
  

 

 

     
 

 

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

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  
 

   2021 مارس 31

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

 

 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات  17إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
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 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

  2021 مارس 31كما في 

  
 مارس 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 )معاد إدراجها(*

 مارس  31
2020 

 جها( *)معاد إدرا

 إيضاحات  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
     

       الموجودات 
 1,424,895 1,346,865 1,262,998 4 نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 550,096 500,770 512,235  وأوراق دين أخرى أذونات وسندات خزانة 
 5,075,597 4,945,497 4,774,993  قروض وسلف 

 284,159 252,208 256,343  وجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  م
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 358,688 391,927 423,314  األخرى 
 651,844 818,524 798,456  موجودات أخرى 

 100,951 118,353 122,282  متاجرة لل عقارات محتفظ بها
 345,017 349,065 356,953  استثمار في شركات زميلة 

 634,615 624,258 635,279  عقارات استثمارية
 390,911 396,442 379,475  ومعدات  ومنشآت ممتلكات

 665,390 607,339 603,204  موجودات غير ملموسة 
  ─────── ─────── ─────── 

 10,482,163 10,351,248 10,125,532  مجموع الموجودات 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات وحقوق الملكية  
     المطلوبات 

 1,445,153 1,271,941 1,161,649  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 5,285,076 5,160,158 5,171,240  ودائع من عمالء 

 805,303 744,113 764,835 6 دائنةقروض  
 476,025 631,977 532,275 7 سندات 
 766,330 601,257 599,799 8 متوسطة األجل دفع أوراق 

 692,037 1,048,409 1,021,966  مطلوبات أخرى 
  ─────── ─────── ─────── 

 9,469,924 9,457,855 9,251,764  إجمالي المطلوبات  
  ─────── ─────── ─────── 

     كية  حقوق المل
 262,576 195,905 182,778 9 لكية الخاصة بمساهمي الشركة األم الم حقوق 

 153,332 153,332 153,332  أوراق رأسمالية مستدامة  
 596,331 544,156 537,658  الحصص غير المسيطرة 

  ─────── ─────── ─────── 
 1,012,239 893,393 873,768  إجمالي حقوق الملكية  

  ─────── ─────── ─────── 
 10,482,163 10,351,248 10,125,532  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 
 

 
 فيصل حمد العيار  

 )التنفيذي( نائب رئيس مجلس اإلدارة

 

المرحلية المكثفة ت المالية والمعلوما 2020يسمبر د 31 المجمعة كما فيالبيانات المالية  تتوافق معالمبالغ المبينة أعاله ال  * بعض
 .(3) رقم اإليضاحفي  تعكس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيلو   2020 مارس 31 المجمعة كما



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

 

 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات  17إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 تهية في  الثالثة أشهر المن

 مارس 31

    

  
2021 2020 

 إيضاحات  

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 اإليرادات: 
   

 93,884 69,165  إيرادات فوائد

 78,509 9,327 10 إيرادات استثمار

 13,956 14,545  أتعاب وعموالت  إيرادات 

 3,672 5,615  حصة في نتائج شركات زميلة 

 (6,101)               -  يةحصة في نتائج شركة محاصة إعالم

 2,656 25,716  شبكات األقمار الصناعية الرقمية و إعالمية تإيرادات خدما 

 33,889 24,276  إيرادات ضيافة وعقارات 

 7,466 7,112  إيرادات خدمات تعليمية

 3,231 2,289  إيرادات تصنيع وتوزيع 

 6,833 6,881  إيرادات أخرى 

 (5,382) 4,794  تحويل عمالت أجنبية  (خسارة ربح )

 

 ─────── ─────── 

  169,720 232,613 

 

 ─────── ─────── 

    المصروفات: 

 64,759 53,213  مصروف فوائد

 1,374 30,604  الصناعية الرقمية  شبكات األقماروإعالمية  مصروف خدمات

 28,414 18,063  مصروفات ضيافة وعقارات 

 3,980 3,651  مصروف خدمات تعليمية

 2,853 1,862   فات تصنيع وتوزيعمصرو

 47,911 40,244  مصروفات عمومية وإدارية 

 6,613 6,666  استهالك وإطفاء 

 

 ─────── ─────── 

  154,303 155,904 

 

 ─────── ─────── 

 76,709 15,417  ربح التشغيل قبل المخصصات 

 ( 37,448)  ( 20,619)  5 مخصص خسائر ائتمان

 

 ─────── ─────── 

 39,261 ( 5,202)   ضرائب  قبل الالربح )الخسارة( 

 (2,482) ( 2,214)   الضرائب 

  ─────── ─────── 

 36,779 ( 7,416)   ربح الفترة  )خسارة( 

 

 ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:  الربح)الخسارة( 

 28,848 ( 8,437)   مساهمي الشركة األم  

 7,931 1,021  الحصص غير المسيطرة 

 

 ─────── ─────── 

   (7,416 ) 36,779 

 

 ═══════ ═══════ 

 فلس  فلس   

    ربحية السهم: )خسارة( 

 15.9 ( 4.7)  11   الشركة األم الخاصة بمساهمي -األساسية  

 

 ═══════ ═══════ 

 15.9 ( 4.7)  11 الشركة األم  الخاصة بمساهمي -المخففة  

 

 ═══════ ═══════ 

 



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

 

 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات  17إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
 

4 

 

 غير مدقق( المكثف المجمع ) بيان الدخل الشامل المرحلي

  2021 مارس 31رة المنتهية في فتلل

 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

   

 2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 

   

 36,779 (7,416) ربح الفترة )خسارة( 
   

   شاملة أخرى:  خسائر

   :المجمعي المكثف إلى بيان الدخل المرحل الحقاً   ابنود لن يتم إعادة تصنيفه

  اإليرادات في التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خاللاص

 (11,906) 723  الشاملة األخرى  )الخسائر(

 (6,622) (1,136) شركات زميلة ل خرىاألشاملة الر خسائالحصة في  
 ─────── ─────── 

 (413) (18,528) 
 ─────── ─────── 

   :المرحلي المكثف المجمع  إلى بيان الدخل الحقاً  اإعادة تصنيفه ميتم أو سيت دبنو

   أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

 (1,385) (339) التحويل إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع صافي -

 (6,911) (5,476) صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة -

 147 (1) التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة -

 1,020 2,127  التغير في القيمة العادلة لتحوط تدفقات نقدية 

 1,733 (8,258) عمالت أجنبية تعديل تحويل
 

─────── ─────── 

 (11,947) (5,396) 
 

─────── ─────── 

 (23,924) (12,360) للفترة   خسائر شاملة أخرى
 ─────── ─────── 

 12,855 (19,776) اإليرادات الشاملة للفترة  )الخسائر( إجمالي
 ═══════ ═══════ 

   

   الربح الخاص بــ: )الخسارة( 

 10,788 (11,817) مساهمي الشركة األم

 2,067 (7,959) الحصص غير المسيطرة
 ─────── ─────── 

 (19,776) 12,855 
 ═══════ ═══════ 

 
 
 

 

 

 



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

 

 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات  17إلى  1إليضاحات المرفقة من إن ا
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  ةبيان التدفقات النقدي
  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

 مارس 31
    
  2021 2020 

 إيضاحات 
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
    عمليات طة الأنش

 39,261 ( 5,202)  الربح قبل الضرائب )الخسارة( 
    التدفقات النقدية:   صافيالربح قبل الضرائب ب  )الخسارة( طابقةت لمتعديال

 (93,884) ( 69,165)  إيرادات فوائد 
 (78,509) ( 9,327) 10 إيرادات استثمار    

 (3,672) ( 5,615)  حصة في نتائج شركات زميلة 
 6,101       -  كة محاصة إعالميةحصة في نتائج شر

 64,759 53,213  د  مصروفات فوائ 
 6,613 6,666  استهالك وإطفاء  

 37,448 20,619 5 مخصص خسائر ائتمان  
 7,860 ( 587)  وراق دفع متوسطة األجل أو  دائنةجنبية من قروض أتحويل عمالت  ةرخسا  (ربح)

 59 56  موظفينمخصص برنامج خيار شراء أسهم لل

 

 ────── ────── 

  (9,342 ) (13,964) 
    وبات التشغيل: طل موجودات ومات في التغير

 (2,739) 4,748  ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
 (3,825) ( 4,097)  خرى أوراق دين أ ذونات وسندات خزانة وأ

 (77,283) 159,960  قروض وسلف   
 3,856 4,235  ت مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودا 

 (57,923) ( 36,653)  رجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمالية مدموجودات 
 (1,481) 12,133  خرى أموجودات 

 (3,012) 61  متاجرة للعقارات محتفظ بها   
 19,792 ( 110,403)  ؤسسات مالية أخرى المستحق إلى بنوك وم 

 (50,982) 23,565  ودائع من عمالء 
 (17,558) ( 32,803)  ت أخرى مطلوبا

 1,331 430 10 ة توزيعات أرباح مستلم
 80,925 74,392  فوائد مستلمة 
 (74,334) ( 63,844)  فوائد مدفوعة 

 (2,023) ( 701)  ضرائب مدفوعة 

 

 ────── ────── 
 (199,220) 21,681  عمليات أنشطة ال (في  ةالمستخدم) من ةالناتجلتدفقات النقدية ا صافي

 

 ────── ────── 
    أنشطة االستثمار 

 (16) 248  عقارات استثمارية   فيصافي الحركة  
 491            -  استثمار في شركات زميلة  فيصافي الحركة  

 602 29  توزيعات أرباح من شركات زميلة  

 

 ────── ────── 
 1,077 277  أنشطة االستثمار  من ةالناتج يةالنقدالتدفقات صافي 

 

 ────── ────── 
    مويل أنشطة الت

 34,830 20,805  ، بالصافي دائنةقروض  متحصالت من
  - ( 100,420) 7 ، بالصافي أوراق دفع متوسطة األجلسداد 

 (587) 95  الحركة في الحصص غير المسيطرة 

 

 ────── ────── 
 34,243 ( 79,520)  أنشطة التمويل  من ةالناتجفي(   ة)المستخدم يةالنقدالتدفقات صافي 

 

 ────── ────── 
 4,087 ( 7,547)  عمالت أجنبية  ترجمةصافي فروق 

 

 ────── ────── 
 (159,813) ( 65,109)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل 

 1,571,536 1,456,005  يناير 1في النقد والنقد المعادل 

 

 ────── ────── 
 1,411,723 1,390,896 4 مارس   31النقد والنقد المعادل في 

 

 ────── ────── 

 
 



 

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

 

 المكثفة المجمعة. لية المرحليةاومات المتشكل جزًءا من هذه المعل 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة  
 المشتراة 

 حتياطيإ
 إجباري 

 حتياطيإ
 اختياري

ت  التغيرا
راكمة في  المت
 ادلة مة العالقي

حتياطي إ
 تحويل 

 عمالت أجنبية

حتياطي إ
خيار  برنامج

شراء أسهم  
 للموظفين

 حتياطيإ
 آخر 

 أرباح
 اإلجمالي  مرحلة

ق  أورا
  رأسمالية
 مستدامة 

 الحصص
 غير المسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 ر كويتي نادي
 ألف 

 ي كويت دينار
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 ينار كويتي د
 ألف 

 دينار كويتي 
               

  2020ديسمبر  31كما في 
 892,519 538,559 153,332 200,628 27,255 (21,398) 2,067 (131,138) (19,287) 76,546 106,821 (93,151) 52,913 200,000 )كما سبق إدراجه( 

 874 5,597 - (4,723) (5,413) 690  - - - - - - - - *(3 )إيضاح دراجاإلإعادة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

عاد  م) 2021يناير  1كما في 
 893,393 544,156 153,332 195,905 21,842 (20,708) 2,067 (131,138) (19,287) 76,546 106,821 (93,151) 52,913 200,000 ( ه إدراج

 (7,416) 1,021 - (8,437) (8,437) - - - - - - - - - ربح الفترة  )خسارة( 
 (12,360) (8,980) - (3,380) - - - (3,438) 58  - - - - - شاملة أخرى   (خسائرأرباح )

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
)الخسائر(    اإليرادات إجمالي

 الشاملة  
 

- 

 

- 
 

- 
 

- 
 

-  58 (3,438) 
 

- 
 

- (8,437) (11,817) 
 

- (7,959) (19,776) 
 56  - - 56 - - 56 - - - - - - - موظفين باألسهم للالمدفوعات 

ى االحتياطي  تحويل إل
محتفظ بها الللمجموعة 
 علغرض البي 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-  134 99 

 

 

- (233) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

المحول إلى األرباح المرحلة  
نتيجة إلغاء االعتراف  
باستثمارات في أسهم  

قيمة العادلة من جة بالمدر
  ل اإليرادات الشاملةخال

 األخرى 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

-  238 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
(238) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

شركات   ملكيةفي  اتتغيرال
 تابعة

 

- 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- (1,366) 
 

- (1,366) 
 

- 1,461  95 
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 873,768 537,658 153,332 182,778 13,167 (22,307) 2,123 (134,477) (18,857) 76,546 106,821 (93,151) 52,913 200,000 2021مارس  31كما في 

 

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

 
 

 

 .(3)في اإليضاح رقم تعكس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل و 2020ديسمبر  31لية المجمعة كما في البيانات الما تتوافق مع* بعض المبالغ المبينة أعاله ال 
 



 

  اتها التابعةكك.ع. وشرشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.
 

 

 

 مجمعة.لمعلومات المالية المرحلية المكثفة التشكل جزًءا من هذه ا 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة(  المكثف المجمع )غير مدقق( المرحليلملكية ات في حقوق االتغيربيان 

  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 
   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة  
 المشتراة 

 حتياطيإ
 إجباري 

 حتياطيإ
 اختياري

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة 

حتياطي إ
 ويل حت

 الت أجنبيةمع

 حتياطيإ
خيار  برنامج

شراء أسهم  
 للموظفين

 حتياطيإ
 آخر 

 أرباح
 اإلجمالي  مرحلة

وراق  أ
رأسمالية  
 مستدامة 

 الحصص
 غير المسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 تي كويار دين
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ف أل

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
               

)كما    2019ديسمبر  31كما في 
 1,097,486 605,746 153,332 338,408 104,225 (14,644) 1,779 (114,986) (9,819) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000 سبق إدراجه( 

 (88,191) (950) - (87,241) (87,241) - - - - - - - - - دراج اإلإعادة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

اد  )مع 2020يناير  1كما في 
 1,009,295 604,796 153,332 251,167 16,984 (14,644) 1,779 (114,986) (9,819) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000 ( إدراجه 

 36,779 7,931 - 28,848 28,848 - - - - - - - - - ربح الفترة 
 (23,924) (5,864) - (18,060) - - - 3,689 (21,749) - - - - - )خسائر( إيرادات شاملة أخرى  

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
إجمالي )الخسائر( اإليرادات  

 12,855 2,067 - 10,788 28,848 - - 3,689 (21,749) - - - - - الشاملة  
توزيعات أرباح إلى الحصص  

 (258) (258) - - - - - - - - - - - - غير المسيطرة 
 59 - - 59 - - 59 - - - - - - - المدفوعات باألسهم للموظفين 

المحول إلى األرباح المرحلة  
نتيجة إلغاء االعتراف  

باستثمارات في أسهم مدرجة  
بالقيمة العادلة من خالل  

 - - -     - (507) - - - 507 - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 
 (9,125) (9,125) -     - - - - - - - - - - - * (3ح تابعة )إيضا شركة  حيازة

شركات   ملكية في اتتغيرال
 (587) (1,149) - 562 - 562 - - - - - - - - تابعة

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
عاد  )م  2020 مارس 31ا في مك

 1,012,239 596,331 153,332 262,576 45,325 (14,082) 1,838 (111,297) (31,061) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000 ( جه إدرا
 

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

 

 

 

 .(3في اإليضاح رقم )التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل تعكس و 2020مارس  31لية المرحلية المكثفة المجمعة كما المعلومات المافق مع اتتوال المبينة أعاله * بعض المبالغ 
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  الشركة حول معلومات 1
 

القابضة الكويت  مشاريع  مساهمة  م"(  األ  كة)"الشرش.م.ك.ع.    إن شركة  تسجيلها  عامةهي شركة  وفقاً    سيسهاوتأ  تم 
الكويت. إن عنوان مكتب    في بورصةمدرجة    شركة  ، وهي1975  أغسطس  2للقوانين المطبقة في دولة الكويت بتاريخ  

    دولة الكويت. 13100الصفاة  23982الشركة األم المسجل هو ص.ب.  
  

ال المالية  المعلومات  بإصدار  التصريح  للالم  حلية مرتم  المجمعة  وشركاكثفة  األم  إليها  تهشركة  )يشار  بـ  معاً    االتابعة 
ل" في    أشهر  الثالثة  فترةالمجموعة"(  اإلدارة    2021  مارس  31المنتهية  مجلس  لقرار   مايو  11بتاريخ  الصادر  وفقاً 

2021. 
 

 للشركة األم ما يلي:األنشطة الرئيسية تتضمن 
 

الكويتي -1 الشركات  في  األسهم  أوتملك  و ألا  ة  ا  الحصصكذلك  جنبية  ذات  في  المحدودة   غير  لمسؤوليةالشركات 
 .ضها وإدارتها وكفالتها لدى الغيرالكويتية أو األجنبية والمشاركة في تأسيس هذه الشركات وإقرا

الشركة -2 تمتلك  التي  الشركات  إلى  األموال  األم أ  فيها  األم  إقراض  الشركة  تمتلك  حيث  الغير  لدى  وكفالتها  سهم 
   ة المقترضة. رأسمال الشرك % أو أكثر من20بة نسة قابضال

سوم امتياز أو أي حقوق أخرى تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات تجارية صناعية أو ر -3
 صلة وتأجيرها لشركات أخرى أو استغاللها داخل أو خارج دولة الكويت.ذات 

 ليها القانون.ود التي ينص عاتها في إطار الحدليعمشرة تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمبا -4
لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من    المتوفرةاستغالل الفوائض المالية   -5

 قبل شركات متخصصة.
 

 شركة الفتوح القابضة ش.م.ك. )مقفلة(.  وهإن المساهم الرئيسي للشركة األم  
 

 الهامة يةسبلمحاالسياسات ا 2

 
 

 اس اإلعدادأس       2.1
 

التقرير المالي "  (34)   رقم  وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة
 . "المرحلي

 

مماث المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  لإن  فيك  تللة    المستخدمة 
المالبد  إعدا  في    للسنة  السنوية  المجمعةية  اليانات  المبكر ألي  2020ديسمبر    31المنتهية  بالتطبيق  المجموعة  تقم  لم   .

 .آخر تم إصادره ولكنه لم يسر بعد معيار أو تفسير أو تعديل
 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة  ة اد بيانات ماليالمطلوبة إلعد  احاتصإلفوا  إن المعلومات 
الممعدة  كاملة   للتقارير  الدولية  للمعايير  مقترنةً  وفقاً  عليها  االطالع  ويجب  السنوية الية،  المجمعة  المالية  بالبيانات 

 . 2020ديسمبر   31المنتهية في  للمجموعة للسنة
 

تتكون التي  التعديالت  كافة  إدراج  تم  قد  أنه  اإلدارة  المتكراقاتحقسالامن    ترى  العادية  ضت  تعتبر  والتي  رورية  رة 
إلى ذلك،   العادل. إضافة  فترة    فإنللعرض  في    الثالثةنتائج  المنتهية  تعبر    2021  مارس  31أشهر  بالضرورة عن  ال 

 . 2021ديسمبر   31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 
 

القيم إلى أقرب ألف دينار   كافةريب  لكويتي وقد تم تقمجمعة بالدينار ا ال  ثفةمكلالية  تم عرض المعلومات المالية المرحي
 كويتي ما لم يذكر غير ذلك. 

 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      2.2
 

 استخدام التقديرات واألحكام 

راضات تؤثر على ام وتقديرات وافتأحكضع  و  ةرإلداإن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من ا

النتائج  ت تختلف  قد  والمصروفات.  واإليرادات  والمطلوبات  للموجودات  المسجلة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  طبيق 

  م أحكافي إطار إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، قامت اإلدارة باتخاذ  الفعلية عن هذه التقديرات.  

السياساة عهريجو للمجند تطبيق  المحاسبية  ل  المصادروتعتبر  موعة.  ت  الالرئيسية  التأكد من  لتلك عدم  تقديرات مماثلة 

  .2020ديسمبر  31المنتهية في  البيانات المالية المجمعة المدققة السنوية للمجموعة للسنة المطبقة في
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 )تتمة(  سبية الهامةالسياسات المحا 2
 

 )تتمة( المحاسبية الهامةت رات واالفتراضالتقدي اكام واألح      2.2
 

 19-تأثير فيروس كوفيد

أدى )"كوفيدإ  إستمرارية  لقد  كورونا  فيروس  العالم،"(  19-نتشار  أنحاء  بجميع  جغرافية  مناطق  عدة  تعطيل إلى    في 

العالم  األعمال أنحاء  المالية والنقدية في جميع  السلطات  ف  واألنشطة االقتصادية. وأعلنت  دة الكويت ع  لةدو  ي ذلكبما 

لمواإج دعم  كوفيدراءات  لفيروس  المحتملة  السلبية  التأثيرات  الخصم  19-جهة  معدل  تخفيض  اإلجراءات  هذه  شملت   .

على 2-1بنسبة   الفيروس  تفشي  تأثير  اإليضاح  هذا  ويبين  المجموعة.  بها  تعمل  التي  الجغرافية  المناطق  بجميع   %

قدير قيم الموجودات والمطلوبات كما  تها اإلدارة في تي طبقلجوهرية التألحكام ارات واعمليات المجموعة وكذلك التقدي

 .2021مارس  31في 
 

 إدارة مخاطر االئتمان  (1)
تحديد القطاعات األكثر   ومن بينها اتخذت إدارة المجموعة العديد من اإلجراءات إلدارة المخاطر المرتبطة بالجائحة 

للمخاطر   إثر هة رئيسوالتي تأثرت بصورتعرضاً  الجائحة  ية  إلى إرساء إجباإلضذه  للتأكد من افة  راءات إضافية 

 الحفاظ على مستوى عالي من الدقة.  
 

كوفيد فيروس  فيها  تسبب  التي  اليقين  عدم  لحاالت  النفط،    19-نتيجة  أسعار  في  شديد  انخفاض  من  صاحبه  وما 

م مستقبلية التي يتلي ال القتصاد الكعوامل ا  ايد فيأن تأخذ في اعتبارها تأثير التقلب المتزاستوجب على المجموعة  

قامت المجموعة بالنسبة لعملياتها الدولية .  2021مارس    31االئتمان المتوقعة كما في    مراعاتها عند تحديد خسائر

المستقبلية   المعلومات  بالنس  المرتبطةبتحديث  االئتمان  خسائر  احتمالية  لتحديد  المستخدمة  الكلي  االقتصاد  بة  ببيئة 

تأثير الجائحة على  صلة اذي ال صادي للسوق  االقت  ضعللو لذي تعمل فيه. إضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم 

المخاطر  تصنيف  تخفيض  بينها  ومن  المختلفة  الضغط  سيناريوهات  اختبار  طريق  عن  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

الذي ً   نللعمالء  سلبا تأثراً  األكثر  األعمال  في قطاعات  ا  يعملون  المصعماألا  ،العقارات  ،لضيافةمثل  النفط   ،رفيةل 

 . والغاز
 

 إدارة مخاطر السيولة  (2)
لتفشي فيروس كوفيد المجموعة على تقييم  19-نتيجة  السي، تعمل  المجموعة    ولةنسب  تقييم الوالتمويل. وستواصل 

 عن طريق مراقبة التدفقات النقدية والتوقعات عن كثب. 
 

 ةالماليقياس القيمة العادلة لألدوات  (3)
للتقلب الحالي في السوق عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات    رها التأثيرات المحتملةاعتباوضعت المجموعة في  

غير   المجموعة  المدرجة المالية  تقييم  لدى  أفضل  تمثل  وهي  ا،  قبل  من  إجراؤه  المعلومات تم  إلى  استناداً  إلدارة 

المعلومات ال الالمرحلمالية  المتاحة الملحوظة كما في تاريخ  المكثفة  تأثير فيروس كوفيد مجمعةية   ،19-. وفي ظل 

تراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه 

 في المعامالت بين المشاركين في السوق في ظل السيناريو الحالي. 
  

 جودات غير المالية"()"المو جرةتالما حتفظ بها لغرضلما اراتالعقارات االستثمارية والعق (4)

المكثفة المجمعة، لم   المالية المرحلية  المعلومات  الدفترية   تأثيرالمجموعة  تلحظ  كما في تاريخ  القيم  جوهري على 

في   المالية كما  التدفق  2021مارس    31لموجوداتها غير  التأثير على  بتحديد  المرتبط  التأكد  لعدم  الننتيجة  قدية ات 

الناتا أو    جة منلمتوقعة  المالية  الموجودات غير  السوق  هذه  في  المشاركين  الطريقة توقعات  األسعار حسب  حول 

في   الموجودات كما  لتلك  العادلة  القيمة  في تحديد  بأن  ان  . و2020ديسمبر    31المستخدمة  دراية  المجموعة على 

ومع استيضاح الوضع بشكل لباً  ات قد تأثرت سلموجودهذه ا  بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي تتواجد بها

توقعات السوق كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في تسجيل قيم هذه    متناسقتراقب المجموعة بشكل  أكبر، س

 المناسب في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. بالشكلالموجودات غير المالية 
 

 دمج األعمال  3
 

المحدودة كـ "موجودات محتفظ بها لغرض البيع" طبقاً انثر لإلعالم  عة بمجمو  ، تم تصنيف2019سمبر  دي  31  كما في

للتقارير الدولي  الموقوفة".    (5)  رقم  المالية   للمعيار  والعمليات  البيع  لغرض  بها  المحتفظ  المتداولة  غير  "الموجودات 

ببين شركاء  خالف  ، نشأ  2019سنة  وخالل   ملكية  محدودة  لاعالم  انثر لإلمجموعة  األسهمعبحول  فيما    ض  المصدرة 

إدارة   مجلس  قبل  من  إجراؤها  تم  التي  المال  رأس  باستدعاءات  بانثر  شركة  يتعلق  والتي   المحدودة  لإلعالممجموعة 

  ساهمت فيها المجموعة.
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 )تتمة(  دمج األعمال 3
 

من إضافية  ساهمات  طرأ من م  مااألمر و   ة لهذاتحكيم. نتيج  هيئةمن قبل    2020نهائياً في مارس  الخالف  تم حل هذا  

%. 87.6% إلى  60.5مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة من  في  لمال، زادت الملكية الفعلية للمجموعة  ءات رأس ااستدعا

التطورات،   هذه  ضوء  الشركة  انتهتفي  على  بإمكانها    أنهإلى    األم  إدارة  السيطرة  لإلعالم ممارسة  بانثر  مجموعة 

 . 2020ة في مارس ة للمجموعشركة تابعأصبحت الي وبالت المحدودة
 

الذي تتعامل معه وقررت    ياالستثمارالمصرف  والظروف السائدة مع    المذكورة أعاله  ناقشت المجموعة التطورات كما  

  ة مجموعرة ال. نتيجة لذلك، وجد مجلس إداالمحدودةمجموعة بانثر لإلعالم    بيع  ةالمواعيد الزمنية المقررة لعملي  ثتحدي

المعايير الواردة ضمن المعيار الدولي   المحدودة لم يعد يستوفيمجموعة بانثر لإلعالم  شركة  في  ة  المجموع  أن استثمار

شركات و: "االستثمار في الشركات الزميلة  (28)  رقم  . وبالتالي، وطبقاً لمعيار المحاسبة الدولي(5)  رقم  للتقارير المالية

طريقة حقوق الملكية  بواسطة  المحدودة بأثر رجعي  الم  عمجموعة بانثر لإلفي    ستثمار"، تم المحاسبة عن اال ةالمحاص

 (.2018أغسطس  8اعتباراً من تاريخ تصنيفه كـ "موجودات محتفظ بها لغرض البيع" )
 

ً المحدودة  مجموعة بانثر لإلعالم  بمجرد أن أصبحت   ة المالي للمعيار الدولي للتقارير  شركة تابعة، تم المحاسبة عنها طبقا

حصة ملكيتها المحتفظ بها  تقييم  لتحقق دمج األعمال على مراحل، أعادت المجموعة  ال". ونظراً  عم: "دمج األ(3رقم )

 .  (10)إيضاح   ألف دينار كويتي 75,893 في شركة مجموعة بانثر في تاريخ الحيازة وسجلت ربحاً بمبلغسابقاً 
 

تجميع   بتم  لإلعالم  مجموعة  علىبناءً   المحدودةانثر  حيازتها ال  داتللموجوقتة  المؤالعادلة    مالقي  ا  تم  والمطلوبات    تي 

العادلة للموجودات التي تم حيازتها    عملية تحديد القيم  صدد  فيالتزال  اإلدارة    كانت  ، حيثاالستحواذتاريخ  في    قدرةالم

خالل   المقدرة.  في    الفترةوالمطلوبات  عمل  ،2021  مارس  31المنتهية  من  المجموعة  توزي انتهت  سعة  الشراء يع  ر 

 والمطلوبات المقدرةحيازتها  مؤقتة للموجودات التي تم  ال  العادلة  يل القيموقامت بتعد   المحدودة انثر لإلعالم  عة بمجمول

   :للشركة المشتراة(حددة )بالحصة النسبية في صافي المطلوبات المقدرة الم الحصص غير المسيطرة وكذلك

  
 

ا كم   المؤقتة   القيم 
اجهاهي سبق إدر   

القيمة العادلة  
جلة في تاريخ المس 

  االستحواذ
 ألف 

 دينار كويتي 
 ف أل 

 دينار كويتي

 الموجودات
 

  

 13,806  13,806 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 16,564  16,564 ممتلكات ومعدات

 35,908  35,908 موجودات أخرى(  بند   حقوق برامج وموجودات عقود )مدرجة ضمن 

 27,002  27,002 ت أخرى(ودا موج   بند   )مدرجة ضمن   ستخدام حق اال موجودات  

 56,606          - ة )أ(موجودات غير ملموس 

 23,651  23,651 موجودات أخرى
 ───────  ─────── 
 116,931  173,537 

 ───────  ─────── المطلوبات

 111,191  111,191 ةن ئ ا د قروض  

 70,047 مطلوبات أخرى( بند   درجة ضمن مستحقة )م إيرادات مؤجلة ومصروفات   ،دائنون 
 

70,047 

 37,233  37,233 أخرى(  وباتمطل   بند   مطلوبات تأجير )مدرجة ضمن 

 28,679  28,679 مطلوبات أخرى
 ───────  ─────── 
 247,150  247,150 
 ───────  ─────── 

 (73,613)  (130,219) صافي المطلوبات المقدرة

 

 

 

 

  

   
 232,120  232,120  سابقاً المحتفظ بها    ة ي ة الملك لحص   ادلة القيمة الع

 (9,125)  (16,146) المشتراة  الحصص غير المسيطرة في الشركة 
 ───────  ─────── 

 296,608  346,193 )ب(  موجودات غير ملموسة(   بند   الشهرة المؤقتة )مدرجة ضمن 
 ═══════  ═══════ 
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 )تتمة(  دمج األعمال 3

 

مبلغ  اءلشرا  سعر  يعزتوت  تعديال  إن)أ(   في    كويتي  دينارألف    56,606  بإجمالي  الملموسة   الموجوداتتتمثل  غير 

 كجزء من دمج األعمال: تحديدها تم والتي اإلضافية التالية

 سنوات.  3يبلغ  متوسط عمر إنتاجي ذاتو كويتي دينارألف  24,588 تبلغعمالء بقيمة عادلة  القاتع. 1

 ذات عمر إنتاجي غير محدد. يتيكو دينار ألف 32,018 تبلغ عادلة بقيمة سم التجاري. اإل2
  

  توزيعهاتم    الشهرة  إندينار كويتي.    ألف  296,608  مبلغشهرة بكلشراء  المتبقي من مقابل سعر ا  مبلغ ال  توزيع(  تم  ب)

لإلعالم    على بانثر  واحدة.  المحدودةمجموعة  نقد  توليد  تتم  أن كوحدة  التدفالشهرة  في  ال اقثل  للموامستق ت  رد  بلية 

 .اإلستحواذ عملية من الناتجة االقتصاديةمنافع وال
 

 :كما يلي وه اإلدراجإعادة  أثر إن
 

 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
 
 
 

 البيان    

كما هو مدرج  
 سابقا  
 ألف 

 دينار كويتي 

  توزيع  تعديالت 
 سعر الشراء 

 ألف 
 ينار كويتي د

د  و معاكما ه 
 ه إدراج
 ألف 

 دينار كويتي 

       
       2020مارس  31

       الموجودات: 
 665,390  7,021  658,369  موجودات غير ملموسة 

       
       حقوق الملكية: 

 596,331  7,021  589,310  مسيطرة الحصص غير ال
       
       )مدققة(   2020ديسمبر  31

       الموجودات: 
 607,339  874  606,465  غير ملموسة موجودات 

       
       حقوق الملكية: 
 (20,708)  690  (21,398)  إحتياطي آخر 
 21,842  (5,413)  27,255  أرباح مرحلة 

 544,156  5,597  538,559  مسيطرة الحصص غير ال
       

 

المنتهية في   فترةلل  ةلمجمعا  ةالمكثف  ةحليالمر  التدفقات النقديةو  الدخل  اتبيان  علىتأثير  ليس لهادراج أعاله  إن إعادة اإل

 .2020 مارس 31
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 نقد في الصندوق ولدى البنوك   4
  )مدققة(  

 

 مارس 31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 971,231 902,394 792,975 نقد وأرصدة لدى البنوك

 440,796 411,378 441,638 ستحقاق أصلية حتى ثالثة أشهرئع ذات فترات اودا

 (304) (2,853) (2,813) خسائر ائتمان متوقعة 
 ──────── ──────── ──────── 

 1,411,723 1,310,919 1,231,800 النقد والنقد المعادل  

 13,172 35,946 31,198 ثالثة أشهر زتتجاو: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية داً زائ
 ──────── ──────── ──────── 

بيان المركز المالي النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في 

 1,424,895 1,346,865 1,262,998 المرحلي المكثف المجمع 

 ──────── ──────── ──────── 

بها  محتفظ  النقد والنقد المعادل الخاص بـ مجموعة االستبعاد ال

     - 145,086 159,096 لغرض البيع

ً ن  (13,172) (35,946) (31,198) ثالثة أشهرتتجاوز  : ودائع ذات فترات استحقاق أصليةاقصا

 ──────── ──────── ──────── 

المرحلي المكثف  التدفقات النقدية بيانل  وفقا   والنقد المعادل النقد

 1,411,723 1,456,005 1,390,896 المجمع 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 ر ائتمان مخصص خسائ 5
 

 خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالقروض والسلف:   مخصصاتتغيرات في فيما يلي تحليل ال
 

 اإلجمالي  3المرحلة  2رحلة الم 1المرحلة  

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

     ن المتوقعةماص خسائر االئتمخص

 235,862 149,852 46,068 39,942 2021 يرينا 1صيد كما في الر

 16,436 36,838 (12,469) (7,933) المحمل خالل الفترة  /( سترداداإل)

 (24,279) (24,279)           -              - خالل الفترة   مبلغ مشطوب

 (1,699) (2,749) 923 127 تحويل عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 226,320 159,662 34,522 32,136 2021مارس  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ينار كويتي ألف د  

     لمتوقعةمخصص خسائر االئتمان ا

 205,957 123,666 57,880 24,411 2020 يناير 1ي ما فالرصيد ك

 31,289 10,715 5,131 15,443 المحمل خالل الفترة 

 (395) (395) - - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 749 1,968 (1,180) (39) بية تحويل عمالت أجن 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 237,600 135,954 61,831 39,815 2020مارس  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  ر ائتمانمخصص خسائ 5
 

 توزيع مجمل القيمة الدفترية للقروض والسلف لكل مرحلة:  فيما يلي 
 

 لي اإلجما  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
     

 5,001,313 411,831 658,455 3,931,027 ض وسلفقرو

 (226,320) (159,662) (34,522) (32,136) مان المتوقعةمخصص خسائر االئت
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,774,993 252,169 623,933 3,898,891 2021مارس  31كما في 

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

 

 اإلجمالي  3ة المرحل 2المرحلة  1لمرحلة ا 

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

 
    

 5,313,197 288,008 861,310 4,163,879 قروض وسلف

 (237,600) (135,954) (61,831) (39,815) المتوقعة مخصص خسائر االئتمان

 

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

 5,075,597 152,054 799,479 4,124,064 2020س مار 31كما في 

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

 

الدخل بيان  في  المدرج  االئتمان  خسائر  مخصص  المكثف  يتضمن  ً الم  المرحلي  أيضا المتوقعة   جمع  االئتمان    خسائر 

النق  ستردةالم المقابل  الصندوق ولدى    851مبلغ  ب  محملة:  2020مارس    31)ألف دينار كويتي    133مبلغ  بنوك بد في 

ألف دينار    82سندات الدين المالية األخرى بمبلغ  مقابل    خسائر االئتمان المتوقعةل  محمل  مصروف  دينار كويتي(،ألف  

( كويتي(،  2,968  بمبلغ  محمل  مصروف  :2020مارس    31كويتي  دينار  االل  محمل  مصروف  ألف   ئتمانخسائر 

ال  قعةالمتو  450  بمبلغ  محمل  مصروف  :2020ارس  م  31ألف دينار كويتي )  1,212ى بمبلغ  موجودات األخرمقابل 

المتوقعةل  محمل  ومصروف  ألف دينار كويتي( ال  خسائر االئتمان  النقدية بمبلغ  مقابل  ألف دينار   3,022تسهيالت غير 

   ويتي(.ك ألف دينار 1,890 بمبلغ محمل مصروف :2020مارس  31كويتي )

 

 دائنة قروض   6

 

 مارس 31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 سمبردي 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

    : ألما كةمن قبل الشر

 - - 20,000 قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة

    

    من قبل الشركات التابعة:  

 935,891 481,574 507,569 احدةسنة و اق خاللقروض ذات فترة استحق
 633,382 1,060,869 1,095,503 سنة واحدةقروض ذات فترة استحقاق أكثر من 

 ──────── ──────── ──────── 
 1,623,072 1,542,443 1,569,273 
 ──────── ──────── ──────── 

 (763,970) (798,330) (858,237) ناقصاً: قروض فيما بين شركات المجموعة
 ──────── ──────── ──────── 
 764,835 744,113 805,303 
 ════════ ════════ ════════ 
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  سندات 7

 

 مارس  31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    من قبل الشركة األم:  صادرة

  28سنوياً وتستحق في % 5.25بنسبة  فائدة ثابت بمعدل سندات

 35,691 35,734 35,749 2024ديسمبر 

    

% سنوياً فوق معدل الخصم المعلن  2.25بنسبة  ةفائدة متغيرب  سندات

 63,527 63,555 2024ديسمبر  28من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق في 

 

63,450 

    

نوفمبر   8 يتحق ف% سنوياً وتس5.50بنسبة  تب اث  فائدة لدعمب سندات 

2023 13,941 13,936 13,921 

    

خصم  ال معدل  فوقسنوياً  % 2.25متغير بنسبة  فائدة سندات بمعدل

ً 6.5المعلن من قبل بنك الكويت المركزي )بحد أقصى    )% سنويا

 85,608 85,640 2023نوفمبر  8وتستحق في 

 

85,515 

 

    من قبل شركات تابعة:  صادرة

 32,150 32,150 32,150   2023أبريل  19  % سنوياً وتستحق في5.75بة بنس ةت فائدة ثاب ب  سندات

    

خصم المعلن  ال % سنوياً فوق معدل 2.50بنسبة  ةفائدة متغيرب  سندات

 27,850 27,850   2023أبريل  19كزي وتستحق في ت المرمن قبل بنك الكوي 

 

27,850 

    

 29,886 29,913 - *  2026ارس م 9في % سنوياً وتستحق  6بنسبة  ةفائدة ثابت ب  سندات

    

% سنوياً فوق معدل الخصم المعلن  3.95بنسبة  ةرفائدة متغي ب  سندات

 في   % سنوياً( وتستحق7من قبل بنك الكويت المركزي )بحد أقصى 

 69,467 - *  2026مارس  9

 

 

69,404 

    

ديسمبر   30% سنوياً وتستحق في 4.125سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

2021 99,897 99,862 99,758 

    

 14,900 14,900 14,900   2023يوليو  26وتستحق في % سنوياً 6سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

    

ياً فوق معدل الخصم المعلن  % سنو2.75سندات بفائدة متغيرة بنسبة 

 % سنويا( وتستحق في  7من قبل بنك الكويت المركزي )بحد أقصى 

 25,100 25,100    2023يوليو  26  

 

25,100 

    

 - 4,712 4,698   2023 أكتوبر 15ق في % سنوياً وتستح5بفائدة ثابتة بنسبة  سندات

    

  ديسمبر 15ي  ستحق ف% سنوياً وت 2.75سندات بفائدة ثابتة بنسبة 

2031   150,345 150,755 - 

 ──────── ──────── ──────── 

 553,825 653,514 497,625 

 (21,600) (21,537) (21,550) بين شركات المجموعة فيما   تستبعدالمناقصاً: ا

 ──────── ──────── ──────── 

 532,275 631,977 476,025 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 بلغم  مبلغ وقدره  باستردادان  و هي بنك برقللمجموعة  ، قامت إحدى الشركات التابعة  2021مارس    31المنتهية في  لفترة  * خالل ا

  5البنك بعد  ر  خيا  بناءاقابلة لالستدعاء  وال،  2016مارس    9الصادرة في    ةلمساندا  ويتي بالكامل من السنداتمليون دينار ك  100

  في أو بعد فائدة ال سداد تاريخسترداد في لال االستدعاء خيارويتم تفعيل سنوات  10يبلغ أجل السندات سنوات من تاريخ اإلصدار. 

 اريخ اإلصدار. ت من الخامسة  السنة
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 ق دفع متوسطة األجل أورا 8

 

 مارس 31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

ل الشركة األم من من قب صادرةأوراق دفع متوسطة األجل باليورو 
    ذات أغراض خاصة: ةخالل شرك

ثابت   بمعدل  دفع  دوالر  500بمبلغ  أوراق   10فترة  لأمريكي    مليون 
في  ت  ،سنوات كوبون ف  معدلتحمل  ،  2027فبراير    23ستحق  ائدة 
تستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي   ،% سنويا4.5  بنسبة

 151,002 148,709 148,393 المالية.   درجة في سوق لندن لألوراقم
    

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  دوالر  500أوراق     فترةلريكي  أممليون 
فائدة كوبون   معدلحمل  ت،  2020يوليو    15تستحق في  ،  سنوات10

أساس نصف سنوي،  سنوياً %    9.375  بنسبة السداد على   .تستحق 
الماليةفي سوق لندن لألوجة  مدروراق  األ  هذه  إن  هاتم سدادو  راق 

 154,187 - - . 2020يوليو  15بتاريخ 
    

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمريكي  مليو  500أوراق  دوالر   7  لفترةن 
في    ،سنوات كوبون   معدلوتحمل    2023  مارس  15تستحق  فائدة 
ً 5  بنسبة سنويا سنوي،    ،%  أساس نصف  على  السداد  وهي تستحق 

 154,275 151,625 151,200 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. 
    

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمريكي    500أوراق  دوالر   7فترة  لمليون 
في    ،تسنوا كو   معدلوتحمل    2026  أكتوبر   29تستحق  بون فائدة 
سنويا4.229  بنسبة السد  ،ً%  سنوي، تستحق  نصف  أساس  على  اد 
 153,953 151,337 150,924 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية.  وهي 

    
 من قبل شركات تابعة من خالل شركات ذات أغراض خاصة:  صادرة

 

   
ب ثابت  بمعدل  دفع  دوالر    500مبلغ  أوراق   5فترة  لأمريكي  مليون 

في  تست  ،سنوات دة كوبون فائ  معدلوتحمل    2021سبتمبر    14حق 
سنوياً، وهي مدرجة في السوق األيرلندي لألوراق  % 3.125  سبةبن

 153,839 151,416 151,065 المالية.  
 ─────── ─────── ─────── 

 601,582 603,087 767,256 

 موعةما بين شركات المجفي لمستبعداتناقصاً: ا
 

(1,783) (1,830) (926) 
 ─────── ─────── ─────── 

 599,799 601,257 766,330 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 التوزيعات  أسهم الشركة المشتراة و ،سهمألاوة إصدار الع،رأس المال 9
 

 لمال رأس ا (أ

 

 مارس 31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 رس ما 31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 200,000 200,000 200,000 فلس للسهم(  100مصرح به )أسهم بقيمة  المال رأس
 ═══════ ═══════ ═══════ 

فلس  100مدفوع بالكامل )أسهم بقيمة المصدر وال المال رأس
 200,000 200,000 200,000 * للسهم(

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

يت الم  ألف*    مارس   31و  اً سهم  1,502,369,362:  2020  ديسمبر  31)  اً سهم  1,502,369,362  منال  رأس 
ً مسه  1,502,369,362:  2020 نقداً مدفوع  (ا حيثبالكامل  ة  إصدار    ،  ديسمبر    31)  اً سهم  497,630,638تم 
 ( كأسهم منحة. اً سه 497,630,638 :2020 مارس 31و  اً سهم 497,630,638: 2020

 

 وة إصدار أسهمعال (ب

 للتوزيع. غير متاحةوة إصدار األسهم إن عال
 

 ة كة المشتراالشرأسهم   ج( 

 
  مارس 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 
   مارس 31

2020 
    

 187,630,160 187,371,442 187,371,442 )أسهم(عدد أسهم الشركة المشتراة 
 9.38% 9.37% 9.37% من رأس المالنسبة 

 31,897 29,792 30,542 تي(لسوقية )ألف دينار كويالقيمة ا
 

 للتوزيع.  ةسهم الشركة المشتراة المحتفظ بها غير متاحتكلفة أ التي تعادل اتيإن االحتياط
 

 توزيعات أرباح    ( د

  أبريل   15في    المنعقدة  السنوية للمساهمين  الجمعية العمومية  إعتمدت،  2021مارس    31في   الحقا للفترة المنتهية

  ديسمبر  31لمنتهية في اللسنة )  2020سمبر دي 31المنتهية في للسنة  فلس للسهم 5بقيمة  أرباح نقدية توزيع 2021

 . االستحقاقكما في تاريخ إلى مساهمي الشركة األم المقيدين في السجالت  فلس للسهم( 10: 2019
 

 زيادة رأس المال    هـ( 

  أبريل   15في    المنعقدة  لسنوية للمساهمينا  الجمعية العمومية  دتإعتم  ،2021مارس    31في   الحقا للفترة المنتهية

ً موزعألف دينار كويتي    300,000  كونليالمصرح به  م  ركة األشال  مال  زيادة رأس  2021  3,000,000  على  ا

رأس   زيادةفي إستدعاء    وتفويض مجلس اإلدارة  ،للسهم  فلس  100  كل منها بواقعسمية لنقدياً بالقيمة اإل  اً سهم  ألف

وذلك بعد    عاتدف   دفعة واحدة أول كامل أو جزئي على  بشك  شروطه وضوابطه  تحديد بو  لمال المصدر والمدفوعا

 حكام القانون وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية. ألزمة وفقاً اللستصدار الموافقات اوإالمتطلبات يفاء تسإ
 

  استثمار إيرادات 10

  
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
   

القيمة العادلة من خالل األرباح أو  بيع موجودات مالية مدرجة ب( خسارةح )رب
 (376) 777 الخسائر 

وجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  غير محققة من م ( ائرخسأرباح )
 (231) 7,593 األرباح أو الخسائر
 1,466 496 خرى األة من خالل اإليرادات الشامل مدرجة بالقيمة العادلةربح بيع أدوات دين 

 75,893 - ( 3محتفظ بها سابقاً )إيضاح حصة الملكية ال ربح إعادة قياس 
 1,331 430 عات أرباح  إيرادات توزي

 426 - ربح بيع استثمار في شركات زميلة  

 - 31 ات استثماريةعقارربح بيع 
 ──────── ──────── 

 
9,327 78,509 

 ════════ ════════ 
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 السهم ربحية )خسارة( 11
 

 األساسية: 
بعد  الخاص بمساهمي الشركة األم  الفترة    بحر  )خسارة(  قسمةالسهم األساسية عن طريق    ربحية)خسارة(  يتم احتساب  

 خالل الفترة، كما يلي: لعدد األسهم القائمة  مرجحالعلى المتوسط وراق الرأسمالية المستدامة لأل الفوائد مدفوعات
 

 

 في الثالثة أشهر المنتهية 
 مارس 31

 2021 2020 

 السهم األساسية: يةربح)خسارة( 
 ألف 

 دينار كويتي
 لف أ

 دينار كويتي 
   

 28,848 (8,437) م  الفترة الخاص بمساهمي الشركة األ ربح)خسارة( 
 ═════════ ═════════ 

 سهم سهم  
   عدد األسهم القائمة: 

 2,000,000,000 2,000,000,000 فوع بالكاملأس المال المصدر والمدر
 (187,630,160) (187,371,442) أسهم الشركة المشتراة   المتوسط المرجح لعدد

 ───────────── ───────────── 

 1,812,369,840 1,812,628,558 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 ═════════ ═════════ 

 لس ف فلس  

   
 15.9 (4.7) السهم األساسية  ربحية)خسارة( 

 ═════════ ═════════ 
 

 :  المخففة

احتساب   المخ  ربحية)خسارة(  يتم  األم  ربح)خسارة(    مةقسففة من خالل  السهم  الشركة  بمساهمي  الخاص  بعد    الفترة 

رسة األسهم العادية  ص في الربح نتيجة لمماتأثير النقما يعكس  ب  ة، المعدلالمستدامةالرأسمالية    لألوراق  الفوائد  مدفوعات

المرجحالمحتم المتوسط  تابعة، على  ال  لة لشركات  القائمة خالل  العادية  ً فترة مضافلعدد األسهم  المرجح إل   ا المتوسط  يه 

  سهم للموظفين. يوجد لدى الشركة األم خيارات األتحويل كافة خيارات شراء    دلعدد األسهم العادية المحتمل إصدارها عن

ي قد يكون لها تأثير مخفف  سهم للموظفين، والتاألامج خيار شراء  ائمة تم إصدارها بموجب برنشراء أسهم للموظفين ق

 .على الربحية
 

 
 هر المنتهية في الثالثة أش
 مارس 31

 2021 2020 

 السهم المخففة:  ربحية )خسارة(
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
   

 28,848 (8,437)   مص بمساهمي الشركة األالفترة الخا ربح)خسارة( 
 ═════════ ═════════ 

 سهم سهم  
 1,812,369,840 1,812,628,558 ئمةمرجح لعدد األسهم القاالمتوسط ال

 

═════════ ═════════ 
 

  

 
 فلس  فلس 

 
  

 15.9 (4.7) ربحية السهم المخففة)خسارة( 

 

═════════ ═════════ 

  

 ير مخففة. إن النتيجة غالسهم المخففة حيث  بحيةر )خسارة( صدار في احتسابخيار شراء أسهم عند اإللم يتم أخذ تأثير 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  شركة مشاريع الكويت القابضة
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 صافي االستثمار في عمليات أجنبيةحوط ت 12
 

المحدودة،   لإلعالم  بانثر  مجموعة  في  االستثمار  )مثل  أجنبية  عمليات  في  استثماراتها  بتخصيص  المجموعة  قامت 

دفع  فة( وأوراق .م.ب، ومركز بولسار للمعرتقاعد للتوفير والتقاعد ش ش.م.ب.، وشركة  القابضةة الخليج المتحد شركةو

باليورو  متوسطة األجل ب اليورو كتحوط لصافي االستثمار في عمليات أجنبية. تم استخدام أوراق دفع متوسطة األجل 

خالل ستثمارات.  يكي والمرتبطة بهذه االللتحوط من تعرض المجموعة لمخاطر تحويل العمالت األجنبية بالدوالر االمر

الخسات،  الفترة أو  األرباح  تحويل  دينار كويتي  649بمبلغ  ئر  م  تحويل  ألف  إعادة  بيان  ا  هذا   الناتجة من  إلى  القتراض 

جنبية.  األعمليات  المن تحويل صافي االستثمارات في    أية خسائر ناتجةالمجمع لمقاصة  المرحلي المكثف    الدخل الشامل

الفتة  ستثمارات في عمليات أجنبيالفاعلية من تحوط صافي االتسجيل أي حاالت لعدم    لم يتم المنتهية في  خالل    31رة 

 .2021 مارس
 

التجديد   يتم  التركية والدوالر األمريكي حيث  الليرة  آجلة بين  بالتوقيع على عقود تحويل عمالت أجنبية  قام بنك برقان 

وتم   شهري.  أساس  العقود    تخصيصعلى  اهذه  استثمار  لصافي  التكتحوط  التابعة  شركته  في  هذه  لبنك  أدت  ركية. 

بالدوالر األمريكي. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التحويل للعقود ئنة بالصافي مدرجة  لى مراكز داالمعاملة ا

ويل من تح  ناتجة  أو خسائر  لمقاصة أي أرباح  بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمعتم تحويلها إلى  إليها يالمشار  

ا في  االستثمارات  لصافي  التركية.  التابعة  تسجيللشركة  يتم  فاعلية    م  في عمليالعدم  االستثمارات  لصافي  التحوط  ت 

 .الفترةجنبية ضمن االرباح او الخسائر خالل أعمليات 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة   13
 

المعامالت هذه  التي    تمثل  ذا  تتمتلك  أطراف  عالقةمع  ا  ؛ت  المساهم  و  يلرئيسأي  الزميلة  مجلس والشركات  أعضاء 
يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً  التي  شركات  اللعليا للمجموعة وي اإلدارة ااإلدارة وموظف

ة والمعامالت  المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن األرصد  هذهملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط  
 ذات عالقة تتكون مما يلي: مع أطراف

 

 
 مساهم ال
 رئيسي ال

 ات الشرك
 أخرى الزميلة 

 اإلجمالي 
 ارسم 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 مارس  31

2020 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي

 لمالي المرحلي  بيان المركز ا
       المجمع:   المكثف

 409,732 409,161 422,256 242,733 46,923 132,600 ف قروض وسل
 8,772 2,304 3,043 610 2,376 57 جودات أخرىمو

المستحق إلى البنوك والمؤسسات 
 43,148 33,971 41,967 27,693 14,274 - المالية األخرى 
 34,223 41,141 43,215 21,497 16,486 5,232 ودائع من عمالء 

 3,086 3,033 3,024 - 3,024 - جلأوراق دفع متوسطة األ
 187,679 212,398 191,765 385 2 191,378 وبات أخرى مطل

 2,415 2,415 2,415 906 1,509 - أوراق رأسمالية مستدامة 

       

       لتزامات ومطلوبات محتملة: إ
 3,559 21,292 16,573 1,122 15,451 - خطاب اعتماد

 56,997 58,545 58,770 5,192 53,553 25 نات  ضما
 
 

 

 
 شركات
 زميلة

 في  ةأشهر المنتهي الثالثة 
 مارس 31

 

 المساهم 
 2020 2021 أخرى الرئيسي 

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

      :المعامالت

 4,256 3,073 1,791 325 957 فوائد  إيرادات 
 865 565 50 492 23 ب وعموالت إيرادات أتعا

 2,099 1,703 33 81 1,589 فوائد مصروف 
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 القطاعات معلومات  14
 

اإلدارة،   تنظيمألغراض  التقارير  رئيسية  أعمال  قطاعات  6إلى  المجموعة    تم  إلى   لصانعي المقدمة  الداخلية    استناداً 
 غيلية، كما يلي:القرارات التش

 
 فية قوم بها المجموعة وتتضمن الخدمات المصررية التي تالمصرفية التجا  نشطةاألثل  المصرفية التجارية: تم  شطةناأل
بهذه    فرادلأل القائمة  المنشآت  الخزينة. وتخضع  ومنتجات  الخاصة  المصرفية  والخدمات   شراف إل  نشطةاألوالشركات 

 .ل بهاالبنوك المركزية في الدول التي تعم
 

الموجود وإدارة  المصرفية: االات  الموج  ستثمارات  إدارة  أنشطة  وتمثل  بهاستثاالودات  تقوم  التي  المصرفية    مارات 
الشركات وتمويل  الموجودات  إدارة  وتتضمن   ة(الرأسمالي  سواقاأل وخدمات    ستشاراتاالخدمات  )  المجموعة 

 .ستثمارية والبحوث وإدارة الثروةاال االستشاراتو
 

 المتعلقة األخرى. والخدمات أمينالت نشطةمار المجموعة في أاستث ا القطاعيمثل هذ تأمين:
 

  الصناعية الرقمية   قماراألشبكات  تمثل أنشطة المجموعة في تقديم خدمات    :الصناعية  قماراألوخدمات    االعالمئل  وسا
 .مباشروالبث ال تالالصناعية والكاب قماراألعبر  جراألمدفوعة  عالماإلوخدمات وسائل 

 
الصناع في  أنشطةمثل  ي:  يالقطاع  والصناعات ة  ائييالبتروكيم   والصناعاتالصناعية    روعاتالمش  تطوير  المجموعة 

 ذات الصلة. والقطاعات والمعدات الطبية والمرافق والخدمات الغذائية 
 

 المجموعة في قطاع الضيافة والعقارات.  أنشطة مثل يالضيافة والعقارات:  قطاع
 

 قبل إدارة المجموعة.  من غيل مدرجة بالسعر المعتمد عات التشتحويل بين قطاإن أسعار ال
 

 فيما يتعلق بقطاعات التشغيل لدى المجموعة: ل التالي معلومات اإليرادات واألرباح قبل الضرائبيبين الجدو
 
 

 

 المنتهية في   أشهر الثالثة
  مارس 31

 2021  2020 

 ع ج القطانتائ ات القطاع إيراد نتائج القطاع إيرادات القطاع  

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 كويتي ينارد

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
ر كويتيدينا   

     

 6,011 122,778 11,549 100,014 المصرفية التجارية  نشطة األ
 (30,509) 474 (9,448) 9,881 االستثمارات المصرفية والموجودات إدارة 
 1,785 1,785 2,532 2,532 تأمين  

 69,628 72,438 (10,991) 28,812 *ارالصناعيةقماألوخدمات  اإلعالم ئلاوس
 2,326 7,829 889 4,727 صناعي القطاع ال

 1,618 35,118 832 25,070 عقارات الضيافة وقطاع ال
 (2,636) 7,985 (6) 7,648 أخرى  

 (8,962) (15,794) (559) (8,964) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ─────── ─────── 
 39,261 232,613 (5,202) 169,720 رادات ونتائج القطاعاتإي
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 
إعادة من    رباحاأل  2020مارس    31كما في    اإلعالم وخدمات األقمارالصناعيةوسائل  إيرادات ونتائج قطاع    شمل* ت

 . (3)إيضاح   تيلف دينار كويأ 75,893 مبلغحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً بقياس ال
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 ققة(ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدإيضاح

 2021مارس  31ي كما ف
 

 

20 
 

 
 )تتمة( ات القطاعات معلوم 14
 

 

   قطاعات التشغيل لدى المجموعة:ومطلوبات لتالي موجودات  يعرض الجدول ا
 

 

 مارس 31
2021 
 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 )معاد إدراجها(

 ألف 
 دينار كويتي 

 مارس  31
2020 

 )معاد إدراجها(
 ألف 

 ر كويتي دينا

    لموجودات:ا

 8,653,259 8,627,251  8,436,193 رية  المصرفية التجانشطة األ
 849,929 821,656  900,167 االستثمارات المصرفية والموجودات إدارة 
 79,927 84,810  88,291 تأمين  

 541,518 455,260  446,003 *قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 287,388 276,061  279,410 صناعي القطاع ال

 979,187 975,313  1,033,431 ات عقارالضيافة وقطاع ال
 275,294 276,420  280,092   أخرى

 (1,184,339)  (1,165,523) (1,338,055) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ──────── 

 10,482,163 10,351,248  10,125,532 إجمالي الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ 

 
    المطلوبات: 

 7,543,983 7,683,953  7,497,205 المصرفية التجارية  نشطة األ
 1,568,485 1,577,206  1,594,101 االستثمارات المصرفية والموجودات إدارة 

 308,783 297,454  303,276 *قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 145,157 142,754  144,153 صناعي القطاع ال

 660,453 666,687  725,149 عقارات الضيافة وقطاع ال
 194,383 193,051  196,690 أخرى  

 (951,320)  (1,103,250) (1,208,810) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ──────── 

 9,469,924 9,457,855  9,251,764 إجمالي المطلوبات  
 ════════ ════════ ════════ 

 

المختلفة    الطبيعي بين القطاعات  عمالن سياق األالناشئة ضم  األرصدة والمعامالت فيات  ادات بين القطاعاالستبعثل  تتم 
 . مجموعةلل
 
 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة  15
 

 التالية:  مطلوبات المحتملةوال لتزاماتاإليوجد لدى المجموعة 

 

 
 مارس 31

2021 
 ألف 

 ر كويتيدينا

 )مدققة(
 سمبردي 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 باالئتمان:  ومطلوبات محتملة متعلقة اماتلتزإ
 

   

 286,273 280,290 289,291  ئتمانطابات اخ
 980,281 981,708 988,031  الت مقبولةوحواضمانات 

  ──────── ──────── ──────── 
  1,277,322 1,261,998 1,266,554 
 709,702 755,412 748,916  ةغير مسحوب يةائتمان سهيالتت
 99,332 46,330 62,335  مار ثباالست متعلقةت لتزاماإ
  ──────── ──────── ──────── 
  2,088,573 2,063,740 2,075,588 
  ════════ ════════ ════════ 
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 المشتقات 16
 

. إن القيمة جمعةالمرحلية المكثفة الم  المالية  علوماتالمتاريخ  القائمة كما في    قيمة االسمية للمشتقاتيبين الجدول التالي ال

 .  المرتبط بالمشتقات األساسيل أو المؤشر االسمية للمشتقات تستند إلى األصل أو المعد
 

 

 مارس 31
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 مارس  31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 تاجرة: ظ بها للمالمشتقات المحتف
    ( تحوطلروط االتي التفي بش )متضمنة البنود

 1,051,181 1,241,899 1,194,060 جلة ال جنبية األعمالت ال تحويلعقود 

 171,507 147,122 126,387 مبادالت أسعار الفائدة 

 76,477 33,996 55,950 خيارات
 ════════ ════════ ════════ 

 
    

    : قات محتفظ بها للتحوطمشت

    تحوط القيمة العادلة:  

 256,066 241,018 204,834 جلة ال جنبية األعمالت ال يلتحوعقود 
 ════════ ════════ ════════ 

    تحوط التدفقات النقدية: 

 302,654 287,625 287,314 مبادالت أسعار الفائدة 
 ════════ ════════ ════════ 

 

            ليةلعادلة لألدوات الما القيمة ا 17

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتكون األدوات المالية من 

 

التي   الدفع متوسطة األجل  أوراق، باستثناء  دفتريةعن قيمتها ال  ماديةمالية ال تختلف بصورة  دوات اللأل إن القيمة العادلة  

ت بالنسبة للموجودا  .دينار كويتي(ألف    621,232:  2020ديسمبر    31)  ألف دينار كويتي  598,097  عادلةقيمتها التبلغ  

فمن  أشهر(    ثالثة)أقل من    األجل  ة استحقاق قصيرة السائلة أو ذات فترذات الطبيعة النقدية  والمطلوبات المالية  المالية  

ات  وحساب  ى الودائع تحت الطلبهذا االفتراض أيًضا علينطبق  العادلة.    اقيمته  تعادل تقريبا  دفتريةالقيمة ال  المفترض أن

 اق محدد واألدوات المالية ذات المعدالت المتغيرة. تاريخ استحق التي ليس لها االدخار

 

العادلة   القيمة  المالية  إن  بالنسبة  المدرجة  لألوراق  متوفرة.  إذا كانت  المعلنة في سوق نشطة،  السوق  أسعار  تؤخذ من 

المالية غي تقدير  المدرجةر  لألوراق  يتم  أالقي،  باستخدام  العادلة  تمة  أن تتضمن  تقييم مناسبة. يمكن  األساليب ساليب  لك 

الرجوع  متكافئةذات شروط تجارية    استخدام معامالت حديثة إلى حد    أو  الحالية ألداة أخرى مماثلة  العادلة  القيمة  إلى 

 أخرى.تقييم  نماذجكبير أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو 

 

الشراء المعلنة لها. تستند القيمة العادلة  جة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار  لعادلة للصناديق المدرمة ايتم تحديد القي

لسوق  افي قيمة الموجودات التي يتم تحديدها من قبل مدير الصندوق باستخدام أسعار اللصناديق غير المدرجة إلى ص

خرى مثل السعر المدفوع حديثاً األ  مقبولةالساليب  من األ  ذلك  غيرأو    -  كانت متوفرة  ا إذ -  المعلنة للموجودات األساسية

 السوقية لشركة مماثلة. قبل مستثمر آخر أو القيمة من
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           )تتمة( لألدوات الماليةالقيمة العادلة  17
 

 لقيمة العادلة ا لقياس الجدول الهرمي
 حسب أسلوب التقييم:  ها واإلفصاح عنلية دوات الماديد القيمة العادلة لأل تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتح

  

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

، إما بصورة مباشرة  ملحوظة على القيمة العادلة جوهري التأثير ذات الجميع مدخالتها  تكون: أساليب أخرى 2المستوى 
   و ر مباشرةأو غي

 

األسالي3المستوى   ت:  التي  األخرى  مدخالت  ب  تأثير جوهريستخدم  ال  ذات  إلى على  تستند  وال  المسجلة  العادلة  قيمة 
 في السوق. المعروضةالبيانات 

 

 مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  وفقا لول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة يوضح الجد
 

 3لمستوى ا 2المستوى  1المستوى   
 جموع م

 ادلة القيمة الع

 2021 مارس 31
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

     عادلةبالقيمة ال مقاسةموجودات 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     األرباح أو الخسائر:

 23,402 4,029 - 19,373 أوراق مالية 

 6,586 - - 6,586 ين مالية أوراق د

 92,087 79,336 11,460 1,291 صناديق مدارة

 134,268 134,268 - - موجودات متنازل عنها 
     

بالقيمة العادلة من خالل   موجودات مالية مدرجة
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 81,051 60,777 5,326 14,948 أسهم

 342,253 8,000 6,057 328,196 لية  أوراق دين ما

 10 10 - - ةصناديق مدار

 

    
 

 3المستوى  2وى المست 1المستوى  
 مجموع

 القيمة العادلة 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31
 ألف 
 يتي دينار كو

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف 
 دينار كويتي 

     بالقيمة العادلة  مقاسةموجودات 
من خالل  درجة بالقيمة العادلة موجودات مالية م

     :رئألرباح أو الخساا

 21,211 4,905 16 16,290 أوراق مالية 

 6,087 - - 6,087 مالية أوراق دين 

 87,742 76,947 10,397 398 صناديق مدارة

 137,168 137,168 - - موجودات متنازل عنها 
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     ى:  يرادات الشاملة األخراإل

 77,834 59,104 3,732 14,998 سهم أ

 312,923 8,000 5,658 299,265 أوراق دين مالية  

 1,170 1,170 - - صناديق مدارة
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 )تتمة(  يمة العادلة لألدوات الماليةالق 17
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 مجموع

 القيمة العادلة 

 2020 مارس 31
 ألف 

 كويتي  ردينا
 ألف 

 ينار كويتي د
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
     لقيمة العادلة با مقاسةموجودات 
جة بالقيمة العادلة من خالل  مالية مدر موجودات

     :األرباح أو الخسائر
 20,032 5,362 16 14,654 أوراق مالية 

 4,417 245 - 4,172 أوراق دين مالية 
 116,519 103,735 11,808 976 ارةصناديق مد

 143,191 143,191 - - موجودات متنازل عنها 
     

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات 
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 94,350 59,305 26,759 8,286 أسهم 
 264,338 6,819 4,985 252,534 أوراق دين مالية  

     
 

الفترة،   تكن  لخالل  العادلة.    ةجوهري  حويالتت أي    هناكم  القيمة  مستويات  المالي  بين  المركز  بيان  تأثر  رحلي  المإن 
التغيرات  المكثف   بيان  أو  الملكية  المجمع  حقوق  المكثف  في  غير  المرحلي  يعتبر  في   طرأ ذا  إ  جوهريالمجمع  تغير 

   %.5 سبةنبمسعرة لاغير  ألوراق الماليةل  لتحديد القيمة العادلةالمستخدمة  متغيرات المخاطر
 

 

 

 


