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ركاتھا التابعة  .م.ك.ع. وشلكویت القابضة شاشاریعمة كرش
  

الیة المرحلیة المكثفة المجمعة. مات المًءا من ھذه المعلو شكل جزت17إلى 1رفقة من الماتاحضاإلیإن 
2

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
2020سبتمبر30كما في 

سبتمبر30
2020

) (مدققة
ر یسمب د31

2019
* إدراجھا) معاد  (

سبتمبر30
2019

*(معاد إدراجھا)

إیضاحات 
ألف 

دینار كویتي  
ألف 

دینار كویتي  
ألف 

دینار كویتي  

الموجودات 
41,446,4511,581,9691,421,090نقد في الصندوق ولدى البنوك 

561,061546,271586,988وأوراق دین أخرىة أذونات وسندات خزان
54,719,0705,072,5734,854,045قروض وسلف

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
17256,033288,622269,159الخسائر 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
17322,124322,286249,128لة األخرىالشام

685,122584,468564,099موجودات أخرى
98,466102,092102,169عقارات محتفظ بھا للمتاجرة
342,886352,069350,075استثمار في شركات زمیلة

125,049140,038-3میةاستثمار في شركة محاصة إعال
632,874630,394626,471عقارات استثماریة

406,928364,464362,113ومعدات ومنشآتممتلكات
644,303317,932325,964جودات غیر ملموسة وم

────────────────────────
10,115,31810,288,1899,851,339مجموع الموجودات 

════════════════════════
المطلوبات وحقوق الملكیة  

المطلوبات 
1,114,7571,425,3611,327,679خرىق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األستح الم

5,652,2865,336,0585,090,789ودائع من عمالء 
6658,533704,979698,746قروض مستحقة

7476,358475,485474,296سندات
8607,555752,413602,957متوسطة األجلدفع أوراق 

682,299584,598614,221مطلوبات أخرى
────────────────────────

9,191,7889,278,8948,808,688ات  لوبالمطاليإجم
────────────────────────

حقوق الملكیة  
9203,178251,167282,198حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 

153,332153,332153,832أوراق رأسمالیة مستدامة  
567,020604,796606,621الحصص غیر المسیطرة

────────────────────────
923,5301,009,2951,042,651إجمالي حقوق الملكیة  

────────────────────────
10,115,31810,288,1899,851,339مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  

════════════════════════

فیصل حمد العیار  
فیذي)نت(الاإلدارةمجلسئیس نائب ر

والمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة 2019دیسمبر 31المجمعة كما فيالبیانات المالیة بالغ المبینة أعاله ال تقابللماعض* ب
. 3و2ین باإلیضاحصیلمبین بالتفوتعكس التعدیالت التي تم إجراؤھا كما ھو 2019سبتمبر30فيالمجمعة كما 



ركاتھا التابعة  .م.ك.ع. وشلكویت القابضة شاشاریعمة كرش
  

الیة المرحلیة المكثفة المجمعة. مات المًءا من ھذه المعلو شكل جزت17إلى 1رفقة من الماتاحضاإلیإن 
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ق)مدقر غی(مجمع رحلي المكثف الل المالدخ بیان 
2020سبتمبر30رة المنتھیة في تفلل

أشھر المنتھیة في  الثالثة
سبتمبر30

المنتھیة في  التسعة أشھر
سبتمبر30

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

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

ف أل
ي  كویتناردی

ألف 
دینار كویتي  

ت: رادااإلی
74,616102,099241,156307,581إیرادات فوائد

1011,2187,21287,21518,501إیرادات استثمار
13,76919,29040,66847,371ت  أتعاب وعموالإیرادات 

4,2692,68512,82519,057شركات زمیلةحصة في نتائج 
(43,733)(6,101)(12,129)-شركة محاصة إعالمیةنتائج يفةصح 

إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة 
28,0053,08859,4579,482یة إعالمخدمات والرقمیة

22,08934,31178,07391,901وعقاراتإیرادات ضیافة
5,6686,27820,54420,990ت تعلیمیةت خدما إیرادا
1,9356,4397,09518,422ع وتوزیع  ینات تصإیراد

3,70519016,15714,812إیرادات أخرى
10,1342,1249,8556,967تحویل عمالت أجنبیةربح 

────────────────────────────────
175,408171,587566,944511,351

────────────────────────────────
ت: المصروفا
52,74972,495181,276218,502ئدفوااتمصروف
الصناعیة خدمات شبكات األقماراتمصروف
32,5252,18068,4346,973وخدمات إعالمیة الرقمیة
18,28425,97863,01466,278فة وعقاراتا ات ضیمصروف
3,9233,08311,97611,980خدمات تعلیمیةمصروف

1,6475,6366,13016,770یعنیع وتوزمصروفات تص
37,96737,995129,213130,621مصروفات عمومیة وإداریة

4,2446,54116,43218,327استھالك وإطفاء
────────────────────────────────

151,339153,908476,475469,451
────────────────────────────────

24,06917,67990,46941,900ت المخصصقبل ا لربح التشغی 
(13,078)(49,209)(7,614)(5,752)5ائتمانمخصص خسائر 

مالیة  انخفاض قیمة موجودات ) ردصمخص(
(777)(15,340)862(10,915)أخرىلیة وغیر ما 

────────────────────────────────
7,40210,92725,92028,045ائب  بل الضرقالربح 
(12,045)(5,980)(4,195)(940)ئبالضرا

────────────────────────────────
6,4626,73219,94016,000ربح الفترة  

════════════════════════════════
: ص بـخاال(الخسارة)  بح الر

(20,977)15,111(2,950)4,083م  ألاة ركالشھميمسا 
2,3799,6824,82936,977رةیطمسغیر الحصص لا

────────────────────────────────
6,4626,73219,94016,000

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

السھم: رة) سا(خربحیة 
(21.1)6.8(6.1)112.2ة األمالشركصة بمساھميلخا ا- ة اسیاألس

════════════════════════════════
(21.1)6.8(6.1)112.2الشركة األمبمساھميالخاصة - المخففة 

════════════════════════════════

لتي  وتعكس التعدیالت ا2019سبتمبر30فيالمكثفة المجمعة كما لیةمرح مالیة الالات لوممعاله ال تقابللمبینة أعالاالمبالغعض* ب
. 3و2نییضاح اإلبالتفصیلمبین بم إجراؤھا كما ھو ت



ركاتھا التابعة  .م.ك.ع. وشلكویت القابضة شاشاریعمة كرش
  

الیة المرحلیة المكثفة المجمعة. مات المًءا من ھذه المعلو شكل جزت17إلى 1رفقة من الماتاحضاإلیإن 
4

ثف المجمع (غیر مدقق)لمكي الشامل المرحلابیان الدخل 
2020سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

یة في  المنتھر أشھالثالثة
سبتمبر30

المنتھیة في شھرأسعةالت
سبتمبر30

* إدراجھا) (معاد  * إدراجھا) (معاد  
2020201920202019

ف لأ
تيدینار كوی

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

6,4626,73219,94016,000ربح الفترة 
أخرى: ةل شامرادات ی إ) خسائر(

مرحلي ل اللدخ ن اھا إلى بیا یفتصنةعادإم یتن بنود ل
ات الحقة:لمجمع في فترالمكثف ا
ملكیة  ألدوات حقوق یمة العادلةي القفیرصافي التغ

اإلیرادات )رئالخسا (قیمة العادلة من خاللبالمدرجة 
(2,680)(18,901)(2,133)(1,615)الشاملة األخرى

شركاتنرى مشاملة أخ داتإیرا)ائر(خسحصة في 
6,475(9,711)2,207(656)زمیلة 

────────────────────────────────
(2,271)74(28,612)3,795

────────────────────────────────
لي رح لماقد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخلأوبنود یتم 

حقة:ات الفي فتركثف المجمعالم
إلیرادات اخاللة من مة العادلالقیبجةمدرأدوات دین 

ملة األخرى:الشا 
2,9533,6228,1764,968رةفتالخالل ةالعادللقیمة في اصافي التغیر- 
(43)200(55)(72)خسائر االئتمان المتوقعةفي مخصصالتغیرات- 
كثفملمرحلي ادخل اللى بیان الإالتحویل يصاف- 
(5,395)(8,693)(3,001)(5,874)مجمعال

(7,746)1,077(5,630)1,304ت نقدیةلتحوط تدفقا التغیر في القیمة العادلة
(12,404)(18,962)(910)(14,285)ت أجنبیةدیل تحویل عمالعت

────────────────────────────────

(15,974)(5,974)(18,202)(20,620)
────────────────────────────────

(16,825)(46,814)(5,900)(18,245)للفترة  أخرىشاملةسائر خ
────────────────────────────────

(825)(26,874)832(11,783)الشاملة للفترة ) اإلیرادات الخسائر(لي  ماإج
════════════════════════════════

بــ: ة اصالخ ت ) اإلیراداالخسائر (
(30,974)(23,851)(4,140)(12,082)لشركة األممي امساھ

30,149(3,023)2994,972ر المسیطرةغیصصالح 
────────────────────────────────

(11,783)832(26,874)(825)
════════════════════════════════

ي  ت التالتعدیالوتعكس 2019سبتمبر30في ا حلیة المكثفة المجمعة كملمالیة المرالمعلومات اتقابلاله ال أعة بینبالغ الملما* بعض
. 3و2ین بالتفصیل باإلیضاح مبینإجراؤھا كما ھو تم



ركاتھا التابعة  .م.ك.ع. وشلكویت القابضة شاشاریعمة كرش
  

الیة المرحلیة المكثفة المجمعة. مات المًءا من ھذه المعلو شكل جزت17إلى 1رفقة من الماتاحضاإلیإن 
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دقق)مالتدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر انیب
2020سبتمبر30يمنتھیة فرة الفتلل

في ة  المنتھیرھأشة عتسال
سبتمبر 30

* إدراجھا) (معاد  
20202019إیضاحات 

ألف  
ار  يدی

ألف 
ي  یتكودینار  

التشغیل أنشطة 
25,92028,045الربح قبل الضرائب 

یة: نقدلالتدفقات ا صافيائب بت لمطابقة الربح قبل الضر یالدتع
(307,581)(241,156)فوائد  تادا إیر 

(18,501)(87,215)10استثمار إیرادات 
(19,057)(12,825)یلةحصة في نتائج شركات زم

6,10143,733شركة محاصة إعالمیة ئجحصة في نتا
181,276218,502مصروفات فوائد  
16,43218,327استھالك وإطفاء  

49,20913,078ناتم ائخسائر مخصص
15,340777ى  مالیة أخر یر ودات مالیة وغجومة ممخصص انخفاض قی

4,529892جلة األفع متوسطاق دوأور ة مستحققروض من بیة تحویل عمالت أجنخسائر 
176338لموظفین ار شراء أسھم ل مخصص برنامج خی

────────────
(42,213)(21,447)

یل: شغت التات ومطلوبا د ي موجورات فالتغی
(8,159)(13,522)أشھر ثالثةن علیة تزیدتحقاق أص اسرات  ت فتاع ذودائ

139,471(14,790)أخرىة وأوراق دین ت خزانوسنداأذونات
(231,796)263,553قروض وسلف   

35,5543,711األرباح أو الخسائر  الل من خ دلة االع قیمة  ة بالموجودات مالیة مدرج
7,476(10,482)ة األخرىالشاملراداتاإلیخاللة منعادللمة ارجة بالقیة مدمالیجودات وم

(64,915)(73,151)أخرى موجودات 
(4,488)5,805متاجرةرض الا لغظ بھعقارات محتف

(731,326)(310,604)یة أخرىمالتحق إلى بنوك ومؤسسات مسال
316,228203,186ودائع من عمالء 

(19,770)7,398أخرىبات  مطلو
2,5175,266مة ستلرباح مزیعات أوت

229,216293,434فوائد مستلمة 
(229,255)(220,075)وعةفوائد مدف

(11,405)(12,173)ب مدفوعة ائضر 
────────────

(670,017)163,261غیلالتشةأنشط)فيدمستخالم(الناتج من قد النصافي
────────────

تثمارشطة االسن أ
(13,857)-في شركة محاصة إعالمیةار ثماستحصص في اكتتاب إضافي ل

238(118)استثماریة ترا كة في عقاصافي الحر 
-491صافي الحركة في استثمار في شركات زمیلة 

9,5358,947زمیلةشركات أرباح منتوزیعات 
────────────

(4,672)9,908تثمار االسأنشطة)المستخدم فيمن (الناتجنقد صافي ال
────────────

أنشطة التمویل
88,735-9قصص حقوحإصدار منحصالتمت
3,535(112,300)بالصافي ، مستحقةوضقر حصالت من تمسداد) (
450950بالصافي، سندات حصالت منتم

(63,707)(153,900)افي، بالص جلأوراق دفع متوسطة األسداد 
(2,919)(992)تراة لمشاكةالشر م أسھشراء

1,147637متحصالت من بیع أسھم الشركة المشتراة
(152,403)-ستدامة ملیةرأسماق وراأ سداد 

149,950-ستدامة ق رأسمالیة مورا أصافي متحصالت من إصدار 
(16,769)(17,785)م  األ ساھمي الشركةمدفوعة الى ماح بأر توزیعات

(9,578)(4,623)مة  داستق رأسمالیة مألورا مدفوعةفوائد 
(16,306)(12,184)لمسیطرة یعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر اتوز 

4,596(5,687)مسیطرة  الالحصص غیر  ة في الحرك
────────────

(13,279)(305,874)أنشطة التمویلفيتخدم سالمصافي النقد 
────────────

(17,869)(16,335)بیةت أجنعمالق تحویل فروصافي
────────────

(705,837)(149,040)د المعادل قفي النقد والن النقص صافي 
1,571,5362,114,689ینایر 1النقد والنقد المعادل في 

────────────
41,422,4961,408,852سبتمبر30النقد والنقد المعادل في 

────────────

وتعكس التعدیالت  2019رتمبسب30فيمعة كما ة المج المعلومات المالیة المرحلیة المكثفلال تقابأعاله ةنمبیالغباللمابعض* 
. 3و2ین التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل باإلیضاح 



وشركاتھا التابعة  م.ك.ع. الكویت القابضة ش.شاریع مشركة

مجمعة. یة المكثفة اللمرحلمات المالیة امعلو الھذه من  تشكل جزًءا 17إلى 1ت المرفقة من ا ضاحإن اإلی
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المجمع (غیر مدقق)فثقوق الملكیة المرحلي المكیرات في ح التغبیان 
2020سبتمبر30ة فيلمنتھیفترة الل

ة األم اھمي الشركة بمسصالخا

رأس  
المال 

عالوة 
ر إصدا

م سھ أ

أسھم  
كة الشر

راة شتملا
احتیاطي 
إجباري 

احتیاطي  
اختیاري 

التغیرات  
المتراكمة في  
القیمة العادلة 

احتیاطي  
ویل تح

عمالت أجنبیة  

احتیاطي  
ار خیبرنامج 

ھم  راء أسش
ن  للموظفی

ي احتیاط
آخر 

ح  أربا
لي  اإلجمامرحلة 

اق  رأو
رأسمالیة

دامة مست
الحصص 

غیر المسیطرة 
مجموع 
كیة لمل ق احقو

ألف 
یتيور كنادی

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 ناید

ألف 
تيویكدینار 

ف أل
يیتدینار كو

ألف 
یتينار كوید

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)200,00052,913دراجھ)سبق إكما(

(88,191)(950)-(87,241)(87,241)---------) 3و2ضاحي إعادة إدراج (إی
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

(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)

4,82919,940-15,11115,111---------رة  الفتربح 
(46,814)(7,852)-(38,962)---(16,824)(22,138)-----ة أخرى  ملشاخسائر 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
خسائر) اإلیرادات  ي (الإجمال

(26,874)(3,023)-(23,851)15,111--(16,824)(22,138)-----شاملةلا
2019لسنة أرباح یعات توز 

(إیضاح  م فلس للسھ10بقیمة 
9(---------(18,124)(18,124)--(18,124)
إلى الحصص  ح أربات یعاز تو

(12,442)(12,442)------------ةمسیطر غیر ال
(992)--(992)-------(992)--الشركة المشتراة أسھم ءشرا
1,147--1,147(1,169)------2,316--الشركة المشتراة أسھم عبی
سھم باألات عدفوالم

176--176--176-------ظفینللمو
لمرحلة  رباح اإلى األحولالم

عتراف  ء االنتیجة إلغا
باستثمارات في أسھم مدرجة  

یمة العادلة من خالل  بالق
----(1,666)---1,666-----خرىألاادات الشاملةاإلیر 
أسمالیة  ق ر ألورااد فوائد سد

(4,623)(1,910)-(2,713)(2,713)---------مستدامة
(16,146)(16,146)------------) 3إیضاح ة (ابعحیازة شركة ت
ات  في شركتغیرات الملكیة

(7,887)(4,255)-(3,632)-(3,632)--------ةبعتا
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

8,423203,178153,332567,020923,530(18,276)1,955(131,810)(30,291)106,821106,546(93,103)2020200,00052,913سبتمبر30ا في مك
══════════════════════════════════════════════════════════════════════



عة  التاب.ع. وشركاتھا .م.كشابضة القشاریع الكویت مشركة 

ة. علمجملمالیة المرحلیة المكثفة المعلومات اجزًءا من ھذه اكلتش17لىإ1ة من قاإلیضاحات المرفإن 
7

ة) (تتممدقق)غیر المجمع (كثف المحليلمري حقوق الملكیة افتابیان التغیر
2020سبتمبر30ھیة في المنتةللفتر

خاصة بمساھمي الشركة األم لا

رأس  
المال 

عالوة 
ار د إص

أسھم 

أسھم  
ركة الش

المشتراة 
ي تیاطحا

ي إجبار
احتیاطي  
اختیاري 

رات  التغی
لمتراكمة في  ا

القیمة العادلة 

احتیاطي  
حویلت

عمالت أجنبیة  

تیاطي  حا
خیار  برنامج 
سھم  أ شراء 
ن  ظفیللمو

طي ااحتی
آخر 

أرباح  
لي  اإلجماة حلرم

أوراق  
رأسمالیة  
مستدامة  

الحصص 
غیر  

المسیطرة 
مجموع 

یة وق الملكقح
ف أل
نار كویتيید

ألف 
یتير كودینا

ألف 
دینار كویتي

ألف 
كویتيار دین

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
یتينار كوید

ألف 
يیتر كودینا

ألف 
ر كویتينادی

ف لأ
دینار كویتي

ف لأ
یتيدینار كو

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

(كما  2018دیسمبر 31ا في مك
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)---------)3اح(إیض راج ة إدإعاد 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

(معاد  2019یر نای1ا في كم
90,045259,183146,440587,132992,755(14,172)1,535(97,046)(6,271)106,821106,546(86,111)154,7253,111)إدراجھ

36,97716,000-(20,977)(20,977)---------فترة الربح(خسارة) 
(16,825)(6,828)-(9,997)---(9,483)(514)-----ى  ة أخر لامشئر خسا

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
رادات  یاإلر) (الخسائالي إجم

(825)30,149-(30,974)(20,977)--(9,483)(514)-----الشاملة  
ة  بقیم2018لسنة توزیعات أرباح 

(16,818)--(16,818)(16,818)---------) 9ضاح فلس للسھم (إی12
ات أرباح إلى الحصص غیر  توزیع

(16,306)(16,306)------------المسیطرة
88,735--88,735-------(6,342)45,27549,802) 9(إیضاح إصدار حصص حقوق 

(2,919)--(2,919)-------(2,919)--ة  ة المشتراالشركشراء أسھم 
637--637(346)------983--تراة شلمالشركة أسھم ا ع بی

338--338--338-------سھم للموظفینات باألالمدفوع
151,242-151,242-----------امة ستدالیة مأسمق ر وراأ إصدار 

ق رأسمالیة  ار وأتكلفة إصدار
(1,292)(481)-(811)(811)---------ةمداستم
(152,403)(3,118)(144,025)(5,260)(5,260)---------مة داستق رأسمالیة موراأ اد دس

مالیة  رأسالألوراقلفوائدسداد 
(9,578)(3,552)-(6,026)(6,026)---------مةالمستدا
-(65)175(110)(110)---------جنبیةعمالت أیلتحوتعدیل

رحلة نتیجة  اح المربألإلى اول  محال
رات في  ثماستاء االعتراف باإلغ
سھم مدرجة بالقیمة العادلة من  أ

----(1,950)---1,950-----ات الشاملة األخرىیرادخالل اإل
12,8629,085-(3,777)-(3,777)--------لكیة شركات تابعة التغیرات في م

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
37,747282,198153,832606,6211,042,651(17,949)1,873(106,529)(4,835)106,821106,546(94,389)2019200,00052,913ر سبتمب30ا في مك

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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الشركة حول ت معلوما1

وفقاً  وتأسیسھا تم تسجیلھا عامة األم") ھي شركة مساھمة ةكلشرا("ش.م.ك.ع. ضةبقا ویت الالكیع مشارإن شركة 
لشركة  ن مكتب اإن عنواالكویت.في بورصةجةوھي مدر،  1975طسأغس2بتاریخ ة الكویت المطبقة في دولللقوانین

الكویت.لة ود13100الصفاة 23982ص.ب. المسجل ھو م األ

بـ لمكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معًا احلیةرالمالیة المات ممعلور الصدابإصریحتم الت
نوفمبر 12فيدر صا الرة مجلس اإلداوفقًا لقرار2020سبتمبر30يفة ھیمنتالأشھرسعةالتفترةالمجموعة") ل"

2020  .

لي:ألم ما یكة ارشللیة األنشطة الرئیسضمن تت

و المحدودة الكویتیة أغیرالمسؤولیةلحصص في الشركات ذات وابیةجنألو اأةتیالكویركاتشالألسھم فياك تمل-1
.ى الغیروإدارتھا وكفالتھا لدا ھضارشركات وإقھذه الس تأسیفي األجنبیة والمشاركة

األم  ةكتمتلك الشرث حیلغیر التھا لدى اوكفم سھاألفیھا األملك الشركةتالتي تمالشركاتإلىإقراض األموال -2
أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. و أ% 20بة نسة القابض

وق أخرى م امتیاز أو أي حقوسرأوةیاریة صناعمات تج الأو عراع صناعیة من براءات اختتملك حقوق الملكیة ال-3
. تكویالة لدوغاللھا داخل أو خارجاسترى أو شركات أخ ا لصلة وتأجیرھذات 

ار الحدود التي ینص علیھا القانون.إطي ا فاتھلیعمزمة لمباشرة اللمنقوالت االوقاراتتملك الع-4
ة تدار من ظ استثماریة وعقاریفحافي ماستثمارھا طریق عنألم كة الیة المتاحة لدى الشراستغالل الفوائض الما -5

.صصةت متخ قبل شركا 

مقفلة). ( .م.ك.ح القابضة شفتوالة كشروھم ئیسي للشركة األالرمساھمإن ال

امة الھة بیالمحاسیاسات سلا2

أساس العرض  2.1
الي التقریر الم"34ليلدوة ابسیار المحا لمعًا وفقعةة المكثفة المجمعة للمجموتم إعداد المعلومات المالیة المرحلی

."المرحلي
فية دملتلك المستخ ةلمجمعة مماثالة لمكثفلمرحلیة اایةلما الماتدمة في إعداد المعلوالمستخ یة المحاسبساتإن السیا 
موعة  لمج م الم تق. أدناهمبینو ھ باستثناء ما 2019یسمبر د31السنویة للسنة المنتھیة في المجمعة یة الالبیانات المإعداد

ر بعد. نھ لم یسخر تم إصداره ولكآأو تعدیلرأو تفسیي معیار المبكر ألبالتطبیق

حكومیة ح من
المنحة وسیتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة.  بأنھ سیتم استالم معقولما یوجد تأكید یة عندالحكومبالمنح یتم االعتراف 

لھا التي یتم خالرادات على أساس منتظم على مدار الفترات كإیھا ات، یتم تسجیللمصروفعندما تتعلق المنحة ببند ا
بیان فيندلباضمن نفسرجتدووفات، كمصرتعویضھا تم تخصیص تلك المنحة لتحمیل التكالیف ذات الصلة، التي

.  المكثف المجمعالدخل المرحلي

ات مالیةنبیا د إلعدالوبة ات المطواإلفصاح اتكافة المعلومن تتضملمجمعة الة اثفمكلة امرحلییة المات المالإن المعلو
ویة معة السنلیة المج الما تا بالبیاننةً ترھا مقع علیالیة، ویجب االطالر الموفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریمعدة كاملة 

. 2019مبر دیس 31ي منتھیة فاللمجموعة للسنة ل

ي تعتبر ضروریة تة والمتكرریة الت العادستحقاقا الا لتي تتكون مناعدیالتكافة التاج درإمأنھ قد تترى اإلدارة 
عن رورةبالضال تعبر 2020سبتمبر30في یة نتھلماالتسعة أشھر ة ترفائجنتفإنللعرض العادل. إضافة إلى ذلك، 

.  2020بر دیسم31ھي في تي تنتالمالیة العھا للسنة التي یمكن توقتائجالن

القیم إلى أقرب ألف دینار كافةقد تم تقریب وكویتيار الالدینبلمجمعة مكثفة الاة لیة المرحلیلما اوماتلمعلرض اعمتی
غیر ذلك.  یذكرما لمكویتي 
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تتمة) ( امة ھال ة المحاسبییاسات سلا2

دراج ة اإلإعاد22.
ت طلوبا و"مم"تخدات حق االساد"موجوھا لـتقییمالیة فترة الح إحدى الشركات التابعة للمجموعة خالل الاستكملت

ثر بأ ذلكبة عنتم المحاس.2019ر دیسمب31تھیة في المنللسنة16ة ر المالیعیار الدولي للتقاریأجیر" طبقًا للمالت
ت  التعدیالم إجراءتو، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة. المحاسبیة: السیاسات 8الدولي سبة لمحا  لمعیار ارجعي طبقاً 

زیادة  ودینار كویتي ألف 64,219ألخرى" بمبلغ ات اوجود"المفي زیادة ى دى إلمما أنة رقا المالیة الماتوملمعللى اع
كن إلعادة لم ی.2019ینایر 1و2019ربتمبس30كما في تي دینار كویف لأ64,219بلغ ألخرى" بماباتطلوالم"ي ف
لمكثف المجمع للفترة ارحليالمدخللان بیا وعة في لمجمًا لبقارنة المسجلة سا ومات المقدراج تأثیر مادي على المعلاإل

. 2019سبتمبر30المنتھیة في 

دة مما أدى إلى زیا 2019دیسمبر 31في ارنة كما الیة المقالمعلوماتلى المراء تعدیالت عإج ضاً إضافة إلى ذلك، تم أی
لف دینار أ60,606لغ بمبخرى" وبات األ"المطلتي وزیادة فيدینار كویفلأ58,297في "الموجودات األخرى" بمبلغ 

950بمبلغ " طرةیسالحصص غیر الم"نقص فيودینار كویتيألف 1,359" بمبلغ األرباح المرحلة"نقص فيكویتي و
.يكویتدینارألف 

الدخل ي بیانلة سابقًا للمجموعة فلمسج قارنة الومات الممعتأثیر جوھري على الأعاله المذكورة إلدراج عادة اإلن لم یك
ل تعدیابقةادة اإلدراج خالل الفترة السكما تتضمن إع. 2019سبتمبر30یة في لمنتھترة امجمع للفثف اللمكي االمرحل

االستثمار في "28ولي المحدودة طبقًا لمعیار المحاسبة الدالملإلعر وعة بانثمجمفي استثمار لق بیتعما یرجعي فبأثر 
.  3ضاح باإلینھعحص" كما ھو مفةلمشتركمشاریع اركات الزمیلة والالش

مة ھافتراضات المحاسبیة ال تقدیرات واالاألحكام وال2.3

ألحكامرات وادی استخدام التق
على رثؤتتا راضتافوتقدیرات ووضع أحكام دارة اإلمنتطلبمجمعة یالفة ثكملارحلیةالمةلمالیومات االمعلداإعدنإ
تلف النتائج . قد تخ توالمصروفا یرادات مطلوبات واإلات والودوج ملة لسجلمالغ لا بموالیة بسحا اسات المالسیطبیق ت

ذ أحكام دارة باتخا اإلمتقا ، فة المجمعةمكثلاالمرحلیة ة الیالمومات علداد ھذه المار إعفي إطدیرات.التقھذه الفعلیة عن 
ك لتمماثلة لتقدیراتلن اكد ملتأ اعدم لة سییئلراالمصادروتعتبر وعة. مج ة للممحاسبیت الا ھریة عند تطبیق السیاسجو
ر یثتألاء ستثنا با 2019مبر یسد31المنتھیة في ةسنللعة للمجموسنویةلیة المجمعة المدققة اات المالبالبیانرتبطةالم

:اهأدنلكما ھو مبین بالتفصیموعة على المج 19- دفیكوفیروس ي فشتالناتج عن

19-كوفیدیروس ثیر ف أت
والذي وصفتھ ،اء العالمبجمیع أنح جغرافیة في عدة مناطقرًا مؤخ ")19- فید"كو(ونا وركوسیرفارتشانلقد أدى 

واألنشطة االقتصادیة. مالاألعتعطیلإلى 2020تمبرسب30ي ھیة فالمنتة لفتراخاللجائحة بالیةعالمالة الصحة ظممن
ثیرات لمواجھة التأ ت دعم ءاجراعدة إت الكویكفي ذلحاء العالم بما جمیع أنيدیة فوالنقالیةمعلنت السلطات الوأ

اطق نمیع المج ب% 2- 1دل الخصم بنسبة شملت ھذه اإلجراءات تخفیض مع. 19- دس كوفیالسلبیة المحتملة لفیرو
تقدیراتالة وكذلكالمجموععملیات ى علفیروس فشي الیر تبین ھذا اإلیضاح تأثوعة. ویمجمھا العمل بالتي تیة جغرافال
. 2020سبتمبر30وجودات والمطلوبات كما في یم المقدیر قة في تإلدارا اقتھتي طبوھریة الالج امحكاألو

نإدارة مخاطر االئتما) 1(
كثر األقطاعاتد التحدیومن بینھا الجائحة المرتبطة بطر مخا دارة الإلتااءجرمن اإلالعدیدمجموعةاتخذت إدارة ال

من الحفاظ إضافیة للتأكد إرساء إجراءات لى فة إا ضإلباائحة ذه الج إثر ھسیةرئیبصورة التي تأثرتو للمخاطر تعرضاً 
عالي من الدقة.  على مستوى 

استوجب خفاض شدید في أسعار النفط، اناحبھ منا صمو19- فیدس كوفیروا ھفیسببین التي تم الیقدالت عنتیجة لحا 
عند اتھا یتم مراعالتي قبلیةمستاللكليالقتصاد ال اوامي عد فالمتزایثیر التقلب اعتبارھا تأ فيأخذأن تمجموعةى العل

المعلومات ثیدبتح الدولیةاتھا لیبة لعموعة بالنسالمجمت قام. 2020سبتمبر30كما في وقعة الئتمان المتتحدید خسائر ا
صادي للسوق قتاالضعللوة بالنسبتمانائر االئمالیة خساحتیدحددمة لتالمستخ كلي بیئة االقتصاد البرتبطةالممستقبلیةلا

المتوقعة عن انالئتمخسائر اتأثیر الجائحة على ت المجموعة بتقییم مافة إلى ذلك، قا ذي تعمل فیھ. إضلة الالصذي 
ات اعقطفي لون یعمنیالذبینھا تخفیض تصنیف المخاطر للعمالءن وملمختلفة ط اغلضات اناریوھبار سیتریق اخ ط

. غازالنفط والرفیة والمصمالألعات واوالعقاریافةلضامثلسلباً ألكثر تأثراً األعمال ا



وشركاتھا التابعة  ش.م.ك.ع. الكویت القابضة یعمشارةركش
) ر مدققةمكثفة المجمعة (غیلیة الرح ومات المالیة الملمعلاولح حات إیضا
2020سبتمبر30ي كما ف

10

تتمة) ( امة الھة المحاسبییاسات سلا2

) تمة(تمة ھاال یة لمحاسبات اضافترتقدیرات واالالاألحكام و 2.3

(تتمة) 19-كوفیدیروس ثیر ف أت

(تتمة) إدارة مخاطر االئتمان) 1(
لعمالء خدمات سداد الدفعات جیل تأارقرقان، نك بري بھو، وعةمصرفیة للمجمت التابعة الإحدى الشركا اعتمدت

یار بات المعلمتطللتھا طبقاً اممعوتماملةعلمبي لھذه ااسالمحثیر . تم تقییم التأ 19- یروس كوفیدتفشي فاألفراد نتیجة
دیل بمبلغ التعجة عن خسائر ناتتسجیل أدى إلى معامالت مما ترتیبات اللتعدیل شروط سداد 9لتقاریر المالیة لي لالدو

ي المكثف المجمع.لمرحلفي بیان الدخل اویتي ینار كألف د8,499

لسیولةاإدارة مخاطر ) 2(
صل المجموعة تقییم مركز السیولة. وستوامویلتوالولةسیالم ییعلى تقموعة المج مل، تع19- روس كوفیدشي فیفتة لنتیج 
التوقعات عن كثب. لنقدیة وتدفقات االطریق مراقبة عن 

لمالیةدوات الألة یمة العادلالققیاس) 3(
داتوجوللمسجلة محدید المبالغ التند سوق عفي اللي لحا البللتقعت المجموعة في اعتبارھا التأثیرات المحتملةوض
ة ح ا معلومات المتالىإلدارة استنادًا إلاقبلمن تم إجراؤهتمثل أفضل تقییم ي ، وھجموعةالمىلدسعرةغیر الملیة لما ا

قب ترا، 19- وفیدتأثیر فیروس كظل كثفة المجمعة. وفي لیة المرحلیة الما ممات اللومعفي تاریخ الما كوظةح المل
في  ھ الذي سیتم تحقیقثل السعر لیة تما ت المبا والمطلوداتوجوللمةلادالعةلقیمب ما إذا كانت اكثن وعة عالمجم

جموعة  اسة المیسات حول مولالمعمزید من ض تم عرلحالي.االسیناریوظلفيالمشاركین في السوقین الت بملمعا ا
مبردیس31ي منتھیة فالسنةللویة لیة المجمعة السنا منات الالبیا ولح 2.6إلیضاح المتعلقة بقیاسات القیمة العادلة ضمن ا

2019 .

غیر المالیة")اتودموج ل"ا(لمتاجرةاھا لغرضبالمحتفظ العقارات االستثماریة والعقارات) 4(
على القیم التأثیر المحتمل رھا عتبا ي اة فموعوضعت المج ة المكثفة المجمعة، المرحلیة لیا المعلومات المتاریخ كما في 
ات یر على التدفقلتأثط بتحدید االمرتبالتأكدة عدممع مراعا 2020سبتمبر30فيكما یةاللماتھا غیر لموجوداةالدفتری
یقةحول األسعار حسب الطرفي السوق شاركین لماوقعاتالیة أو تالمیر ت غوداموج اله ذة من ھناتج ة العالمتوقالنقدیة

بعض درایة بأن وعة على لمجم. وا2019ر مبدیس31ي دات كما فلك الموجوتحدید القیمة العادلة لتفيدمةمستخ ال
بر، كل أكشبضع لواضاحستی ومع ا لباً ت سرثت قد تأ جد بھا ھذه الموجوداوالتي تتافیة والقطاعات ارغاطق الج المن
ت  ة في تسجیل قیم ھذه الموجودات الصلذاضاتاالفترادمتخ كما ستستوقعات السوق قمتناسبشكل ة وعجماقب المستر

المجمعة. المكثفة لیة لمرح المالیة اي المعلوماتفاسب نلمالشكبالغیر المالیة

في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودةاالستثمار 3

بیع" طبقًا ا لغرض البھتفظكـ "موجودات مح محدودةلاعالمإللر مجموعة بانثیفتصنتم ، 2019دیسمبر 31كما في 
وفة". وخالل ت الموقعملیا بیع واللغرض الفظ بھا المحتتداولة ر المات غی"الموجود5ة مالیقاریر الللمعیار الدولي للت

یتعلق درة فیما مصالسھم بعض األملكیةلوح دةالمحدولإلعالمنثر مجموعة با اء كبین شرخالف ، نشأ الفترة السابقة
ات فیھمھي سا والتدةحدوالمالملإلعمجموعة بانثر ل مجلس إدارة لتي تم إجراؤھا من قبل الما باستدعاءات رأس ا

ت  ن مساھما ما طرأ ممر وا األیجة لھذتن. كیمتح ةئھیمن قبل 2020في مارس نھائیاً فالخالھذا حل متالمجموعة.
%  60.5المحدودة من مجموعة بانثر لإلعالمفيللمجموعة لفعلیةلكیة امالت المال، زادرأسات عاءستدن امإضافیة

بانثر وعةمجمالسیطرة على رسةا ممكانھا بإمھنأإلى األمةلشركة اإدارتھتناورات، لتطه اء ھذضوفي %. 87.6إلى 
.  2020ارس في موعة لمجملبعةا تركة شأصبحت وبالتالي المحدودةعالمإلل

الذي تتعامل معھ وقررتياالستثمارصرف المئدة معوالظروف السا ورة أعالهكذلمااتالتطورعةموناقشت المج كما 
ة  إدارة المجموعجد مجلسلذلك، ویجة . نتالمحدودةعالمإللمجموعة بانثر بیعةلیلعممقررةالة منیعید الزواالمثیحدت

ر الدولي یر الواردة ضمن المعیا ایعملاوفيست یلم یعدمحدودةلامعاللإلثر مجموعة بانة في وعمأن استثمار المج 
"، مشتركةریع الوالمشا لة الزمیركات ي الشفارستثم: "اال28لدولي حاسبة الماقاً لمعیار. وبالتالي، وطب5الیة للتقاریر الم

ریختا نماً لكیة اعتبارالموق حقطریقةبرعبأثر رجعي دةدومح لالإلعالمعة بانثر مومج ار في مثاالستالمحاسبة عنتم 
ت علوماراج على المدة اإلر إعادا یلي تأثی). وفیم2018أغسطس 8فظ بھا لغرض البیع" (محتات كـ "موجودتصنیفھ
:المقارنةیة المال
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تتمة) ( المحدودةانثر لإلعالم في مجموعة بر االستثما3

2019رسبتمب 201930دیسمبر 31
كما سبق
اجھا إدرمعادا تسجیلھ

ق  سبكما 
معاد إدراجھا یلھا تسج

دینار  ف أل
كویتي 

ألف دینار  
كویتي 

نار  دیألف
كویتي 

ألف دینار  
تي یوك

-201,651-210,931البیعبھ لغرضحتفظ أصل م
(43,733)-(68,002)-میةشركة محاصة إعالحصة في نتائج 

140,038-125,049     -ة*میإعالمحاصة في شركةمار تثسا

مرحلة لااح ي األربلة فالمسج الخسائر في لحصةمثل اا یبمیتيدینار كوألف17,880غ القیمة الدفتریة بمبلتأثرتا كم* 
.2019ینایر 1ي ا فكم

مالیة تقاریر الللي لدوالطبقًا للمعیار ة عنھا بالمحاستم تابعة، كة شرالمحدودةعالمإللبانثر مجموعة أصبحترد أن ج مب
قاً با حتفظ بھا سلمملكیتھا احصةتقییم عة عادت المجموعلى مراحل، أدمج األعمال حقق ًا لتظرونألعمال". امج : "د3

.)10إیضاح(ینار كویتيألف د75,893لغ اً بمبزة وسجلت ربح الحیا نثر في تاریخبا مجموعةفي 

المسیطرة رالحصص غیك لذالمقدرة وكوالمطلوباتة ذالمستحووجودات المؤقتة للمدلة العا مةالقیلي ملخص فیما ی
:)ا علیھذالمستحولشركة لة محددقدرة الملفي صافي المطلوبات اكنسبة (

ة  القیم العادل
قتة المؤ 
ألف 
ینار كویتيد

الموجودات 
13,806لبنوك ادى ق ولنقد في الصندو

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

23,651أخرى ت دا موجو 
────────

116,931
────────

ت المطلوبا
111,191قروض مستحقة 

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

────────
247,150

────────

(130,219)قدرة م لي المطلوبات ا صاف

232,120اً لمحتفظ بھا سابقكیة اصة الملح عادلة لال لقیمة ا
(16,146)الشركة المشتراة غیر المسیطرة في الحصص 

────────

346,193جودات غیر ملموسة) من مو(مدرجة ضؤقتة الم الشھرة 
════════

اعلى رةللفتغیر المسیطرةحصصبالالخاصة رباحواألتایراداإلة، كانت نفي بدایة السحالة إتمام دمج األعمالفي 
.التواليألف دینار كویتي على 757بمبلغ اقل ونار كویتيألف دی32,164غ بمبل
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ولدى البنوك  وق ي الصند د فنق4
ة) مدقق(

سبتمبر30
2020

ف أل
دینار كویتي

مبر  دیس31
2019

ألف 
تي ینار كودی

تمبرسب30
2019

ألف 
ي ت یكور دینا

834,714813,773859,265لبنوكدى ارصدة لوأد نق
587,981757,962549,818أشھرثةثالذات فترات استحقاق أصلیة حتى ودائع
(231)(199)(199)ان متوقعةائتمرخسائ

────────────────────────
1,422,4961,571,5361,408,852لمعادل اقدوالنالنقد
ثالثةن قاق أصلیة تزید عتح رات اسع ذات فتائود: افیض
23,95510,43312,238أشھر

────────────────────────
1,446,4511,581,9691,421,090

════════════════════════

خسائر ائتمان مخصص5

لسلف: واضبالقروة متوقعة المتعلقتمان الئائر االخسمخصصاتتغیرات في فیما یلي تحلیل ال

لياإلجما3مرحلة ال2المرحلة 1حلة المر
دینار كویتي ألف نار كویتي ألف دیي ألف دینار كویتار كویتي ألف دین

ن المتوقعة ئتماسائر االمخصص خ
202024,41157,880123,666205,957ینایر1في كما رصیدال

65,74550,297(18,084)2,636فترةلاخالل)الرد(/المحمل
(5,142)(5,142)--ة رلفتخالل اغ مشطوب بلم

(622)(2,055)1,522(89)ةأجنبیل عمالتتحوی
────────────────────────────────

202026,95841,318182,214250,490سبتمبر 30يفكما 
════════════════════════════════

مالياإلج3المرحلة 2ة مرحل ال1حلة مرلا
كویتي ألف دینار یتي نار كوألف دیألف دینار كویتي یتي كونار لف دیأ

لمتوقعةمخصص خسائر االئتمان ا
201927,94758,181118,952205,080ینایر1فيكما دالرصی
15,70015,956(1,664)1,920رةالفتخالل )(الرد/ل المحم
(12,968)(12,968)--الفترةالل طوب خ مشمبلغ

(506)143(591)(58)عمالت أجنبیةتحویل 
────────────────────────────────

201929,80955,926121,827207,562مبرسبت30كما في 
════════════════════════════════

صلة دیة ذات الیة غیر النقنلتسھیالت االئتما لتوقعة لمانتما ئاالصص خسائر مخالرد إلىة قیمت بلغلفترة، خالل ا
.  كویتي)ارلف دینأ2,878: 2019سبتمبر30(دینار كویتيألف1,088

مرحلة:  كلریة للقروض والسلف لمجمل القیمة الدفتیع توزي فیما یل
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(تتمة) ائتمان خسائر مخصص5

الياإلجم3المرحلة 2رحلة الم1مرحلة ال
ألف 

تيیدینار كو
ألف 

يتدینار كوی
ألف 
ر كویتينادی

ألف 
ر كویتيدینا

3,815,817781,386372,3574,969,560قروض وسلف
(250,490)(182,214)(41,318)(26,958)متوقعةالن االئتما ائرخسمخصص

────────────────────────────────

20203,788,859740,068190,1434,719,070سبتمبر 30في كما 
════════════════════════════════

اإلجمالي 3المرحلة2رحلة الم 1مرحلة ال
ألف 
كویتي ر  دینا

ألف 
یتي كواردین

ألف 
تي دینار كوی

ألف 
ر كویتي دینا

4,124,253672,378264,9765,061,607قروض وسلف
(207,562)(121,827)(55,926)(29,809)وقعةتخسائر االئتمان المصصمخ 

────────────────────────────────────

20194,094,444616,452143,1494,854,045سبتمبر30كما في 
════════════════════════════════════

ة مستحقض روق6

سبتمبر30
2020
ألف

كویتيدینار 

(مدققة) 
ر  دیسمب 31

2019
ألف 
كویتي ار دین

سبتمبر30
2019

ألف 
دینار كویتي 

728,552793,474740,137حدةاستحقاق خالل سنة واوض ذات فترةقر
718,787605,516643,581ة واحدةن سنق أكثر مستحقا ت فترة اقروض ذا

────────────────────────
1,447,3391,398,9901,383,718

────────────────────────
(684,972)(694,011)(788,806)موعةوض فیما بین شركات المج ناقصاً: قر

────────────────────────
658,533704,979698,746

════════════════════════
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سندات 7

سبتمبر30
2020

ألف  
دینار كویتي

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
ألف 
كویتي نار دی

رسبتمب 30
2019

ألف 
ر كویتي دینا 

كة األم: مصدرة من قبل الشر
نوفمبر8فينویاً وتستحق % س5.50بنسبة بمعدل ثابتسندات 
202313,93213,91613,911

خصم المعلن المعدل زائدسنویاً % 2.25سبة بنرتغیمبمعدل سندات 
ستحقوت ) ویاً سن%6.5صى (بحد أقكویت المركزيالمن قبل بنك 

202385,57685,48585,454نوفمبر 8ي ف

دیسمبر  28وتستحق في % سنویاً 5.25ابتة بنسبة ثفائدةسندات ب
202435,72035,67635,662

م المعلن فوق معدل الخصنویاً س% 2.25ة نسببتغیرةمفائدة سندات ب
) ویاً سن % 6.25(بحد أقصىت المركزي كویمن قبل بنك ال

202463,50263,42463,399ر دیسمب28تحق في وتس
مصدرة من قبل شركات تابعة: 

دیسمبر  30تستحق في و% سنویاً 4.125نسبة ثابتة بفائدة سندات ب
202199,82899,72499,690

بریل أ19نویاً وتستحق في % س5.75ة نسببفائدة ثابتةسندات ب
202332,15032,15032,150

خصم ال% سنویاً فوق معدل 2.50ة یرة بنسبائدة متغفسندات ب
یل أبر19وتستحق في ك الكویت المركزي المعلن من قبل بن

202327,85027,85027,850

202314,90014,90014,900ولیو ی26% سنویاً وتستحق في6سبة فائدة ثابتة بنبسندات

خصمالدل  فوق مع% سنویاً 2.75متغیرة بنسبة ئدةفا سندات ب
)  سنویا %7ن من قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى لمعال

25,10025,10025,100وتستحق في 26 یولیو2023 

صم خ لا% سنویاً فوق معدل 3.95متغیرة بنسبة دةفائت بداسن
)  نویاً % س7كزي (بحد أقصى المرالكویت قبل بنكالمعلن من

69,44669,38369,362وتستحق في 9 مارس 2026

202629,90429,87729,868مارس 9ویاً وتستحق في % سن6فائدة ثابتة بنسبة سندات ب
────────────────────────

497,908497,485497,346
(23,050)(22,000)(21,550)كات المجموعةات بین شرعادتبناقصاً: اس

────────────────────────
476,358475,485474,296

════════════════════════
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األجل  أوراق دفع متوسطة8

مبرسبت30
2020

لف أ
ویتيكدینار

مدققة) (
دیسمبر31

2019
ألف  
ار كویتي دین

سبتمبر30
2019

لف أ
ي نار كویتدی

ن ركة األم م شصدرة من قبل الرو م سطة األجل بالیودفع متوأوراق
خاصة: ضأغراشركات ذات خالل 

فترةذات كيملیون دوالر أمری500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ 
وتحمل 2020لیو وی15وتستحق في اتسنو10مدتھا تحقاق اس

لى سداد عالستحق وتنویا س% 9.375ئدة كوبون بمعدل سعر فا 
لألوراق ة في سوق لندن مدرج راق الدفع وأوسنوي، أساس نصف 

151,365151,793-. 2020یولیو 15بتاریخ راق وتم سداد ھذه األالمالیة.

رةفتذات ر أمریكيدوالملیون500بت بمبلغ ق دفع بمعدل ثا أورا
ل موتح 2023مارس15وتستحق في سنوات7مدتھا اق استحق

س أسا وتستحق السداد علىنویًا س% 5كوبون بمعدل سعر فائدة 
153,000151,525152,025لندن لألوراق المالیة.  سوق يفمدرجةق الدفع وراوأسنوي، نصف 

فترةذات كيأمریردوالون یمل500بلغ مبمعدل ثابت بأوراق دفع
حمل وت2026رأكتوب29وتستحق في سنوات7مدتھا حقاق است
وتستحق السداد علىنویًا س% 4.229ئدة كوبون بمعدل عر فا س

لندن لألوراق سوق يفة مدرج ق الدفع اوروأسنوي، س نصف أسا 
-152,702151,199المالیة. 

فترةات ذأمریكيالرن دووملی500لغ بمببمعدل ثابت ع أوراق دف
ل وتحم2027فبرایر23سنوات وتستحق في 10اق مدتھا ستحقا

د على أساس وتستحق السدا% سنویا 4.5دة كوبون بمعدل فائرسع
149,955148,213148,605لمالیة. راق اوأللفي سوق لندنة رج ف سنوي، وھي مدنص

ض  ات ذات أغراة من خالل شركعن قبل شركات تابمصدرة م
صة: خا

ت فترة ذاملیون دوالر أمریكي 500بلغ ثابت بممعدلأوراق دفع ب
وتحمل 2021تمبر سب14سنوات وتستحق في 5ا مدتھحقاقاست

لسوق ارجة فيدم، وھيسنویا %3.125ن بمعدلكوبوسعر فائدة 
152,815151,021151,446.األیرلندي لألوراق المالیة

────────────────────────
608,472753,323603,869

(912)(910)(917)وعة ادات ما بین شركات المجمبع: استناقصاً 
────────────────────────

607,555752,413602,957
════════════════════════

ة واالحتیاطیات الشركة المشترامساھمین وأسھم یة الخاصة بالالملكق قوح9

ل  رأس الما) أ

بتمبرس30
2020

ألف 
ینار كویتيد

ققة) (مد
ر  دیسمب 31

2019
ألف  

دینار كویتي 

رسبتمب 30
2019

ألف 
ر كویتي دینا

200,000200,000200,000م) للسھفلس 100بقیمة مال مصرح بھ (أسھم رأس
════════════════════════

200,000200,000200,000*)س للسھمفل100سھم بقیمة امل (أوع بالكدفرأسمال مصدر وم
════════════════════════

:  2019تمبرسب30سھم و1,502,369,362: 2019بردیسم31سھم (1,502,369,362عدد نمس المال أركون * یت
:  2019ر مبدیس31(سھم497,630,638ینما تم إصدار عددل نقدًا بوع بالكامدفسھم) م 1,502,369,362

ة.كأسھم منح سھم) 497,630,638: 2019سبتمبر30وسھم 497,630,638
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(تتمة) الشركة المشتراة واالحتیاطیات مین وأسھم مساھكیة الخاصة باللق المقوح9

ھم ار أسعالوة إصد)ب 
.للتوزیعغیر متاحة ھمر األساوة إصدإن عال

الشركة المشتراة أسھم ج) 

سبتمبر30
2020

(مدققة) 
دیسمبر  31

2019
بتمبرس30

2019

186,594,388187,630,160187,459,660ة الشركة المشتراد أسھم عد
%9.37%9.38%9.33مئویة من رأس المالالنسبة ال
28,17640,52841,241)تير كوی(ألف دینا سوقیةالقیمة ال

وزیع.للتةح تا غیر ممشتراة المحتفظ بھا أسھم الشركة الات بما یعادل تكلفةیطإن االحتیا 

اح ات أربزیع ) تود
سنة  للللسھمفلس 10أرباح نقدیة بقیمة وزیعتة للمساھمینلسنویاالعمومیة دت الجمعیة، اعتم2020یونیو17في 
م ھمي الشركة األا إلى مسفلس للسھم)12: 2018دیسمبر31منتھیة في اللسنة ل(2019ر دیسمب31ي ھیة فالمنت

جیل.تاریخ التسي فا كمت جالالمقیدین في الس

ة رأس المال  ) زیادھـ
452,748,662دد ر عل اصداأسمال الشركة االم من خالزیادة ر2019یونیو12رة الشركة االم في ر مجلس إداقر

أسھم بمبلغ  صدارإم وعالوة ھفلس للس100قیمة اسمیة بمبلغیتضمن والذيللسھم سفل210مة بقیباكتتا عرسب سھم 
قوق  ح حصصإصداربكتتاب اال. تم ت الرقابیةضروریة من الجھا قات الوافى المالحصول علعد بم للسھفلس110

ر أسھم بمبلغ  داوة إصالوعویتي لف دینار كأ45,275بمبلغس المال في رأالكامل ونتج عن ذلك زیادةبالملكیة 
یتي.  ألف دینار كو49,802

رثما است دات إیرا10
یة فيھر المنتأشھالثالثة

سبتمبر30
المنتھیة في  شھرالتسعة أ

رسبتمب30
2020

ألف  
يدینار كویت

2019
ألف 

دینار كویتي 

2020
ألف  

دینار كویتي

2019
ألف 
كویتي ر دینا

لة من  رجة بالقیمة العادیة مدالمداتیع موجوبحرب
1,4691,6119042,509الخسائر الل األرباح أو خ 
جة  ت مالیة مدرن موجودار محققة میغباح رأ

3,3752,0882,0615,296ح أو الخسائرل األربا ن خاللقیمة العادلة مبا 
لالخ دلة منا درجة بالقیمة العمبیع أدوات دینربح 
5,7002,9968,5745,526املة األخرىشلایراداتاإل

محتفظ بھا سابقاً الحصة الملكیة للربح إعادة قیاس 
-75,893--)3إیضاح (

6745172,5175,266دات توزیعات أرباح إیرا
(96)---استثماریةتة بیع عقاراخسار

-(3,160)--یةرات استثمارلعقا ة العادلة لقیمالتغیر في ا
-426--شركات زمیلةربح بیع استثمار في

────────────────────────────────

11,2187,21287,21518,501
════════════════════════════════
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لسھم اة) (خسارربحیة 11

سیة:سااأل
بعد  كة األم لخاص بمساھمي الشراالفترة (خسارة)ربح قسمة ساسیة عن طریق ألالسھم ارة) (خسا حیة ربیتم احتساب 

األسھم القائمة خالللعدد حرج ملاالمتوسط ىعلالمستدامة سمالیة وراق الرألألخرىألفوعات اوالمدالفوائدمدفوعات 
یلي:ما ، كالفترة

يفنتھیةأشھر المالثالثة
سبتمبر30

ي نتھیة فالمسعة أشھرالت
سبتمبر30

2020
) إدراجھا(معاد  

20192020
) دراجھاإ(معاد  

2019
ألف 
ار كویتيدین

ف  أل
تي یینار كود

ألف 
تيیكودینار

ف  أل
ینار كویتي د

: م األساسیةالسھ(خسارة) ة ربحی
فترة الخاص لا) (خسارةح رب

(20,977)15,111(2,950)4,083م  األبمساھمي الشركة
د ومدفوعات  ئفواعات مدفوقًصا: نا 

رأسمالیة مستدامة  ألوراقأخرى 
(11,286)(2,713)(7,692)-ركة األملشاياھمبمسخاصة 

────────────────────────────────────────────────
ة الخاص الفترة)رسا (خ ربح

فوعات  مدد ركة األم بعلشابمساھمي 
قألوراومدفوعات أخرىائدفوال

(32,263)12,398(10,642)4,083مستدامة رأسمالیة
════════════════════════════════════════════════

2020201920202019
سھمسھم ھمسسھم 

سھم القائمة:  ألعدد ا
رأس  المتوسط المرجح لعدد أسھم 

2,000,000,0001,920,996,6112,000,000,0001,689,910,420وعلمدفالمال ا
توسط المرجح لعدد أسھم الشركة  الم

(158,420,334)(187,494,536)(176,262,460)(187,226,236)المشتراة  
────────────────────────────────────────────────

1,812,773,7641,744,734,1511,812,505,4641,531,490,086ةالمرجح لعدد األسھم القائمالمتوسط 
════════════════════════════════════════════════

س لففلس فلس فلس 
(21.1)6.8(6.1)2.2ةساسیاألالسھم ة) ر(خسا ربحیة 

════════════════════════════════════════════════
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تمة)(تلسھم اة) سار(خة ربحی11

:  المخففة
بعدألمة اركمساھمي الشالخاص بالفترة رة) (خسا ربح قسمةن خالل ھم المخففة مالس(خسارة) یة ربحتساب م اح تی

ي الربح نتیجة فر النقصتأثیس عكما یبةمعدل، الستدامةالمرأسمالیة الألوراقلرىالمدفوعات األخ والفوائدمدفوعات 
ال الفترة مضافخالألسھم العادیة القائمة اعددلالمتوسط المرجح ة، علىركات تابعة لشالمحتمللعادیة ھم اممارسة األسل

د  وظفین. یوج سھم للماألء یارات شرافة خ تحویل كا دا عنمحتمل إصدارھلیة ادھم العا مرجح لعدد األسلط اإلیھ المتوس
للموظفین، والتي سھم ألاار شراء ج خیب برنامھا بموج صدارقائمة تم إء أسھم للموظفینرایارات شاألم خ ة لدى الشرك

بحیة.لرن لھا تأثیر مخفف على اكود یق
يفیة أشھر المنتھالثالثة

سبتمبر30
ي یة فھالمنتھرش لتسعة أا

سبتمبر30

2020
ادراجھا)  (معاد  
20192020

ادراجھا)  (معاد
2019

: لسھم المخففةاخسارة) (ربحیة 
ألف 

یتيدینار كو
ألف

تي دینار كوی
ف أل

تيدینار كوی
ألف

دینار كویتي 
الخاصالفترة(خسارة)ربح

(20,977)15,111(2,950)4,083الشركة األم  بمساھمي 
ومدفوعات  ئدفوادفوعاتما: ناقصً 

مستدامة  أسمالیةرقوراألأخرى 
(11,286)(2,713)(7,692)-ي الشركة األمخاصة بمساھم

────────────────────────────────
خاص الفترة الارة)(خسبحر

ت  فوعا مدم بعدبمساھمي الشركة األ
راقألوىعات أخرومدفوالفوائد

(32,263)12,398(10,642)4,083مةمستدارأسمالیة 
════════════════════════════════

سھمم سھسھمسھم 
1,812,773,7641,744,734,1511,812,505,4641,531,490,086لقائمةدد األسھم العمرجحالالمتوسط 

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

فلس فلس فلس فلس 
(21.1)6.8(6.1)2.2فةلمخفم االسھ(خسارة)ة ربحی

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

إن ففة حیثالسھم المخ ارة)(خسربحیةاب حتسبان عند اسار في الح عند اإلصدمأسھیر خیار شراء ذ تأثیتم أخ لم
. ةففغیر مخ النتیجة

ملكیة  الحقوق ارتعدیالت على إصداللكي تعكس 2019نة لسیة والمخففةالسھم األساسة) ار(خسربحیةتم تعدیل 
).  9(إیضاح 

بیة ي عملیات أجنر فثمااالستفي صاط تحو12

ة،المحدودر لإلعالم ثوعة بانالستثمار في مجمجنبیة (مثل ات أفي عملیا ستثماراتھا ایصبتخصة عجموقامت الم
عرفة) وأوراق دفع  لمد ش.م.ب، ومركز بولسار لفیر والتقاعتوركة تقاعد للش.م.ب.، وشابضةة القالمتحدج الخلیشركةو

بالیورو جل توسطة األوراق دفع مخدام أاستم. تعملیات أجنبیةفي الستثماري اصافحوط لكتیوروجل بالطة األمتوس
خالل  . االستثماراتوالمرتبطة بھذهر االمریكيلدوالجنبیة با ألاالعمالتاطر تحویل خ موعة لموط من تعرض المج للتح 
ن قتراض إلى بیاالاھذاحویلة تعادمن إتجةالناكویتيدینارألف 2,690بمبلغ سائر لخ تم تحویل األرباح أو ا، رةالفت
یة. جنباألعملیات لاارات فيفي االستثما تحویل صمن خسائر ناتجةة أیلمقاصة جمعالملمكثف المرحلي ادخل الشامللا

30في نتھیةخالل الفترة المجنبیة أعملیاتمن تحوط صافي االستثمارات فية لعدم الفاعلییل أي حاالت تسج لم یتم 
. 2020برسبتم
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(تتمة) بیة جنأیات ثمار في عملاالستصافي حوط ت12

التجدید یتم ة والدوالر األمریكي حیثكیترالجلة بین اللیرة آأجنبیة ود تحویل عمالت وقیع على عقتلرقان باك بقام بن
دت ھذه  ة. أتابعة التركیشركتھ الار البنك في ثمصافي استتحوط لھذه العقود كصیصتخ وتم أساس شھري.على
ل للعقود یة التحوالناتجة من إعادأو الخسائر حاألربا إنر األمریكي.ة بالدوالج مدريدائنة بالصافة الى مراكز ملا المع

ن تحویل مناتجةئرأو خسا صة أي أرباح لمقا المجمعحلي المكثف الشامل المرلدخل بیان اتم تحویلھا إلى یھا لیإالمشار
يارات فستثمط لصافي االیات التحولعملةیل عدم فاعلی. لم یتم تسج یةكلتابعة التركة اارات في الشراالستثمصافي

.الفترةئر خالل ا او الخسیة ضمن االرباح جنبأعملیات 

قة  عامالت مع أطراف ذات عالم13

جلس  اء مالزمیلة وأعضالشركات ويھم الرئیسسا أي الم؛ عالقةمع أطراف ذاتتتمك التي تللمعامالت تمثل ھذه ا
اً و تأثیرسیطرة مشتركة أارسون علیھا میھا أو علییسیطرونلتي اشركات الووعة مالعلیا للمج وظفي اإلدارة وماإلدارة

مالت  والمعا . إن األرصدةرة المجموعةمن قبل إداالمعامالتھذهوط قة على سیاسات تسعیر وشرافموالملموساً. یتم 
مما یلي:قة تتكونطراف ذات عالأمع

اھم مس ال
رئیسي ال

شركات  ال
أخرى  ة الزمیل 

يجمالاإل
سبتمبر30

2020

قة) (مدق
بر مدیس31

2019
سبتمبر30

2019
ف أل

ر كویتي ا دین 
ألف 

ویتي كدینار 
ألف  

دینار كویتي 
ألف 

یتي دینار كو 
ألف  
یتي ینار كود

ألف  
ر كویتي دینا 

المرحلي  ي  ركز المالالم بیان 
مجمع:  كثف الالم
11,858-----ولدى البنوكدوقفي الصننقدال

44,542341,806386,348377,259346,620-لف * قروض وس
262,2891512,4664,7044,382ات أخرىدموجو
والمؤسسات  لبنوكتحق إلى االمس
11,23747,65358,89037,64337,022-خرى*لیة األالما 
80,48217,35918,001115,84264,98566,808* ء ال دائع من عمو

3,0603,0313,041-3,060-متوسطة األجلأوراق دفع
46136811,14550,20115,086أخرىاتبمطلو

1,5099062,4152,4152,415-دامة  تأسمالیة مسأوراق ر

ة: ملالتزامات ومطلوبات محت 
16,6872,49719,1846,0105,349-عتمادب اخطا 

2550,7883,87454,687101,796101,831ضمانات 

ركات  ش
زمیلة 

في ةالمنتھیعة أشھرتسال
سبتمبر30

المساھم 
20202019ى خر أالرئیسي 

لف أ 
كویتي دینار  

ألف 
یتي ار كودین 

ألف  
ي دینار كویت

ألف  
ي یتو ار كدین

ألف  
یتي ر كویناد

: عامالت الم
3,3028066,17310,28110,486ئد واإیرادات ف

1,598----احأربرادات توزیعات إی
675603761,0031,937ب وعموالت ا عات أتدإیرا

5,2024481445,7943,752وائد وف فمصر

.فيلقطاع المصرة با تابعات شركاتبعملیعالقة ذات لدى أطراف صدةاالرتتعلق *

ت لقطاعاامعلومات 14

ئول  لى مسإالمقدمة لیة خ الدایر دًا إلى التقارستنا ایةرئیسأعمالاتاعقطستةإلىالمجموعة یمتم تنظاإلدارة، ض ألغرا
، كما یلي:التشغیلیةالقراراتتخاذا

الخدماتوتتضمنةبھا المجموعقوم ریة التي تتجا المصرفیة الشطةاألنفي مثل تتالتجاریة:فیةاألنشطة المصر
نوك بالةقابرالمنشآت تحت ھذهتعملجات الخزانة. نتخاصة ومات المصرفیة الموالشركات والخدادیة لألفرالمصرف

تعمل بھا.لتي دول افي الالمركزیة 
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(تتمة) ت لقطاعاامات معلو14

ت المصرفیة رااالستثما خدمات وتالموجوداإدارة أنشطةيفلمثتصرفیة: تالمتدمات االستثماراوخ األصول ة إدار
خدمات األسواق المالیة) وت خدمات االستشاراات (وتمویل الشركات الموجودوتتضمن إدارة ة قوم بھا المجموعي تلتا

.  وإدارة الثرواتحوثوالباالستثماریةتشارات سواال

ة األخرى.علقالمتوالخدماتةالمجموعھا قدمالتي تنتأمیلالقطاع أنشطة ان: یمثل ھذایالتأم

الصناعیة ر ا ة عن طریق األقمدفوعمیة إعالمیة نیوتلفزات ة في تقدیم خدمعاع أنشطة المجمولقطام: یمثل ھذا العاإل
.ةقالمتدفسائط والووالكابالت 

تروكیماویة عات البصناواللصناعیةیع االمشاریرتطوفي عةھا المجموطة التي تقوم بمثل األنشی:عيالقطاع الصنا 
.لةذات الصقطاعات األخرى لوامعدات الطبیة والت رافق والخدما الموات الغذائیة والصناع

.  راتع الضیافة والعقا في قطا وعةجمنشطة التي تقوم بھا الماألمثلیلعقارات: واافة أنشطة الضی

یمیة والتعلات اإلداریةوالخدمراتتشا سضمن االوتتالمجموعةقوم بھا تخرى التيمثل األنشطة األیأخرى: 
. رقمیةلقمار الصناعیة ااألت وخدمات شبكا ریةاالستشا و

ة. مجموعلالمعتمد من قبل إدارة ار عشغیل مدرجة بالسالتل بین قطاعاتیوح عار التإن أس

موعة:مج اللدىالتشغیل عات قطا فیما یتعلق بقبل الضرائبیرادات واألرباح لومات اإلمعین الجدول التاليیب

نتھیة في  المالتسعة أشھر
مبرسبت30

عاد إدراجھا) (م 20202019
ع نتائج القطالقطاع اإیراداتلقطاع اج نتائاعإیرادات القط

ألف  
يدینار كویت

ألف  
يار كویتدین

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

369,20685,265390,617102,200یة التجاریة لمصرفااالنشطة 
االستثمارات وخدمات االصولدارة إ

(42,288)39,380(53,191)35,324فیةالمصر
6,4226,4224,9324,932تأمین 

(43,733)(43,733)122,73043,085*مالإع
15,0392,03831,5536,734صناعيع قطا 

95,0642,526(6,057)76,550ضیافة وعقارات
(1,601)35,170(3,045)25,453أخرى

(725)(41,632)(48,597)(83,780)بین القطاعات ستبعاداتا
──────────────────────────────

566,94425,920511,35128,045ونتائج القطاعاتتإیرادا
══════════════════════════════

قیمة ابقًا ببھا سالمحتفظالربح من حصة الملكیة 2020سبتمبر30الم كما في عاإلائج قطاع ات ونت* تتضمن إیراد
).3ح دینار كویتي (إیضا ألف75,893
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(تتمة) ت عاطالقامات معلو14

المجموعة:شغیل لدىقطاعات التومطلوبات دات جولتالي مول االجدویعرض

سبتمبر30
2020

ألف  
دینار كویتي

(مدققة) 
ر  سمب دی31

2019
) (معاد إدراجھا

ف  لأ
كویتي ینار  د

سبتمبر30
2019
) اإدراجھ (معاد  
ألف  

تي دینار كوی
الموجودات: 

8,383,4768,566,8128,246,732یة جارلمصرفیة التااالنشطة 
625,598914,621742,292ات المصرفیةرستثما خدمات االواالصولإدارة 
82,34082,06878,150تأمین 

429,910125,049140,038عالمإ
283,217298,266300,396اعيصنطاع ق

985,378974,513977,951تراوعقاضیافة
349,759362,290346,817ى أخر

(981,037)(1,035,430)(1,024,360)بین القطاعاتات اداالستبع
────────────────────────

10,115,31810,288,1899,851,339ت إجمالي الموجودا
════════════════════════

لوبات: المط
7,470,3477,584,3487,251,491ة التجاریةیالمصرفشطة االن
1,384,8231,541,2431,307,233یةمصرفثمارات الالستت اوخدما لصواالإدارة
--237,712إعالم

146,324144,234133,158صناعيطاع ق
666,085657,982670,038ضیافة وعقارات

261,636255,218263,482أخرى
(816,714)(904,131)(975,139)ات ین القطاععادات باالستب

────────────────────────
9,191,7889,278,8948,808,688مطلوبات إجمالي ال

════════════════════════

وعة المجمل ة داخالمختلفالقطاعاتلتي تتم بین ت اوالمعامالاألرصدة دستبعا ت بین القطاعات اداا االستبعیمثل بند 
.مجموعةلألعمال ادي عا الفي السیاقتجة والنا 

لتزامات  ا15
التالیة: لتزاماتمجموعة االلدى الجدوی

سبتمبر30
2020

ألف  
دینار كویتي

مدققة) (
سمبردی31

2019
ف  أل

ویتي كدینار

سبتمبر30
2019

لفأ
كویتي دینار

االئتمان: ات تتعلق ب مالتزا 
253,351290,284245,609ماداعتاتخطاب
983,3121,022,8841,012,118توقبوالاناتضم

────────────────────────
1,236,6631,313,1681,257,727

698,038764,668762,226وبة حائتمان غیر مسخطوط 
63,27498,383117,808تثمار علق باالستتالتزامات 

────────────────────────
1,997,9752,176,2192,137,761

════════════════════════
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ت المشتقا16
ة  إن القیم.مجمعةالمكثفة الرحلیة لمالیةالما لوماتالمعریخ ا في تا لمشتقات القائمة كماالسمیة لالقیمةالتاليیبین الجدول 

. قاتتالمرتبط بالمشياألساسالمؤشرل أوالمعدد إلى األصل أوللمشتقات تستنةاالسمی

تمبرسب30
2020

ألف  
ينار كویتدی

) ة(مدقق
دیسمبر  31

2019
ألف  

ي ویتدینار ك

سبتمبر30
2019

ف  أل
دینار كویتي 

: تاجرة بھا للم محتفظ المشتقات ال 
) وطتحلل ؤھلةغیر المنود (متضمنة الب

1,258,3811,103,2531,153,543ت أجنبیة آجلةمبادلة عمالعقود
142,716178,844208,817سعار الفائدةأمبادالت 

24,52578,84766,648یاراتخ 
════════════════════════

لتحوط: بھا لمشتقات محتفظ
دلة:  عایمة التحوط الق 

175,040285,852215,586ألجنبیة اآلجلةالعمالت امبادلة عقود
════════════════════════

دفقات النقدیة: لتحوط ات
280,871276,245300,645أسعار الفائدةتالادمب

════════════════════════

ةالمالیألدوات لالقیمة العادلة17

.الیةمالیة والمطلوبات الموجودات الة من الماألدوات المالین تتكو

تي الاألجلوسطة تالدفع مأوراقاستثناء ب،یةدفترالعن قیمتھا ادیةمبصورةتختلف الت المالیةدوالألالعادلة مةإن القی
وجودات  بالنسبة للم. )تيار كویدینألف 786,082: 2019مبر یسد31(دینار كویتيألف 612,215لةعادقیمتھا اللغ تب
منفأشھر) ثالثة(أقل من لاألجق قصیرةحقا فترة استذاتالسائلة أویةبیعة النقدالطذاتلمطلوبات المالیة والمالیة ا
حسابات الطلب وع تحت ائاض أیًضا على الوداالفترھذا بق نطیالعادلة. ا متھقیبا ادل تقریتعیةردفتة الالقیممفترض أنال

.ت المتغیرةعدالدوات المالیة ذات الممحدد واألاستحقاق تاریخ لیس لھا ي التاراالدخ 

ة  بالنسبتوفرة. انت مكطة، إذا لنة في سوق نشمعالق ار السو رة تؤخذ من أسععالمسالمالیةاق دلة لألورالعا إن القیمة
األسالیبضمن تلكسبة. یمكن أن تتنا قییم مام أسالیب تباستخدالعادلةیتم تقدیر القیمةمسعرة،ر الغیلیةلألوراق الما 

ى حد إلة ثلخرى مما الیة ألداة ألح ادلة ایمة العالقرجوع إلى أو المتكافئةة ریات شروط تجا ذةاستخدام معامالت حدیث
أخرى.یم تقینماذجصومة أو ة المخ النقدیدفقاتتتحلیل الكبیر أو 

عادلة  اللنة لھا. تستند القیمةشراء المعسعار الة بالرجوع إلى أشطسواق نلمدرجة في أنادیق اة للصدلتحدید القیمة العا یتم
ق لسواردام أسعاالصندوق باستخ ر دیممن قبلیتم تحدیدھا تيدات الالموجویمةلى صافي قرجة إغیر المدقللصنادی
ًا من  المدفوع حدیثر مثل السعخرىاألبولة مقالیب سالألایر ذلك من غأو رةتوفكانت ما إذة وجودات األساسینة للمالمعل
شركة مماثلة. ة لالسوقیآخر أو القیمةمستثمرقبل 
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)(تتمة المالیةات لألدودلةالعاالقیمة 17

لقیمة العادلة لمي ھرجدول الال
یم:التقیحسب أسلوب اح عنھا واإلفصقیمة العادلة لألدوات المالیةالحدیدرمي التالي لتول الھعة الجدولمجماتستخدم 

مماثلة. ودات ومطلوباتموج معدلة) في سوق نشطة ل(غیرة  معلنأسعار: 1المستوى 

ة مباشرة ا بصور، إموظةح ملة لمة العادعلى القیوھري ج لایرتأثت الذایع مدخالتھا جمكونتأخرى لیب: أسا 2وى المست
ورةباشیر مأو غ

جلة وال تستند إلى ة المسلعادلیمة اعلى القوھري ج رأثیذات تخدم مدخالت لتي تستألخرى ا: األسالیب ا3المستوى 
ي السوق.فالمعروضةات یانالب

عادلة: الةللقیمالھرمي جدول لمستوى الوفقا العادلة ة یملقدرجة باات المالیة الماألدوي تحلیلتالالجدول الیوضح

3المستوى 2المستوى 1ى ستوالم
عمجمو
لةة العادالقیم

2020بر سبتم 30
لفأ

دینار كویتي
ألف  
تيار كویدین

ألف  
ر كویتيدینا

ف  أل
دینار كویتي

لة عادلقیمة البا قاسة موجودات م
دلة من خالل عا المةة بالقیدات مالیة مدرج موجو

:ئرالخسا واألرباح أ
5,01024,209-19,199الیة ق ماأور

2506,082-5,832یةأوراق دین مال
37713,91586,237100,529دیق مدارةصنا 
125,213125,213--ات متنازل عنھاودموج 

────────────────────────────────
25,40813,915216,710256,033

────────────────────────────────

بالقیمة العادلة من خالل رجة ات مالیة مددوموج 
األخرى: لشاملةایرادات اإل

18,85816,13351,91386,904أسھم
223,4124,9886,820235,220أوراق دین مالیة 

────────────────────────────────
242,27021,12158,733322,124

────────────────────────────────

3المستوى 2ستوى الم1لمستوى ا
مجموع 
العادلة القیمة  

2019بر دیسم31
لف  أ

دینار كویتي 
ألف
ر كویتي ادین

لف  أ
دینار كویتي 

ألف  
كویتي دینار  

دلةیمة العا بالقسةمقا موجودات
من خالل لة رجة بالقیمة العادمدمالیة جوداتمو

:ائرخسلاألرباح أو ا
5,39020,514-15,124الیةق مأورا

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

139,475139,475--ھاات متنازل عنموجود
────────────────────────────────

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

خالل مدرجة بالقیمة العادلة منمالیةموجودات  
ألخرى: الشاملة ات دارایاإل

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

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

────────────────────────────────



وشركاتھا التابعة  ش.م.ك.ع. الكویت القابضة یعمشارةركش
) ر مدققةمكثفة المجمعة (غیلیة الرح ومات المالیة الملمعلاولح حات إیضا
2020سبتمبر30ي كما ف

24

ة) (تتمالعادلة لألدوات المالیةلقیمة ا17

(تتمة) لةالعادیمةلھرمي للقجدول اال

3المستوى 2مستوى ال1ستوى الم
مجموع 

مة العادلة القی

2019سبتمبر30
ألف  
تي ویكار  دین

ف  أل
نار كویتي دی

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
نار كویتي دی

ة العادلةیمبالقاسةقمموجودات  
خاللرجة بالقیمة العادلة من لیة مدما موجودات

:لخسائرأو اباحألرا
1,18414,296-13,112ق مالیةأورا

5,043--5,043أوراق دین مالیة
31914,593121,925136,837ةصنادیق مدار

112,983112,983--عنھاموجودات متنازل 
────────────────────────────

18,47414,593236,092269,159
────────────────────────────

ن خالل یة مدرجة بالقیمة العادلة ممالموجودات
خرى: األةت الشاملادااإلیر

31,20336,89538,108106,206سھمأ
131,0044,9187,000142,922دین مالیة راق أو

────────────────────────────
162,20741,81345,108249,128

────────────────────────────

حلي المرالمركز الماليیان بتأثرإن یمة العادلة. قات البین مستویوھریةج تأي تحویاللم تكن ھناكالفترة، خالل
فيتغیرطرأذا إجوھري یعتبر غیر المجمعكثف المرحلي المكیة ملوق الحقيفات غیرمجمع أو بیان التالالمكثف 

%. 5بنسبةمسعرة الاق المالیة غیر ورأللةدید القیمة العادللتح مة خدالمستات المخاطرتغیرم


