس 31
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  
ير كویتیناد

ألف  
دینار كویتي

لقیمة العادلة با مقاسة وجودات م
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

:ئراألرباح أو الخسا 
14,654165,36220,032الیة ق مأورا

2454,417-4,172مالیةأوراق دین
97611,808103,735116,519مدارةصنادیق 
143,191143,191--ل عنھانازتات مموجود

────────────────────────────
19,80211,824252,533284,159

────────────────────────────

ل بالقیمة العادلة من خالدات مالیة مدرجة وموج 
لشاملة األخرى: اإلیرادات ا

8,28626,75959,30594,350أسھم
252,5344,9856,819264,338لیة ما نأوراق دی

────────────────────────────
260,82031,74466,124358,688

────────────────────────────

3المستوى 2المستوى 1لمستوى ا
مجموع 

مة العادلة القی

2019دیسمبر 31
ألف  
ینار كویتي د

ألف  
دینار كویتي 

لف  أ
ي دینار كویت

ف  أل
ار كویتي دین

دلةیمة العا بالقسةمقا موجودات
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

:ائراألرباح أو الخس
5,39020,514-15,124أوراق مالیة
2505,335-5,085مالیةأوراق دین 

1,05914,924107,315123,298یق مدارةصناد
139,475139,475--عنھامتنازلات  دموجو

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

────────────────────────────
من خالل مدرجة بالقیمة العادلةموجودات مالیة

: رادات الشاملة األخرىاإلی
27,72114,79662,505105,022أسھم
205,1685,2566,840217,264مالیة اق دینأور

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

────────────────────────────
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(تتمة) لعادلةجدول الھرمي للقیمة اال

3المستوى 2مستوى ال1المستوى 
جموع م
لقیمة العادلة ا

2019سمار31
ألف  
ار كویتي دین

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

یمة العادلةبالقمقاسةموجودات  
خالل رجة بالقیمة العادلة منمالیة مدموجودات
:أو الخسائراألرباح

7,21213,976-6,764راق مالیةأو
3,447--3,447مالیةین دأوراق 

66,77269,435136,207-ةدیق مدارصنا 
96,53696,536--موجودات متنازل عنھا

────────────────────────────────
10,21166,772173,183250,166

────────────────────────────────

العادلة من خالل لقیمة با ةیة مدرج موجودات مال
خرى: شاملة األت الادااإلیر
38,36737,31431,742107,423أسھم  

143,3746,09614,083163,553أوراق دین مالیة 
────────────────────────────────

181,74143,41045,825270,976
────────────────────────────────

المرحلي إن تأثر بیان المركز المالي ات القیمة العادلة. ین مستویبوھریةج أي تحویالتتكن ھناكلم ة، فترلخالل ا
تغیر في طرأذا إوھري ج المجمع یعتبر غیر كثف المرحلي المملكیة ات في حقوق الغیرالمجمع أو بیان التالمكثف 

%. 5بنسبةمسعرة الیر الیة غالموراقألللتحدید القیمة العادلةالمستخدمة اطرمتغیرات المخ 


