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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  

 

 ═══════ ═══════ 

 


