












  وشركاتها التابعة  ) عامةش.م.ك.( ركة مشاريع الكويت القابضةش
  

 
 

 كثفة المجمعة. المرحلية الملمعلومات المالية ا من هذه ا تشكل جزءً  18 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

2  
 

  بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) 
   2022 مارس 31كما في 

    
  مارس 31

2022  

  ) (مدقق 
  مبر ديس  31

2021  
  مارس  31

2021  

  إيضاحات  
  ألف 

  دينار كويتي 
  ألف 

  دينار كويتي 
  ألف 

  دينار كويتي 
          

          الموجودات 
 1,262,998 1,296,911 1,378,653 3  نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 512,235 584,227 611,124   أذونات، سندات خزانة وأوراق دين أخرى 
 4,774,993 4,791,444 5,103,127   قروض وسلف 

 256,343 266,945 291,063   ت مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  وداموج
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 423,314 420,547 427,942   األخرى
 798,456 930,774 913,663 2  موجودات أخرى 

 122,282 120,817 94,659   متاجرةلل هاظ بات محتف عقار
 356,953 345,843 357,497   استثمار في شركات زميلة

 635,279 487,722 506,926   ستثماريةات اعقار
 379,475 378,193 375,665   ومعدات ومنشآت ممتلكات

 603,204 556,346  555,590   موجودات غير ملموسة 
   ─────── ─────── ─────── 

 10,125,532 10,179,769 10,615,909   تلموجودا ع امجمو
   ═══════ ═══════ ═══════ 

      المطلوبات وحقوق الملكية 
      المطلوبات 

 1,161,649 1,230,089 1,276,898   األخرى المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
 5,171,240 5,198,902 5,577,540   ودائع من عمالء 

 764,835 922,103 945,117 5  ائنةدقروض 
 532,275 433,826 434,665 6  سندات
 599,799 450,113 452,313 7  متوسطة األجلدفع أوراق 

 1,021,966 920,635 915,562 2  مطلوبات أخرى 
   ─────── ─────── ─────── 

 9,251,764 9,155,668 9,602,095   إجمالي المطلوبات 
   ─────── ─────── ─────── 

       لملكيةق احقو
 182,778 315,533 310,909 8  الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم وقحق

 153,332 153,332 153,332   أوراق رأسمالية مستدامة 
 537,658 555,236 549,573  حصص غير المسيطرة لا

   ─────── ─────── ─────── 
 873,768 1,024,101 1,013,814   إجمالي حقوق الملكية 

   ─────── ─────── ─────── 
 10,125,532 10,179,769 10,615,909   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

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

 الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد الصباح 
  دارةضو مجلس اإل ع و  الرئيس التنفيذي للمجموعة

  
 
  
  
  
  
  
  
  



 وشركاتها التابعة   (عامةش.م.ك.) ركة مشاريع الكويت القابضةش
 

 

 

 كثفة المجمعة.المرحلية المت المالية لمعلوماا من هذه اتشكل جزءً  18 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 ف المجمع )غير مدقق(لمرحلي المكثبيان الدخل ا
  2022 مارس 31ة في يللفترة المنته 

  
 في  الثالثة أشهر المنتهية 

 مارس 31

  2022 2021 

 إيضاحات  

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 : مستمرة العمليات ال
   

 اإليرادات: 
   

 69,165 73,871  وائدإيرادات ف

 9,304 6,969 9 إيرادات استثمار

 14,545 15,664  أتعاب وعموالت  إيرادات 

 5,615 12,362  ركات زميلة نتائج ش حصة في

 25,716 21,290  شبكات األقمار الصناعية الرقمية و إعالمية إيرادات خدمات

 24,276 19,419  إيرادات ضيافة وعقارات 

 2,289 2,083  إيرادات تصنيع وتوزيع 

 6,545 7,218  إيرادات أخرى 

 4,794 3,186  ت أجنبية تحويل عمالربح 

 

 ─────── ─────── 

  162,062 162,249 

 

 ─────── ─────── 

    المصروفات: 

 52,910 51,203  مصروف فوائد

 30,604 23,447  الصناعية الرقمية  شبكات األقماروإعالمية  مصروف خدمات

 18,063 13,725  مصروفات ضيافة وعقارات 

 1,862 1,624  مصروفات تصنيع وتوزيع 

 38,107 40,425  مصروفات عمومية وإدارية 

 6,315 7,402  استهالك وإطفاء 

 

 ─────── ─────── 

  137,826 147,861 

 

 ─────── ─────── 

 14,388 24,236  ربح التشغيل من العمليات المستمرة قبل المخصصات 

 ( 20,619)  ( 14,982)  4 مخصص خسائر ائتمان

 

 ─────── ─────── 

 ( 6,231)  9,254  الضرائب  لمن العمليات المستمرة قب )الخسارة( الربح 

 ( 2,214)  ( 3,482)   الضرائب 

  ─────── ─────── 

 ( 8,445)  5,772  المستمرة من العمليات الفترة )خسارة( ربح 

 

 ─────── ─────── 

    مستمرة: الغير مليات  الع

 1,029 - 11 مستمرة العمليات غير الربح من ال

 

 ─────── ─────── 

 (7,416) 5,772  ربح )خسارة( الفترة 

  ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ: 

 ( 8,437)  3,125  مساهمي الشركة األم  

 1,021 2,647  الحصص غير المسيطرة 

 

 ─────── ─────── 

  5,772  (7,416 ) 

 

 ═══════ ═══════ 

 فلس  فلس   

    السهم: )خسارة( ربحية 

 ( 4.5)  1.3 10   الشركة األم الخاصة بمساهمي - المخففةو  األساسية 

 

 ═══════ ═══════ 

    :من العمليات المستمرة  السهم)خسارة( ربحية 

 (4.8) 1.3 10 الشركة األم  الخاصة بمساهمي - والمخففة  األساسية

  ═══════ ═══════ 

 


