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 بيان المركز المالي المجمع 
  2021ديسمبر  31كما في 

 
 2021 

 (*ادراجهإ )معاد
2020 

 إيضاحات  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 

    داتوجوالم

 1,346,865 1,296,911 4 في الصندوق ولدى البنوك دنق
 500,770 584,227  أخرى  سندات خزانة وأوراق دين ،أذونات

 4,945,497 4,791,444 5 قروض وسلف 
 252,208 266,945 6 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 391,927 420,547 7 خرى الل اإليرادات الشاملة األبالقيمة العادلة من خموجودات مالية مدرجة 
 815,808 930,774 8 موجودات أخرى 

 118,353 120,817  عقارات محتفظ بها للمتاجرة 
 351,781 345,843 9 استثمار في شركات زميلة 

 624,258 487,722 10 عقارات استثمارية 
 396,442 378,193  ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 607,339 556,346 11 لموسة موجودات غير م
  ───────── ────────── 

 10,351,248 10,179,769  مجموع الموجودات 
  ═════════ ═════════ 

    المطلوبات وحقوق الملكية 

    المطلوبات 
 1,271,941 1,230,089  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 5,160,158 5,198,902  ودائع من عمالء
 744,113 922,103 12 قروض دائنة 

 631,977 433,826 13 سندات 
 601,257 450,113 14 طة األجل أوراق دفع متوس
 1,048,409 920,635 15 مطلوبات أخرى 

  ───────── ────────── 

 9,457,855 9,155,668  إجمالي المطلوبات  
  ───────── ────────── 

    ية حقوق الملك
 200,000 264,000 16 رأس المال 

 52,913 68,913 16 عالوة إصدار أسهم 
 (93,151) (95,258) 16 أسهم الشركة المشتراة  

 106,821 107,562 16 جباري إإحتياطي 
 76,546 76,546 16 إحتياطي اختياري 

 (19,287) (10,544)  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 -  24,526 2.2 قييم فائض إعادة الت 

 (131,138) (140,955)  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 
 2,067  1,367 17 إحتياطي برنامج خيارات شراء أسهم للموظفين 

 (20,708) (18,254)  إحتياطي آخر 
 21,842  37,630  أرباح مرحلة 

  ───────── ────────── 

 195,905 315,533  ملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم حقوق ال
 153,332 153,332 16 أوراق رأسمالية مستدامة  
 544,156 555,236  الحصص غير المسيطرة  

  ───────── ────────── 

 893,393 1,024,101  إجمالي حقوق الملكية 
  ───────── ────────── 

 10,351,248 10,179,769  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  ══════════ ═════════ 

 

 
 

 فيصل حمد العيار 
 ةمجلس اإلداررئيس  نائب

 
وتعكس التعديالت المبينة   2020ديسمبر    31* إن بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة كما في  

 .  (3)رقم بالتفصيل في االيضاح
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 بيان الدخل المجمع 
   2021مبر ديس 31المنتهية في ة الماليللسنة 

  2021 
 (* ادراجهإ)معاد 

2020 

 إيضاحات  
 ألف

 نار كويتي يد
 ألف 

 دينار كويتي
    : مستمرةالعمليات ال

    اإليرادات: 
 328,398 306,556  إيرادات فوائد 

 86,135 63,254 19 إيرادات استثمار 
 56,408 62,985 20 أتعاب وعموالت  إيرادات  

 17,772 32,592  شركات زميلةأعمال   حصة في نتائج 
 (6,101) -  من شركة محاصة إعالمية   أعمالحصة في نتائج  

 85,485 97,526  إيرادات خدمات إعالمية وشبكات األقمار الصناعية الرقمية 
 101,346 88,181  إيرادات ضيافة وعقارات 
 9,837 7,891  إيرادات تصنيع وتوزيع

 31,888 35,659  إيرادات أخرى 
 12,871 16,425  ربح تحويل عمالت أجنبية

  ───────── ────────── 

  711,069 724,039 
  ───────── ────────── 

    المصروفات:
 229,148 210,116  مصروف فوائد
 99,131 99,472  إعالمية وشبكات األقمار الصناعية الرقمية   خدماتمصروفات 

 83,581 65,644  مصروفات ضيافة وعقارات 
 8,369 6,113  مصروفات تصنيع وتوزيع 
 160,918 177,516 21 مصروفات عمومية وإدارية 

 27,911 28,325  وإطفاءالك استه 
  ───────── ────────── 

  587,186 609,058 
  ───────── ────────── 

 114,981  123,883  قبل المخصصات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالمستمرة من العمليات ربح التشغيل 
 (65,385) (74,169) 27،5 نئتمااالر مخصص خسائ

 (46,283) (30,905) 29 نخفاض قيمة موجودات غير مالية  إخصص م
 (220) (220) 24 اإلدارة مكافأة أعضاء مجلس 

  ───────── ────────── 

 3,093 18,589  قبل الضرائب المستمرة من العمليات الربح 
 (3,081) (9,357) 22 ضرائب 

  ───────── ────────── 

 12  9,232  المستمرة من العمليات ربح السنة 
  ───────── ────────── 

    مستمرة: الغير مليات الع 

 2,539  1,997 25 مستمرة العمليات غير الربح من ال

  ───────── ────────── 

 2,551 11,229  السنة  ربح

  ═════════ ═════════ 
    الخاص بـ: الربح 

 1,135 7,195   ماألمساهمي الشركة 
 1,416 4,034  الحصص غير المسيطرة  

  ───────── ────────── 

  11,229 2,551 
  ═════════ ═════════ 
 فلس  فلس  

    السهم:  )خسارة( ربحية

 (2.5) 0.7 23 الشركة األم الخاصة بمساهمي  -األساسية 

  ═════════ ═════════ 
 (2.5) 0.7 23 األم  ةركالش ساهمي اصة بمالخ  - المخففة

  ═════════ ═════════ 

    ة عمليات المستمرالسهم من الربحية )خسارة( 

 (3.3) 0.1 23 الشركة األم الخاصة بمساهمي  -األساسية 
  ═════════ ═════════ 

 (3.3) 0.1 23 الشركة األم  الخاصة بمساهمي  - المخففة
  ═════════ ═════════ 
 

وتعكس التعددديالت  2020ديسمبر  31 في للسنة المالية المنتهيةوافق مع البيانات المالية المجمعة ال تت  مبينة أعالهالغ  * إن بعض المبال
 . (25)و (3) رقم ينالمبينة بالتفصيل في االيضاح


