
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

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

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  
 

  2021سبتمبر  30

   )غير مدققة(
 

 

  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة   المكثفةتقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية 

 
 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين 

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

 دولـة الكويـت 

 
 مقدمة 

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

التغيرات في  و  الدخل، الدخل الشامل، التدفقات النقدية  ، وكذلك بيانات2021سبتمبر    30التابعة )يشار إليهم مجتمعين ب "المجموعة"( كما في  

المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  أشهر    التسعة حقوق الملكية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة  

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه  األم"التقرير المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  على مراجعتنا.المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناءً 

 
 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن    2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  

ا للموظفين  استفسارات  توجيه  على  مبدئياً  تشتمل  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  المالية  مراجعة  المعلومات  عن  لمسؤولين 

اً  والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفق

ي من الممكن تحديدها خالل عملية التدقيق،  لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة األحداث الهامة الت 

 وبناًء عليه فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. 

 
 النتيجة 

إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جمي  ع النواحي إستناداً 

 .  34المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

، وحسب  األملشركة امع ما هو وارد في دفاتر متفقة  إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة باإلضافة إلى ذلك وإستناداً 

والتعديالت الالحقة   ، والئحته التنفيذية2016لسنة    1ما ورد إليه علمنا وإعتقادنا، لم يرد إلى علمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  

على  2021سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعةوالتعديالت الالحقة عليهما خالل فترة  األمالتأسيس والنظام األساسي للشركة  عليهما أو لعقد

 أو مركزها المالي.  األممادياً على نشاط الشركة  اً ريث يكون له تأوجه كان من الممكن أن 

 
نون عالوة على ذلك، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا خالل مراجعتنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات مادية ألحكام القا

  ة التسع خالل فترة   والتعديالت الالحقة عليهما شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذيةفي    2010لسنة    7رقم  

 أو مركزها المالي.   األممادياً على نشاط الشركة   اً ري ث تأيكون له على وجه كان من الممكن أن  2021سبتمبر  30المنتهية في أشهر 

 

 

 

 

 دولة الكويت 

 2021 نوفمبر 7

 د. شعيب عبدهللا شعيب  

 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM البزيع وشركاهم 

 

 

 

 



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

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

2

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

  2021سبتمبر   30كما في 

سبتمبر   30
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 )معاد إدراجها(*

 سبتمبر  30
2020 

 )معاد إدراجها( *

 إيضاحات 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 كويتي دينار 

الموجودات 
1,167,5281,346,8651,446,451 4نقد في الصندوق ولدى البنوك 

543,588500,770561,061وأوراق دين أخرى أذونات وسندات خزانة 
4,823,5104,945,4974,719,070 قروض وسلف 

261,605252,208256,033أو الخسائر   رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

397,053391,927322,124األخرى 
921,114818,524685,122 موجودات أخرى 

124,913118,35398,466متاجرة لل عقارات محتفظ بها
353,741349,065342,886 استثمار في شركات زميلة 

510,181624,258632,874 عقارات استثمارية
378,986396,442406,928 ومعدات  ومنشآت ممتلكات

596,485607,339647,226 موجودات غير ملموسة 

─────────────────────
10,078,70410,351,24810,118,241مجموع الموجودات 

═════════════════════
 المطلوبات وحقوق الملكية  

 المطلوبات 
1,080,2481,271,9411,114,757المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

5,334,3735,160,1585,652,286 ودائع من عمالء 
775,337744,113658,533 6 دائنةقروض  

533,246631,977476,358 7 سندات 
448,160601,257607,555 8 متوسطة األجل دفع أوراق 

1,004,7031,048,409682,299 مطلوبات أخرى 
──────────────────────

9,176,0679,457,8559,191,788إجمالي المطلوبات  

─────────────────────
 حقوق الملكية  

213,445195,905200,250 9األم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة 
153,332153,332153,332 أوراق رأسمالية مستدامة  
535,860544,156572,871 الحصص غير المسيطرة 

──────────────────────
902,637893,393926,453إجمالي حقوق الملكية  

──────────────────────
10,078,70410,351,24810,118,241مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

═════════════════════

 فيصل حمد العيار  

)التنفيذي( نائب رئيس مجلس اإلدارة

المكثفة   والمعلومات المالية المرحلية  2020ديسمبر    31  المجمعة كما فيالبيانات المالية    تتوافق معالمبالغ المبينة أعاله ال    * بعض
 .(3) رقم اإليضاحفي  تعكس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيلو 2020سبتمبر  30 في المجمعة كما



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

 

 

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

3 

 

 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
  2021سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  
 شهر المنتهية في  أ الثالثة

 سبتمبر   30
 شهر المنتهية في  أ التسعة 

 سبتمبر  30
 )معاد إدراجها(*   )معاد إدراجها(*   

  2021 2020  2021 2020 

 إيضاحات  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
       اإليرادات: 

 241,156 221,711  74,616 75,176  إيرادات فوائد
 87,215 57,495  11,218 10,037 10 إيرادات استثمار

 40,668 44,769  13,769 14,989  إيرادات أتعاب وعموالت  
 12,825 27,882  4,269 16,952  حصة في نتائج شركات زميلة 

 (6,101)     -      -    -  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية
شبكات  و إعالمية إيرادات خدمات

 28,005 24,193  األقمار الصناعية الرقمية 
 

74,251 59,457 
 78,073 68,587  22,089 22,860  إيرادات ضيافة وعقارات 

 20,544 19,514  5,668 5,269  إيرادات خدمات تعليمية
 7,095 5,784  1,935 1,466  إيرادات تصنيع وتوزيع 

 16,157 23,059  3,705 5,625  إيرادات أخرى 
 9,855 11,866  10,134 2,521  تحويل عمالت أجنبية  ربح

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

  179,088 175,408  554,918 566,944 

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

       المصروفات: 

 181,276 159,412  52,749 54,014  مصروف فوائد
شبكات  إعالمية و خدماتمصروف 
 32,525 24,467  الصناعية الرقمية  األقمار

 
80,004 68,434 

 63,014 50,115  18,284 16,296  مصروفات ضيافة وعقارات 
 11,976 10,164  3,923 2,646  مصروف خدمات تعليمية

 6,130 4,528  1,647 1,080  مصروفات تصنيع وتوزيع 
 129,213 134,301  37,967 46,240  وإدارية مصروفات عمومية  

 20,530 22,159  6,293 8,489  استهالك وإطفاء 
  ──────── ───────  ──────── ──────── 

  153,232 153,388  460,683 480,573 
  ─────── ───────  ──────── ──────── 

 86,371 94,235  22,020 25,856  ربح التشغيل قبل المخصصات 
 (64,549) (47,259)  (16,667) (6,612) 5 مخصص خسائر ائتمان

 - (15,780)      -    -  إنخفاض في قيمة االستثمارات  مخصص
  ──────── ───────  ──────── ──────── 

 21,822 31,196  5,353 19,244  قبل الضرائب   الربح
 (5,980) (8,067)  (940) (3,621)  الضرائب 

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

 15,842 23,129  4,413 15,623  ربح الفترة  
  ════════ ═══════  ════════ ════════ 

       الخاص بـ:  الربح

 11,493 16,536  2,274 13,339    األممساهمي الشركة 
 4,349 6,593  2,139 2,284  الحصص غير المسيطرة 

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

  15,623 4,413  23,129 15,842 

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

 فلس  فلس   فلس  فلس   

       ربحية السهم: 

الشركة   الخاصة بمساهمي - األساسية  
 1.2 7.4 11  األم

 
7.6 4.8 

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
الشركة   الخاصة بمساهمي -المخففة  

 1.2 7.4 11 األم
 

7.6 4.8 

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

 
وتعكس    2020سبتمبر    30  في  للفترة المنتهيةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع  *

 (.3هو مبين بالتفصيل في اإليضاح رقم )التعديالت التي تم إجراؤها كما 



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

 

 

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

4 

 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 
  2021سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 
 شهر المنتهية في  أالثالثة 

 سبتمبر   30
 شهر المنتهية في  أ التسعة 

 سبتمبر   30

 )معاد إدراجها(*   )معاد إدراجها(*  

 2021 2020  2021 2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 

      

 15,842 23,129  4,413 15,623 ربح الفترة 
      

      خرى: األشاملة الخسائر ال

في   بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
   :فترات الحقة

 

  

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 

 (1,615) (3,848) الشاملة األخرى  اإليراداتالعادلة من خالل 

 

(2,312) (18,901) 

 (9,711) (2,101)  (656) (471) شاملة األخرى لشركات زميلة  خسائر الحصة في ال 

 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (4,319) (2,271)  (4,413) (28,612) 

 ─────── ──────  ─────── ────── 

إلى بيان الدخل المرحلي المكثف   ايتم إعادة تصنيفهقد  بنود يتم أو
   : في فترات الحقة المجمع

 

  

      الشاملة األخرى:  اإليراداتأدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (8,693) (500)  (5,874) (82) التحويل إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع  صافي  - 
 8,176 (5,869)  2,953 (1,906) صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة  - 
 200 (179)  (72) (70) التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة - 

 1,077 3,093  1,304 (998) تدفقات نقدية التغير في القيمة العادلة لتحوط 
 (18,962) (20,249)  (14,285) (6,265) تعديل تحويل عمالت أجنبية 

 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (9,321) (15,974)  (23,704) (18,202) 

 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (46,814) (28,117)  (18,245) (13,640) للفترة    خسائر شاملة أخرى

 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (30,972) (4,988)  (13,832) 1,983 إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للفترة 

 ═══════ ══════  ═══════ ══════ 

      

      الربح )الخسارة( الخاص بــ: 

 (27,469) 5,691  (13,891) 5,587 األم مساهمي الشركة 

 (3,503) (10,679)  59 (3,604) الحصص غير المسيطرة 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,983 (13,832)  (4,988) (30,972) 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  وتعكس  2020سبتمبر    30  للفترة المنتهية فيالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع  *

 (.3التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح رقم )



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

 

 

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

5 

 

 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  ةبيان التدفقات النقدي
  2021سبتمبر   30للفترة المنتهية في 

  
 المنتهية في شهر أ التسعة

 سبتمبر    30
 )معاد إدراجها(*   
  2021 2020 

 إيضاحات 
 ألف

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
    عمليات نشطة الأ
 21,822 31,196  لربح قبل الضرائب ا

    تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:  
 (241,156) (221,711)  إيرادات فوائد 

 (87,215) (57,495) 10 إيرادات استثمار    
 (12,825) (27,882)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 6,101 -  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية
 181,276 159,412  مصروفات فوائد  
 20,530 22,159  استهالك وإطفاء  

 64,549 47,259 5 مخصص خسائر ائتمان  
 - 15,780  إنخفاض في قيمة االستثمارات  مخصص

 4,529 (831)  جل وراق دفع متوسطة األأو  دائنةجنبية من قروض أتحويل عمالت  )ربح( خسارة
 176 (300)  مخصص برنامج خيار شراء أسهم للموظفين

  ──────── ──────── 

  (32,413) (42,213) 
    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 (13,522) (10,976)  ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
 (14,790) (33,994)  خرى أوراق دين أ ذونات وسندات خزانة وأ

 263,553 64,112  قروض وسلف   
 35,554 23,196  و الخسائر  أ رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 (10,482) (5,399)  خرىموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األ 
 (39,254) (56,199)  خرى أموجودات 

 5,805 (119)  متاجرة للعقارات محتفظ بها   
 (310,604) (191,674)  المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 316,228 225,602  ودائع من عمالء 
 (19,155) (52,880)  مطلوبات أخرى 

 2,517 1,489 10 ة مستلم أرباحتوزيعات 
 195,320 200,648  فوائد مستلمة 
 (193,523) (163,114)  فوائد مدفوعة 

 (12,173) (4,007)  ضرائب مدفوعة 
  ─────── ─────── 

 163,261 (35,728)  عمليات أنشطة ال ( الناتجة منفي  ةالمستخدم)التدفقات النقدية  صافي
  ─────── ─────── 

    نشطة االستثمار أ
 (118) (388)  عقارات استثمارية   فيصافي الحركة  
 491 (13,916)  استثمار في شركات زميلة  فيصافي الحركة  

 - (2,117) 13 تابعة   ةصافي النقد المحصل عن بيع شرك
 9,535 5,938  من شركات زميلة   أرباحتوزيعات 

  ──────── ──────── 

 9,908 (10,483)  أنشطة االستثمار من ةالناتج )المستخدمة في( يةالنقدالتدفقات صافي 

 

 ─────── ─────── 

    نشطة التمويل أ
 (112,300) 121,011  ، بالصافيدائنة قروض   )سداد( متحصالت من

 450 (99,382)  ، بالصافي سندات متحصالت من )سداد( 
 (153,900) (150,955)  ، بالصافي  أوراق دفع متوسطة األجلسداد 

 (992) -  الشركة المشتراه شراء أسهم 
 1,147 490  الشركة المشتراهمتحصالت من بيع أسهم 

 (17,785) (8,982)  األم مدفوعة لمساهمي الشركة  أرباحتوزيعات 
 (4,623) (4,456)  فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالية مستدامة 

 (12,184) (5,023)  مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة  أرباحتوزيعات 
 (5,687) 50,937  الحركة في الحصص غير المسيطرة 

 

 ──────── ──────── 

 (305,874) (96,360)  أنشطة التمويل  المستخدمة في يةالنقدالتدفقات صافي 
  ─────── ─────── 

 (16,335) (19,341)  عمالت أجنبية  ترجمةصافي فروق 
  ─────── ─────── 

 (149,040) (161,912)  والنقد المعادل صافي النقص في النقد 
 1,571,536 1,456,005  يناير 1النقد والنقد المعادل في 

  ──────── ──────── 

 1,422,496 1,294,093 4 سبتمبر   30النقد والنقد المعادل في 

  ══════ ══════ 

 
  وتعكس   2020سبتمبر    30  في  للفترة المنتهيةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع  *

 (.3التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح رقم )
 



 

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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
  2021سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

   األم الخاصة بمساهمي الشركة  

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة  
 المشتراة 

 حتياطيإ
 إجباري 

 حتياطيإ
 اختياري

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة 

حتياطي إ
 تحويل 

 عمالت أجنبية

حتياطي إ
 برنامج

شراء   اتخيار
أسهم  

 للموظفين
 حتياطيإ

 آخر 
 أرباح
 اإلجمالي  مرحلة

أوراق  
  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 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 كويتي دينار 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
               

)كما   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 سبق إدراجه(

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

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 ( إدراجه

 23,129 6,593 - 16,536 16,536 - - - - - - - - - ربح الفترة  

 (28,117) (17,272) - (10,845) - - - (8,244) (2,601) - - - - - شاملة أخرى   خسائر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  اإليرادات)الخسائر(  إجمالي
 (4,988) (10,679) - 5,691 16,536 - - (8,244) (2,601) - - - - - خرى األالشاملة 
  2020لسنة  أرباحتوزيعات 
فلس للسهم )إيضاح   5بقيمة 

9 ) - - - - - - - - - (9,063) (9,063) - - (9,063) 
إلى الحصص   أرباحتوزيعات 

 (5,023) (5,023) - - - - - - - - - - - - غير المسيطرة 

 490 (507) - 997 (844) - - - - - - 1,841 - - الشركة المشتراه بيع أسهم 

 (300) - - (300) - - (300) - - - - - - - المدفوعات باألسهم للموظفين 
للمجموعة حتياطي تحويل إلى اإل

 - - - - - (219) - 27 192 - - - - - المحتفظ بها لغرض البيع 
المرحلة   رباحالمحول إلى األ

نتيجة إلغاء االعتراف  
باستثمارات في أسهم مدرجة  

بالقيمة العادلة من خالل  
 - - - - (1,532) - - - 1,532 - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 
سداد فوائد ألوراق رأسمالية  

 (4,456) (1,618) - (2,838) (2,838) - - - - - - - - - مستدامة 
 32,584 9,531 - 23,053 23,687 (634) - - - - - - - - شركات تابعة تغيرات الملكية في 

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

 902,637 535,860 153,332 213,445 47,788 (21,561) 1,767 (139,355) (20,164) 76,546 106,821 (91,310) 52,913 200,000 2021سبتمبر  30كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

تعكس التعديالت التي تم إجراؤها و  2020سبتمبر    30  في  المكثفة المجمعة كما  والمعلومات المالية المرحلية  2020ديسمبر    31البيانات المالية المجمعة كما في    تتوافق مع* بعض المبالغ المبينة أعاله ال  
 .(3رقم ) اإليضاحفي  كما هو مبين بالتفصيل

 



 

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

 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة(  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2021سبتمبر  30للفترة المنتهية في 
   األم الخاصة بمساهمي الشركة  

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 
 أسهم 

 أسهم 
الشركة  
 المشتراة 

 حتياطيإ
 إجباري 

 حتياطيإ
 اختياري  

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة 

حتياطي إ
 تحويل 

 عمالت أجنبية

حتياطي إ
 برنامج

شراء   اتخيار
أسهم  

 للموظفين
 حتياطيإ

 آخر 
 أرباح
 اإلجمالي  مرحلة

أوراق  
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 
 لف أ

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 لف أ

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 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) - - - - - - - - - اإلدراج إعادة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

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 

 15,842 4,349     - 11,493 11,493     -     -     -     -     -     -     -     -     - * (اد إدراجه ربح الفترة )مع
 (46,814) (7,852)     - (38,962)     -     -     - (16,824) (22,138)     -     -     -     -     - شاملة أخرى   خسائر

 

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

 (30,972) (3,503)     - (27,469) 11,493     -     - (16,824) (22,138)     -     -     -     -     - الشاملة  
  2019لسنة  أرباحتوزيعات 

فلس للسهم )إيضاح   10بقيمة 
9 ) -     -     -     -     -     -     -     -     -     (18,124) (18,124) -     -     (18,124) 

إلى الحصص   أرباحتوزيعات 
 (12,442) (12,442)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة 

 (992)     -     - (992)     -     -     -     -     -     -     - (992)     -     - الشركة المشتراه أسهم  شراء

 1,147     -     - 1,147 (1,169)     -     -     -     -     -     - 2,316     -     - الشركة المشتراه بيع أسهم 

 176     -     - 176     -     - 176     -     -     -     -     -     -     - المدفوعات باألسهم للموظفين 
المرحلة   رباحالمحول إلى األ

نتيجة إلغاء االعتراف  
باستثمارات في أسهم مدرجة  

بالقيمة العادلة من خالل  
     -     -     -     - (1,666)     -     -     - 1,666     -     -     -     -     - اإليرادات الشاملة األخرى 
سداد فوائد ألوراق رأسمالية  

 (4,623) (1,910)     - (2,713) (2,713)     -     -     -     -     -     -     -     -     - مستدامة
 (9,125) (9,125)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 3حيازة شركة تابعة )إيضاح 
تغيرات الملكية في شركات  

 (7,887) (4,945)     - (2,942)     - (2,942)     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  2020سبتمبر  30كما في 

 926,453 572,871 153,332 200,250 4,805 (17,586) 1,955 (131,810) (30,291) 106,546 106,821 (93,103) 52,913 200,000 * )معاد إدراجه(
 

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

 

(.3التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح رقم ) وتعكس 2020سبتمبر  30 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع *



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2021سبتمبر  30ي كما ف
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  الشركة حول معلومات 1
 

القابضة الكويت  مشاريع  مساهمة  األم)"الشركة  ش.م.ك.ع.    إن شركة  هي شركة  تسجيلها  عامة"(  وفقاً    وتأسيسها  تم 
الكويت. إن عنوان مكتب    في بورصةمدرجة    شركة  ، وهي1975  أغسطس  2للقوانين المطبقة في دولة الكويت بتاريخ  

    دولة الكويت. 13100الصفاة  23982المسجل هو ص.ب.   األمالشركة 
  

)يشار إليهم مجتمعين ب  وشركاتها التابعة    األمتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للشركة  
لقرار مجلس اإلدارة    2021سبتمبر    30المنتهية في  أشهر    التسعة  فترةل  "المجموعة"(  نوفمبر  7بتاريخ  الصادر  وفقاً 

2021. 
 

 ما يلي: األمللشركة األنشطة الرئيسية تتضمن 
 

المحدودة الكويتية   غير  المسؤوليةالحصص في الشركات ذات  كذلك  تملك األسهم في الشركات الكويتية أو األجنبية و -1
 . ضها وإدارتها وكفالتها لدى الغيرأو األجنبية والمشاركة في تأسيس هذه الشركات وإقرا

القابضة    األمسهم وكفالتها لدى الغير حيث تمتلك الشركة  أ  فيها  األم  تمتلك الشركةوال إلى الشركات التي  األمإقراض   -2
   % أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. 20نسبة 

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

 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة عملياتها في إطار الحدود التي ينص عليها القانون. -4
عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل   األملدى الشركة    المتوفرة استغالل الفوائض المالية   -5

 شركات متخصصة.
 

 شركة الفتوح القابضة ش.م.ك. )مقفلة(.  وه  األمإن المساهم الرئيسي للشركة 
 

 السياسات المحاسبية الهامة 2

 
 

 أساس اإلعداد       2.1
 

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

 

إعداد    إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في
. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    السنوية  المجمعةية  الالبيانات الم

 . آخر تم إصادره ولكنه لم يسر بعد تفسير أو تعديل
 

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية  المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة  إن المعلومات 
بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة الية، ويجب االطالع عليها مقترنةً  وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الممعدة  كاملة  
 .2020مبر ديس 31المنتهية في  للسنة

 

ترى اإلدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديالت التي تتكون من االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية للعرض  
بالضرورة عن النتائج التي  ال تعبر    2021سبتمبر    30المنتهية في  أشهر    التسعةنتائج فترة    فإن العادل. إضافة إلى ذلك،  

 .  2021ديسمبر  31يمكن توقعها للسنة التي تنتهي في 
 

القيم إلى أقرب ألف دينار   كافةتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وقد تم تقريب  ي
 كويتي ما لم يذكر غير ذلك. 

 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      2.2
 

 استخدام التقديرات واألحكام 

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على 

تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية 

معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام جوهرية  في إطار إعداد هذه العن هذه التقديرات. 

  المطبقة في تقديرات مماثلة لتلك  عدم التأكد من الالرئيسية ل  المصادروتعتبر  عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.  

   .2020ديسمبر  31المنتهية في  البيانات المالية المجمعة المدققة السنوية للمجموعة للسنة
 

 

  



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(

 2021سبتمبر  30ي كما ف
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
 

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      2.2
 

 19-تأثير فيروس كوفيد

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

الكويت عدة إجراءات   دولة  واألنشطة االقتصادية. وأعلنت السلطات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك

% 2-1. شملت هذه اإلجراءات تخفيض معدل الخصم بنسبة  19-دعم لمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة لفيروس كوفيد

ا المجموعة. ويبين هذا اإليضاح تأثير تفشي الفيروس على عمليات المجموعة  بجميع المناطق الجغرافية التي تعمل به

 .2021سبتمبر    30وكذلك التقديرات واألحكام الجوهرية التي طبقتها اإلدارة في تقدير قيم الموجودات والمطلوبات كما في  
 

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

للمخاطر   للتأكد من تعرضاً  إلى إرساء إجراءات إضافية  الجائحة باإلضافة  إثر هذه  والتي تأثرت بصورة رئيسية 

 الحفاظ على مستوى عالي من الدقة.  
 

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

أن تأخذ في اعتبارها تأثير التقلب المتزايد في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية التي يتم مراعاتها على المجموعة  

قامت المجموعة بالنسبة لعملياتها الدولية بتحديث .  2021تمبر  سب  30االئتمان المتوقعة كما في    عند تحديد خسائر

المستقبلية   بالنسبة    المرتبطةالمعلومات  االئتمان  خسائر  احتمالية  لتحديد  المستخدمة  الكلي  االقتصاد   للوضع ببيئة 

للسوق   تأثير  االقتصادي  بتقييم  المجموعة  إلى ذلك، قامت  فيه. إضافة  الذي تعمل  الصلة  الجائحة على خسائر  ذي 

 ن االئتمان المتوقعة عن طريق اختبار سيناريوهات الضغط المختلفة ومن بينها تخفيض تصنيف المخاطر للعمالء الذي

 . النفط والغاز ،األعمال المصرفية  ،العقارات ،يعملون في قطاعات األعمال األكثر تأثراً سلباً مثل الضيافة
 

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

 طريق مراقبة التدفقات النقدية والتوقعات عن كثب. 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (3)
د تحديد المبالغ المسجلة للموجودات  وضعت المجموعة في اعتبارها التأثيرات المحتملة للتقلب الحالي في السوق عن

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

فيروس كوفيد تأثير  المجمعة. وفي ظل  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  تاريخ  في  تراقب  19-الملحوظة كما   ،

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

 المشاركين في السوق في ظل السيناريو الحالي.  المعامالت بين 
  

 لمتاجرة )"الموجودات غير المالية"(ا المحتفظ بها لغرض العقارات االستثمارية والعقارات (4)

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

المالية كما في   النقدية   2021سبتمبر    30لموجوداتها غير  التدفقات  التأثير على  بتحديد  المرتبط  التأكد  لعدم  نتيجة 

السوق   في  المشاركين  توقعات  أو  المالية  الموجودات غير  الناتجة من هذه  الطريقة المتوقعة  األسعار حسب  حول 

المجموعة على دراية بأن بعض ان . 2020ديسمبر   31المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات كما في 

المناطق الجغرافية والقطاعات التي تتواجد بها هذه الموجودات قد تأثرت سلباً ومع استيضاح الوضع بشكل أكبر، 

بشكل   المجموعة  هذه    متناسقستراقب  قيم  تسجيل  في  الصلة  ذات  االفتراضات  ستستخدم  كما  السوق  توقعات 

 المناسب في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. بالشكلالموجودات غير المالية 
 

 دمج األعمال  3
 

البيع" طبقاً المحدودة كـ "موجودات محتفظ بها لغرض  مجموعة بانثر لإلعالم  ، تم تصنيف  2019ديسمبر    31كما في  

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

نشأ  2019سنة   شركاء  خالف  ،  لإلعالم  بين  بانثر  يتعلق  المحدودة  مجموعة  فيما  المصدرة  األسهم  بعض  ملكية  حول 

والتي ساهمت فيها  المحدودة مجموعة بانثر لإلعالم إجراؤها من قبل مجلس إدارة شركة باستدعاءات رأس المال التي تم 

 المجموعة. 
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 دمج األعمال )تتمة(  3
 

من إضافية  ر وما طرأ من مساهمات  األمتحكيم. نتيجة لهذا  هيئة  من قبل    2020نهائياً في مارس  الخالف  تم حل هذا  

%. 87.6% إلى  60.5استدعاءات رأس المال، زادت الملكية الفعلية للمجموعة في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة من  

المحدودة  مجموعة بانثر لإلعالم  إلى أنه بإمكانها ممارسة السيطرة على    األمفي ضوء هذه التطورات، انتهت إدارة الشركة  

 . 2020مارس وبالتالي أصبحت شركة تابعة للمجموعة في 
 

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

. نتيجة لذلك، وجد مجلس إدارة المجموعة  المحدودةمجموعة بانثر لإلعالم    بيع  ةالمواعيد الزمنية المقررة لعملي  ثتحدي

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

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

طريقة حقوق الملكية  بواسطة  المحدودة بأثر رجعي  مجموعة بانثر لإلعالم  "، تم المحاسبة عن االستثمار في  المحاصة

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

شركة تابعة، تم المحاسبة عنها طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية المحدودة  مجموعة بانثر لإلعالم  بمجرد أن أصبحت  

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

خالل الفترة المنتهية في   يألف دينار كويت  75,893  في شركة مجموعة بانثر في تاريخ الحيازة وسجلت ربحاً بمبلغسابقاً  

 . (10)إيضاح  2020سبتمبر  30
 

  قدرة والمطلوبات الم  التي تم حيازتها  المؤقتة للموجوداتالعادلة    ا على القيمبناءً   المحدودةمجموعة بانثر لإلعالم  تم تجميع  

عملية تحديد القيم العادلة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات    صدد  فيالتزال  اإلدارة    كانت  ، حيثاالستحواذفي تاريخ  

في    الفترةالمقدرة. خالل   ل  ،2021  مارس  31المنتهية  الشراء  المجموعة من عملية توزيع سعر  بانثر انتهت  مجموعة 

الحصص غير   وكذلك والمطلوبات المقدرة  المستحوذةالمؤقتة للموجودات    العادلة  وقامت بتعديل القيم  المحدودةلإلعالم  

  :)بالحصة النسبية في صافي المطلوبات المقدرة المحددة للشركة المشتراة( المسيطرة

  
 

ا كم   المؤقتة   القيم 
 هي سبق إدراجها

القيمة العادلة  
المسجلة في تاريخ 

  االستحواذ
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي

 الموجودات
 

  

 13,806  13,806 الصندوق ولدى البنوكنقد في  

 16,564  16,564 ممتلكات ومعدات

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

 27,002  27,002 موجودات أخرى(بند    موجودات حق االستخدام )مدرجة ضمن 

 56,606  - موجودات غير ملموسة )أ(

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

 ───────   ─────── المطلوبات

 111,191  111,191 دائنةقروض  

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

70,047 

 37,233  37,233 مطلوبات أخرى(  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  القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً 

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

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

 

غير الملموسة اإلضافية    الموجوداتتتمثل في    دينار كويتيألف    56,606بإجمالي مبلغ    اءلشرا  سعر  يعزتوتعديالت    إن   )أ(  

 كجزء من دمج األعمال:  تحديدها تم والتيالتالية 

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

 ذات عمر إنتاجي غير محدد. دينار كويتي ألف 32,018 تبلغسم التجاري بقيمة عادلة . اإل2
  

 على  توزيعهاتم    الشهرة  إندينار كويتي.    ألف  296,608  مبلغشهرة ب كالمتبقي من مقابل سعر الشراء    مبلغال  توزيع (  تم  ب)

الشهرة تتمثل في التدفقات المستقبلية للموارد والمنافع   أن كوحدة توليد نقد واحدة.  المحدودةمجموعة بانثر لإلعالم  

 .اإلستحواذ عملية من الناتجة االقتصادية
 

 :هو كما يلي اإلدراجإعادة  أثر إن
 

 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
 
 

 
 البيان    

كما هو مدرج  
 سابقا  
 ألف 

 دينار كويتي 

  توزيع  تعديالت 
 سعر الشراء 

 ألف 
 دينار كويتي 

كما هو معاد   
 إدراجه 
 ألف 

 دينار كويتي 

       
       2020سبتمبر  30

       الموجودات: 
 647,226  2,923  644,303  موجودات غير ملموسة 

       
       حقوق الملكية: 

 (17,586)  690  (18,276)  خر آإحتياطي 
 4,805  (3,618)  8,423  مرحلة  أرباح

 572,871  5,851  567,020  مسيطرة الحصص غير ال
       

       المرحلي المكثف المجمع الدخلبيان 
 20,530  4,098  16,432  إستهالك وإطفاء 

 4,349  (480)  4,829  مسيطرة الحصص غير ال
       
       )مدققة(   2020ديسمبر  31

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

         
       حقوق الملكية: 
 (20,708)  690  (21,398)  إحتياطي آخر 

 21,842  (5,413)  27,255  مرحلة  أرباح
 544,156  5,597  538,559  مسيطرة الحصص غير ال
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 نقد في الصندوق ولدى البنوك   4
  )مدققة(  

 

 سبتمبر   30
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

 834,714 902,394 784,403 نقد وأرصدة لدى البنوك

 587,981 411,378 339,077 ودائع ذات فترات استحقاق أصلية حتى ثالثة أشهر

 (199) (2,853) (2,874) خسائر ائتمان متوقعة 
 ────── ──────── ────── 

 1,422,496 1,310,919 1,120,606 النقد والنقد المعادل  

 23,955 35,946 46,922 ثالثة أشهر تتجاوز: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية زائداً 
 ────── ──────── ────── 

بيان المركز المالي النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في 

 1,446,451 1,346,865 1,167,528 المرحلي المكثف المجمع 

 ────── ──────── ────── 

النقد والنقد المعادل الخاص بـ مجموعة االستبعاد المحتفظ بها  

 - 145,086 173,487 لغرض البيع

 ً  (23,955) (35,946) (46,922) ثالثة أشهرتتجاوز  : ودائع ذات فترات استحقاق أصليةناقصا

 ────── ──────── ────── 

المرحلي المكثف  التدفقات النقدية بيانل  والنقد المعادل وفقا   النقد

 1,422,496 1,456,005 1,294,093 المجمع 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 مخصص خسائر ائتمان  5
 

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

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

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

     مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 235,862 149,852 46,068 39,942 2021 يناير 1الرصيد كما في 

 42,420 70,199 (15,766) (12,013) المحمل خالل الفترة  /)اإلسترداد( 

 (41,572) (41,572) - - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 (4,889) (4,369) 787 (1,307) تحويل عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 231,821 174,110 31,089 26,622 2021سبتمبر  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

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

     مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 205,957 123,666 57,880 24,411 2020 يناير 1الرصيد كما في 

 50,297 65,745 (18,084) 2,636  خالل الفترة / )اإلسترداد(  المحمل

 (5,142) (5,142)     -     - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 (622) (2,055) 1,522 (89) تحويل عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 250,490 182,214 41,318 26,958 2020سبتمبر  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  مخصص خسائر ائتمان 5
 

 توزيع مجمل القيمة الدفترية للقروض والسلف لكل مرحلة:  فيما يلي 
 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 
 كويتيدينار 

     

 5,055,331 319,646 672,692 4,062,993 قروض وسلف

 (231,821) (174,110) (31,089) (26,622) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,823,510 145,536 641,603 4,036,371 2021سبتمبر  30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

 
    

 4,969,560 372,357 781,386 3,815,817 قروض وسلف

 (250,490) (182,214) (41,318) (26,958) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 

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

 4,719,070 190,143 740,068 3,788,859 2020سبتمبر  30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

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

 2,350مبلغ  ب  محملة:  2020سبتمبر    30ألف دينار كويتي )  261مقابل النقد في الصندوق ولدى البنوك بمبلغ    ستردةالم

دينار كويتي(، المتوقعةلإسترداد    ألف  االئتمان  بمبلغ    أوراقمقابل    خسائر  )  188الدين األخرى  دينار كويتي    30ألف 

المتوقعةل  محمل  مصروف  ألف دينار كويتي(،  2,503    بمبلغ  محمل  مصروف  :2020سبتمبر   مقابل   خسائر االئتمان 

بمبلغ  ال )  4,611موجودات األخرى  دينار كويتي  دينار   10,487  بمبلغ  محمل  مصروف  :2020سبتمبر    30ألف  ألف 

المتوقعةل  مصروف محملو  كويتي( االئتمان  ال  خسائر  بمبلغ  مقابل  النقدية  غير  )  677تسهيالت  دينار كويتي    30ألف 

   ألف دينار كويتي(. 1,088 بمبلغإسترداد  :2020سبتمبر 

 

 دائنة قروض   6

 

 سبتمبر   30
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

    : األم كةمن قبل الشر

 - - 24,525 ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدةقروض 

    

    من قبل الشركات التابعة:  

 728,552 481,574 353,554 قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة
 718,787 1,060,869 1,282,009 قروض ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة

 ──────── ──────── ──────── 
 1,660,088 1,542,443 1,447,339 
 ──────── ──────── ──────── 

 ً  (788,806) (798,330) (884,751) : قروض فيما بين شركات المجموعةناقصا
 ──────── ──────── ──────── 
 775,337 744,113 658,533 
 ════════ ════════ ════════ 
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  سندات 7

 

 سبتمبر    30
2021 
 ألف
 كويتي دينار 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر   30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

    : األم من قبل الشركة  صادرة

ديسمبر  28% سنوياً وتستحق في 5.25بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدل سندات

2024 35,780 35,734 35,720 
    

معدل الخصم المعلن % سنوياً فوق 2.25بنسبة  رةفائدة متغي  بمعدلسندات 

 63,502 63,527 63,609 2024ديسمبر  28من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق في 
    

نوفمبر   8% سنوياً وتستحق في 5.50بنسبة  ةثابت  فائدة سندات بمعدل

2023 13,952 13,936 13,932 
    

معدل الخصم المعلن  سنوياً فوق% 2.25بنسبة  ةمتغير فائدة سندات بمعدل

ً 6.5من قبل بنك الكويت المركزي )بحد أقصى  وتستحق في   )% سنويا

 85,576 85,608 85,705 2023نوفمبر  8
 

    من قبل شركات تابعة:  صادرة

أبريل   19% سنوياً وتستحق في 5.75بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدلسندات 

2023   32,150 32,150 32,150 
    

% سنوياً فوق معدل الخصم المعلن 2.50بنسبة  ةفائدة متغير بمعدلسندات 

 27,850 27,850 27,850   2023أبريل  19من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق في 
    

 9                      % سنوياً وتستحق في 6بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدلسندات 

 29,904 29,913 - * 2026مارس 
    

% سنوياً فوق معدل الخصم المعلن 3.95بنسبة  ةفائدة متغير بمعدلسندات 

  9% سنوياً( وتستحق في 7من قبل بنك الكويت المركزي )بحد أقصى 

 69,446 69,467 - *  2026مارس 
    

 30            % سنوياً وتستحق في 4.125بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدلسندات 

 99,828 99,862 99,965 2021ديسمبر 
    

 14,900 14,900 14,900   2023يوليو  26% سنوياً وتستحق في 6بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدلسندات 
    

% سنوياً فوق معدل الخصم المعلن 2.75بنسبة  ةفائدة متغير بمعدلسندات 

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

 25,100 25,100 25,100    2023يوليو  26
    

 - 4,712 4,688  2023 أكتوبر 15% سنوياً وتستحق في 5بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدلسندات 
    

 ديسمبر  15% سنوياً وتستحق في 2.75بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدلسندات 

2031   150,047 150,755 - 
 ──────── ──────── ─────── 

 553,746 653,514 497,908 
 (21,550) (21,537) (20,500) بين شركات المجموعة فيما   لمستبعداتناقصاً: ا

 ──────── ──────── ─────── 

 533,246 631,977 476,358 
 ════════ ════════ ═══════ 
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 )تتمة( سندات 7
 

  100  مبلغ وقدرهوسداد    إحدى الشركات التابعة للمجموعة باسترداد  بنك برقان  ، قام2021سبتمبر    30* خالل الفترة المنتهية في  

 5         البنك بعدر  خياعلى    بناءاقابلة لالستدعاء  وال،  2016مارس    9الصادرة في    المساندة  مليون دينار كويتي بالكامل من السندات

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

 تاريخ اإلصدار. من الخامسة  السنة

 

  وراق دفع متوسطة األجلأ 8

 

 سبتمبر   30
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
    

من   األممن قبل الشركة    صادرة أوراق دفع متوسطة األجل باليورو  
    ذات أغراض خاصة: ةخالل شرك

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمريكي    500أوراق  دوالر   10فترة  لمليون 
فائدة كوبون   معدلتحمل  ،  2027فبراير    23تستحق في    ،سنوات
تستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي ،  % سنويا4.5  بنسبة

 149,955 148,709 148,234 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. 
    

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

 153,000 151,625 150,825 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية. 
    

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمريكي    500أوراق  دوالر   7فترة  لمليون 
فائدة كوبون   معدلوتحمل    2026أكتوبر    29تستحق في    ،سنوات
تستحق السداد على أساس نصف سنوي،   ،% سنويا4.229  بنسبة
 152,702 151,337 150,571 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية.  وهي 

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

 

   
بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمريكي    500أوراق  دوالر   5فترة  لمليون 

فائدة كوبون   معدلوتحمل    2021سبتمبر    14تستحق في    ،سنوات
سنوياً، وهي مدرجة في السوق األيرلندي لألوراق  %3.125  بنسبة

 152,815 151,416 - . 2021سبتمبر  14في بالكامل تم سداد هذه السندات المالية. 
 ─────── ─────── ─────── 

 449,630 603,087 608,472 

 ما بين شركات المجموعةفي لمستبعداتناقصاً: ا
 

(1,470) (1,830) (917) 
 ─────── ─────── ─────── 

 448,160 601,257 607,555 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 التوزيعات  أسهم الشركة المشتراة و ،سهمألاوة إصدار الع ،رأس المال 9
 

 رأس المال  (أ

 

 سبتمبر   30
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
2020 
 ألف 

 كويتي دينار 
    

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

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

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

سبتمبر    30و  اً سهم  1,502,369,362:  2020  ديسمبر  31)  اً سهم  1,502,369,362  عدد  منرأس المال    ألف* يت
نقداً مدفوع  (اً سهم  1,502,369,362:  2020 ديسمبر    31)  اً سهم  497,630,638تم إصدار    ، حيثبالكامل  ة 
 ( كأسهم منحة. اً سه 497,630,638 :2020سبتمبر  30و  اً سهم 497,630,638: 2020

 
 عالوة إصدار أسهم (ب

 للتوزيع.إن عالوة إصدار األسهم غير متاحة 

 

 الشركة المشتراة أسهم   ج( 

 
 سبتمبر   30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 
 سبتمبر  30

2020 
    

 186,594,388 187,371,442 184,197,671 )أسهم(عدد أسهم الشركة المشتراة 
 9.33% 9.37%  9.21% نسبة من رأس المال

 28,176 29,792 29,103 السوقية )ألف دينار كويتي(القيمة 
 

 للتوزيع.  ةتكلفة أسهم الشركة المشتراة المحتفظ بها غير متاح التي تعادل اتيإن االحتياط

 

 أرباح توزيعات    ( د

  فلس للسهم 5نقدية بقيمة    أرباح  توزيع  2021  أبريل  15في    المنعقدة  السنوية للمساهمين  الجمعية العمومية  إعتمدت

إلى مساهمي الشركة   فلس للسهم( 10: 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في ) 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 . االستحقاقكما في تاريخ المقيدين في السجالت  األم

 

 زيادة رأس المال    هـ( 

المصرح  م  الشركة األ  مال  زيادة رأس  2021  أبريل  15في    المنعقدة  الجمعية العمومية السنوية للمساهمين  إعتمدت

نقدياً بالقيمة اإلسمية لكل منها بواقع    اً سهم  ألف  3,000,000ألف دينار كويتي موزعاً على    300,000به ليكون  

  .ال المصدر والمدفوعزيادة رأس المفي إستدعاء  وتفويض مجلس اإلدارة ،فلس للسهم 100

 

لزيادة رأس مال    أسواق المالعلى الموافقات المطلوبة من هيئة    األم، حصلت الشركة  2021أغسطس    30  بتاريخ

ألف دينار كويتي عن طريق إصدار    264,000ألف دينار كويتي إلى    200,000المصدر والمدفوع من    األمالشركة  

 عالوة و  للسهمفلس    100القيمة االسمية  والتي تتمثل في    ،سهمفلس لكل    125  عرض  بسعرسهم    640,000,000

 فلس لكل منها. 25أسهم   إصدار

 

 لى نشرة على الموافقات الالزمة ع  األم، حصلت الشركة  لمالية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات االحقًا لتاريخ  

 جراءات.إللتنفيذ اوالجدول الزمني  اإلكتتاب
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  استثمار إيرادات 10

  
 المنتهية في  أشهر  الثالثة

 سبتمبر   30
 المنتهية في  أشهر  التسعة 

 سبتمبر   30

 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 2021 
 ألف 

 دينار كويتي

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 
      

بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  ربح 
 904 2,764  1,469 88 أو الخسائر  رباحخالل األ

غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة  أرباح
 2,061 25,219  3,375 9,537 أو الخسائر رباحالعادلة من خالل األ

دوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  أربح بيع 
 8,574 612  5,700 99 خرى اإليرادات الشاملة األ

ً سابقمحتفظ بها حصة الملكية ال ربح إعادة قياس    ا
 75,893 -  - - ( 3)إيضاح 

 2,517 1,489  674 324   أرباحإيرادات توزيعات 
 - 20  - (11) ت استثماريةعقاراربح بيع )خسارة( 

 (3,160) -  - - التغير في القيمة العادلة لعقارات إستثمارية 
 - 27,391  - - ( 13ربح من إلغاء اإلعتراف بشركة تابعة )إيضاح 

 426 -  - - شركة زميلة ربح بيع 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 
10,037 11,218  57,495 87,215 

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

 

 السهم  ربحية 11
 

 األساسية: 
احتساب   األساسية عن طريق    ربحيةيتم  الشركة  الفترة    ربح  قسمةالسهم   الفوائد  مدفوعاتبعد    األم الخاص بمساهمي 

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

 

 المنتهية في أشهر  الثالثة
 سبتمبر   30

 المنتهية في أشهر  التسعة
 سبتمبر  30

 2021 
 )معاد إدراجها(

2020 2021 
 إدراجها()معاد 

2020 

 السهم األساسية: ربحية
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
     

 11,493 16,536 2,274 13,339  األمالفترة الخاص بمساهمي الشركة  ربح
ناقصاً: مدفوعات الفوائد لألوراق الرأسمالية  

 (2,713) (2,838) - - األمالمستدامة خاصة بمساهمي الشركة 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

بعد  األمالفترة الخاص بمساهمي الشركة  ربح
 8,780 13,698 2,274 13,339 مدفوعات الفوائد لألوراق الرأسمالية المستدامة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 سهم سهم  سهم سهم  
     عدد األسهم القائمة: 

 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

 (187,226,236) (186,403,984) المتوسط المرجح لعدد أسهم الشركة المشتراة  
 

(187,045,412) (187,494,536) 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 1,812,505,464 1,812,954,588 1,812,773,764 1,813,596,016 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 فلس  فلس  فلس  فلس  

     
 4.8 7.6 1.2 7.4 ساسيةالسهم األ ةربحي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 :  المخففة

 لألوراق  الفوائد  مدفوعاتبعد    األمالفترة الخاص بمساهمي الشركة    ربح  قسمةالسهم المخففة من خالل    ربحيةيتم احتساب  

تأثير النقص في الربح نتيجة لممارسة األسهم العادية المحتملة لشركات تابعة، ما يعكس  ب  ة ، المعدلالمستدامةالرأسمالية  

ً على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة مضاف إليه المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المحتمل    ا

خيارات شراء أسهم للموظفين قائمة   األمسهم للموظفين. يوجد لدى الشركة  األشراء  تحويل كافة خيارات    دإصدارها عن

 سهم للموظفين، والتي قد يكون لها تأثير مخفف على الربحية.األتم إصدارها بموجب برنامج خيار شراء 
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 )تتمة( السهم ربحية 11

 

 

 المنتهية في أشهر  الثالثة
 سبتمبر   30

 المنتهية في أشهر  التسعة 
 سبتمبر  30

 2021 
 )معاد إدراجها(

2020 
 

2021 
 )معاد إدراجها(

2020 

 السهم األساسية: ربحية
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
      

 11,493 16,536  2,274 13,339  األمالفترة الخاص بمساهمي الشركة  ربح
ً ناقص مدفوعات الفوائد لألوراق الرأسمالية  : ا

 (2,713) (2,838)      - - المستدامة
 ─────────── ───────────  ─────────── ────────── 

بعد  ماألالفترة الخاص بمساهمي الشركة  ربح
 8,780 13,698  2,274 13,339 مدفوعات الفوائد لألوراق الرأسمالية المستدامة 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 سهم سهم   سهم سهم  
      

 1,812,505,464 1,812,954,588  1,812,773,764 1,813,596,016 سهم القائمةالمتوسط المرجح لعدد األ

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

      

 فلس  فلس   فلس  فلس  

      

 4.8 7.6  1.2 7.4 السهم المخففة ربحية
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 السهم المخففة حيث إن النتيجة غير مخففة.   ربحية لم يتم أخذ تأثير خيار شراء أسهم عند اإلصدار في احتساب

 

 صافي االستثمار في عمليات أجنبيةتحوط  12
 

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

ش.م.ب.، وشركة تقاعد للتوفير والتقاعد ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة( وأوراق دفع متوسطة   ة القابضةالخليج المتحد

حوط من  األجل باليورو كتحوط لصافي االستثمار في عمليات أجنبية. تم استخدام أوراق دفع متوسطة األجل باليورو للت

، تم الفترةريكي والمرتبطة بهذه االستثمارات. خالل  األمتعرض المجموعة لمخاطر تحويل العمالت األجنبية بالدوالر  

 الدخل الشامل القتراض إلى بيان  ا  هذا  ألف دينار كويتي الناتجة من إعادة تحويل  1,285بمبلغ    أو الخسائر  رباحاألتحويل  

جنبية. لم يتم تسجيل  األ عمليات  المن تحويل صافي االستثمارات في    أية خسائر ناتجةالمجمع لمقاصة  المرحلي المكثف  

 .2021سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في أي حاالت لعدم الفاعلية من تحوط صافي االستثمارات في عمليات أجنبية 
 

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

هذه العقود كتحوط لصافي استثمار البنك في شركته التابعة التركية. أدت هذه المعاملة الى    تخصيصأساس شهري. وتم  

تم  إليها يد المشار  أو الخسائر الناتجة من إعادة التحويل للعقو  رباحريكي. إن األاألممراكز دائنة بالصافي مدرجة بالدوالر  

من تحويل صافي االستثمارات    ناتجة  أو خسائر  أرباحلمقاصة أي    بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمعتحويلها إلى  

فاعلية   يتم تسجيل عدم  لم  التركية.  التابعة  الشركة  في عمليات  لفي  االستثمارات  التحوط لصافي  جنبية ضمن أعمليات 

 .الفترةاو الخسائر خالل  رباحاأل
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة   13
 

والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة    يأي المساهم الرئيس  ؛مع أطراف ذات عالقة  تتمتلك التي    تمثل هذه المعامالت
يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. التي  شركات  الوموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و

ة. إن األرصدة والمعامالت مع أطراف المعامالت من قبل إدارة المجموع  هذهيتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط  
 ذات عالقة تتكون مما يلي:
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 مساهم ال
 رئيسي ال

 الشركات 
 أخرى الزميلة 

 اإلجمالي 
 سبتمبر   30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 سبتمبر  30

2020 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 كويتي دينار 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف

 دينار كويتي

 بيان المركز المالي المرحلي  
       المكثف المجمع:  

 424,238 409,161 283,513 137,781 12,132 133,600 قروض وسلف 
 2,466 2,304 3,248 828 2,324 96 موجودات أخرى

المستحق إلى البنوك والمؤسسات 
 58,890 33,971 52,355 28,182 24,173 - األخرى المالية 

 45,587 41,141 41,781 17,537 17,234 7,010 ودائع من عمالء 
 3,060 3,033 3,017 - 3,017 - أوراق دفع متوسطة األجل

 196,501 212,398 154,287 222 2 154,063 مطلوبات أخرى 
 2,415 2,415 2,415 906 1,509 - أوراق رأسمالية مستدامة 

       

       لتزامات ومطلوبات محتملة: إ
 19,184 21,292 1,244 530 714 - خطاب اعتماد

 54,687 58,545 47,117 5,234 41,858 25 ضمانات  
 
 

 

 
 شركات
 زميلة

 في  ةالمنتهيأشهر  التسعة 
 سبتمبر   30

 

 المساهم 
 2020 2021 أخرى الرئيسي 

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

      :المعامالت

 10,281 5,995 2,255 515 3,225 إيرادات فوائد  
 1,003 1,461 262 1,147 52 إيرادات أتعاب وعموالت 

 - 27,391 - - 27,391 )أ(  ستثماراإيرادات 
 5,794 4,774 89 249 4,436 مصروف فوائد 

 

  العقارية المتحدة  في أسهم شركة األنصار  المملوكة  ا  حصته% من  45.1لبيع    ، أبرمت المجموعة اتفاقاً خالل الفترة (أ)
ألف    27,391بربح قدره  المجموعة  اعترفت  بناءاً عليه  ، وطرف ذي عالقةإلى    "إحدى الشركات التابعة للمجموعة"

 ( 10 ايضاحدينار كويتي )
 

لتاريخ   ( ب) اتفاقاً )إحدى الشركات التابعة للمجموعة(  شركة أوفرالند العقارية ذ.م.م.    أبرمت  ، 2021سبتمبر    30الحقاً 
. لم تحقق المجموعة أي  طرف ذي عالقة  إلى   (مقفلة)شركة التعليم المتحدة ش.م.ك.  في  % من حصتها  63.89لبيع  

 أرباح أو خسائر نتيجة لهذه المعاملة.
 

 القطاعات معلومات  14
 

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

 
المصرفية التجارية التي تقوم بها المجموعة وتتضمن الخدمات المصرفية   نشطةاألالمصرفية التجارية: تمثل    نشطةاأل

بهذه    لألفراد القائمة  المنشآت  الخزينة. وتخضع  ومنتجات  الخاصة  المصرفية  والخدمات   إلشراف   نشطةاألوالشركات 
 .البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها

 
و الموجودات  تمثل  االإدارة  المصرفية:  وستثمارات  الموجودات  إدارة  بها  االأنشطة  تقوم  التي  المصرفية  ستثمارات 

الشركات وتمويل  الموجودات  إدارة  وتتضمن   ة(الرأسمالي  األسواقوخدمات    ستشاراتاالخدمات  )   المجموعة 
 .ستثمارية والبحوث وإدارة الثروةاال االستشاراتو
 

 المتعلقة األخرى. الخدماتو التأمين استثمار المجموعة في أنشطة تأمين: يمثل هذا القطاع
 

الصناعية الرقمية    األقمارتمثل أنشطة المجموعة في تقديم خدمات شبكات    :الصناعية  األقماروخدمات    االعالموسائل  
 .والبث المباشر تالصناعية والكابال األقمارعبر  األجرمدفوعة  اإلعالموخدمات وسائل 
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أنشطةي:  الصناعيالقطاع   في    مثل  البتروكيميالصناعية    روعاتالمش  تطويرالمجموعة  والصناعات ة  ائيوالصناعات 
 والقطاعات ذات الصلة. والمعدات الطبية والمرافق والخدمات الغذائية 

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

 
 إن أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة المجموعة.  

 

 فيما يتعلق بقطاعات التشغيل لدى المجموعة: قبل الضرائب رباحيبين الجدول التالي معلومات اإليرادات واأل
 

 

 المنتهية في  أشهر  التسعة
 سبتمبر   30

 2021  2020 

 إيرادات القطاع  نتائج القطاع إيرادات القطاع  
)معاد إدراجه( 

 نتائج القطاع 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي

     

 37,031 320,972 64,278 322,625 المصرفية التجارية  األنشطة 
 (53,191) 35,324 (31,128) 42,717 االستثمارات المصرفية الموجودات وإدارة 
 6,422 6,422 20,771 20,771 *تأمين 

 قمار األوخدمات  اإلعالمئل اوس
 37,974 130,361 (32,284) 77,535 ** الصناعية

 2,038 15,039 (9,077) 16,841 صناعي القطاع ال
 (6,057) 76,550 28,152 96,893 *** عقاراتالضيافة وقطاع ال
 (2,032) 17,822 (589) 21,543 أخرى  

 (363) (35,546) (8,927) (44,007) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ────── ────── 

 21,822 566,944 31,196 554,918 إيرادات ونتائج القطاعات
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 

 
والتي تتضمن   حصة في نتائج شركات زميلة   2021سبتمبر    30في    للفترة المنتهية  تأمينال إيرادات ونتائج قطاع    شملت  *

 .أكسانتائج تقديرية من االستحواذ على شركة 
 
  رباح األ 2020سبتمبر  30في  للفترة المنتهية وسائل اإلعالم وخدمات األقمارالصناعيةإيرادات ونتائج قطاع   شملت **

 . (3)إيضاح  ألف دينار كويتي 75,893 مبلغحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً بإعادة قياس من 
 
ربح ناتج من بيع شركة تابعة   2021سبتمبر    30في    للفترة المنتهية  عقاراتالضيافة وقطاع ال  ونتائج  يرادات  إشمل  ت*  **

 (. 10،13)إيضاح   ويتيدينار كألف  27,391بمبلغ 
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   قطاعات التشغيل لدى المجموعة:ومطلوبات يعرض الجدول التالي موجودات  
 

 

 سبتمبر   30
2021 
 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 )معاد إدراجها(

 ألف 
 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
2020 

 )معاد إدراجها(
 ألف 

 دينار كويتي 

    الموجودات:

 8,383,476 8,627,251  8,533,271 المصرفية التجارية  األنشطة 
 625,598 821,656  904,595 االستثمارات المصرفية الموجودات وإدارة 
 82,340 84,810  129,233 تأمين  

 509,970 455,260  424,245 قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 283,217 276,061  287,112 صناعي القطاع ال

 985,378 975,313  871,591 عقارات الضيافة وقطاع ال
 272,622 276,420  298,685 أخرى  

 (1,024,360)  (1,165,523) (1,370,028) االستبعادات بين القطاعات 
 ────── ──────── ──────── 

 10,118,241 10,351,248  10,078,704 إجمالي الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ 

 

    المطلوبات: 
 7,470,347 7,683,953  7,577,394 المصرفية التجارية  األنشطة 

 1,384,823 1,577,206  1,505,226 االستثمارات المصرفية الموجودات وإدارة 
 301,739 297,454  307,895 قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس

 146,324 142,754  160,252 صناعي القطاع ال
 666,085 666,687  597,703 عقارات الضيافة وقطاع ال
 197,609 193,051  215,521 أخرى  

 (975,139)  (1,103,250) (1,187,924) االستبعادات بين القطاعات 
 ────── ──────── ──────── 

 9,191,788 9,457,855  9,176,067 إجمالي المطلوبات  
 ════════ ════════ ════════ 
 

المختلفة    الناشئة ضمن سياق األعمال الطبيعي بين القطاعات  األرصدة والمعامالت فياالستبعادات بين القطاعات  تتمثل  
 مجموعة. لل
 
 

 لتزامات والمطلوبات المحتملة اإل 15
 

 التالية:  والمطلوبات المحتملة لتزاماتاإليوجد لدى المجموعة 

 

 
 سبتمبر   30

2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 باالئتمان:  ومطلوبات محتملة متعلقة لتزاماتإ
 

   

 253,351 280,290 272,909  ئتمانخطابات ا
 983,312 981,708 932,248  وحواالت مقبولةضمانات 

  ────── ────── ────── 
  1,205,157 1,261,998 1,236,663 

 698,038 755,412 818,772  غير مسحوبة يةائتمان تسهيالت
 63,274 46,330 43,203  مار ثباالست متعلقةلتزامات إ
  ────── ────── ────── 
  2,067,132 2,063,740 1,997,975 
  ════════ ════════ ════════ 
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 المشتقات 16
 

. إن القيمة المرحلية المكثفة المجمعة  المالية  المعلوماتيبين الجدول التالي القيمة االسمية للمشتقات القائمة كما في تاريخ  

 .  المرتبط بالمشتقات األساسياالسمية للمشتقات تستند إلى األصل أو المعدل أو المؤشر 
 

 

 سبتمبر   30
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة: 
    ( تحوطلالتي التفي بشروط ا )متضمنة البنود

 1,258,381 1,241,899 1,237,743 جلة ال جنبية األعمالت ال تحويلعقود 

 142,716 147,122 110,719 مبادالت أسعار الفائدة 

 24,525 33,996 60,603 خيارات
 ════════ ════════ ════════ 

 
    

    مشتقات محتفظ بها للتحوط: 

    تحوط القيمة العادلة:  

 175,040 241,018 149,417 جلة ال جنبية األعمالت ال تحويلعقود 
 ════════ ════════ ════════ 

    تحوط التدفقات النقدية: 

 280,871 287,625 286,900 مبادالت أسعار الفائدة 
 ════════ ════════ ════════ 

 

            القيمة العادلة لألدوات المالية 17

 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية، باستثناء أوراق الدفع متوسطة األجل التي 

ألف دينار كويتي(. بالنسبة للموجودات   621,232:  2020ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  435,615تبلغ قيمتها العادلة  

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

ينطبق هذا االفتراض أيًضا على الودائع تحت الطلب وحسابات  العادلة.    اقيمته  تعادل تقريبا  دفتريةالقيمة ال  المفترض أن

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

 

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

المالية غير   يمكالمدرجةلألوراق  تقييم مناسبة.  باستخدام أساليب  العادلة  القيمة  تقدير  يتم  األساليب ،  تلك  أن تتضمن  ن 

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

 تقييم أخرى.  نماذجأو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو 

 

ع إلى أسعار الشراء المعلنة لها. تستند القيمة العادلة  يتم تحديد القيمة العادلة للصناديق المدرجة في أسواق نشطة بالرجو

لسوق  للصناديق غير المدرجة إلى صافي قيمة الموجودات التي يتم تحديدها من قبل مدير الصندوق باستخدام أسعار ا

المدفوع حديثاً من خرى مثل السعر  األمقبولة  الساليب  غير ذلك من األأو    -  ا كانت متوفرةإذ-  المعلنة للموجودات األساسية

 السوقية لشركة مماثلة.  قبل مستثمر آخر أو القيمة
 

 لقيمة العادلة ا لقياس الجدول الهرمي
 حسب أسلوب التقييم:  واإلفصاح عنها تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 

  
 نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.)غير معدلة( في سوق معلنة  : أسعار1المستوى 

 

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

 

على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى البيانات    ذات تأثير جوهري: األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت  3المستوى  
 في السوق. المعروضة
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 مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  وفقا ليوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 مجموع 

 القيمة العادلة 

 2021سبتمبر  30
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

     بالقيمة العادلة مقاسةموجودات 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     أو الخسائر: رباحاأل

 30,202 3,498 4,609 22,095 أوراق مالية 

 3,592 - - 3,592 أوراق دين مالية 

 104,515 89,577 13,955 983 صناديق مدارة

 123,296 123,296 - - موجودات متنازل عنها 
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 90,419 67,739 5,718 16,962 أسهم

 306,608 8,000 2,130 296,478 أوراق دين مالية  

 26 26 - - صناديق مدارة

 

    
 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 مجموع

 القيمة العادلة 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

     بالقيمة العادلة  مقاسةموجودات 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     أو الخسائر: رباحاأل

 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  
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 77,834 59,104 3,732 14,998 أسهم 

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

 1,170 1,170 - - صناديق مدارة

     
 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 مجموع

 القيمة العادلة 

 2020سبتمبر  30
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
     بالقيمة العادلة  مقاسةموجودات 
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   موجودات

     :أو الخسائر رباحاأل
 24,209 5,010 - 19,199 مالية وراق أ
 6,082 250 - 5,832 وراق دين مالية أ

 100,529 86,237 13,915 377 صناديق مدارة
 125,213 125,213 - - موجودات متنازل عنها 

     
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 86,904 51,913 16,133 18,858 أسهم 
 235,220 6,820 4,988 223,412 أوراق دين مالية  
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المرحلي المكثف إن تأثر بيان المركز المالي  بين مستويات القيمة العادلة.    جوهرية  أي تحويالت  لم تكن هناكخالل الفترة،  
الملكية   في حقوق  التغيرات  بيان  أو  المكثف  المجمع  يعتبر غير  المرحلي  في متغيرات    طرأذا  إ  جوهريالمجمع  تغير 

 %. 5 بنسبة المدرجةألوراق المالية غير ل  لتحديد القيمة العادلةالمستخدمة  المخاطر
 

 

 

 

 

 

 

  


