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 المجمعة   المكثفةتقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة المحترمین  السادة /
 ش.م.ك.ع.  -شركة مشاریع الكویت القابضة 

 دولـة الكویـت 
 

 مقدمة 
القابضة   المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مشاریع الكویت  بیان المركز  ) وشركاتھا "الشركة األم "ش.م.ك.ع. (  -لقد راجعنا 

التغیرات في و  الدخل، الدخل الشامل، التدفقات النقدیة  ، وكذلك بیانات2022یونیو    30كما في    المجموعة")ب "  التابعة (یشار إلیھم مجتمعین
المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  الستة أشھر  حقوق الملكیة المرحلیة المكثفة المجمعة لفترة  

نتیجة حول  ا"  34    ً                             وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم   لتقریر المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن 
ً              ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بناء  على مراجعتنا.                                                     

 
 نطاق المراجعة 

". إن أة منشلیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للا"مراجعة المعلومات الم  2410                     ً                                    لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
المالیة   المعلومات  عن  المسؤولین  للموظفین  استفسارات  توجیھ  على  مبدئیا   تشتمل  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات                                                                ً                                                              مراجعة 

                                         ً  لیة أقل مما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقا   فعوالمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة ال
عم خالل  تحدیدھا  الممكن  من  التي  الھامة  األحداث  بكافة  علم  على  أننا  على  التأكید  من  تمكننا  ال  بالتالي  وھي  الدولیة  التدقیق  لیة  لمعاییر 

ً                       ً                التدقیق، وبناء  علیھ فإننا ال نبدي رأیا  یتعلق بالتدقیق.                
 

 النتیجة 
تنا، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جمیع النواحي  جع       ً         إستنادا  إلى مرا

 .  34             ً                            المادیة، وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 
مراجعتنا،   إلى  وإستنادا   ذلك  إلى  المجمعة  فإ                        ً                باإلضافة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  دفاتر  متفقةن  في  وارد  ھو  ما  األم،  امع  لشركة 

والتعدیالت   ، والئحتھ التنفیذیة2016لسنة    1وحسب ما ورد إلیھ علمنا وإعتقادنا، لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  
 2022یونیو  30المنتھیة في الستة أشھر ألساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما خالل فترة ا الالحقة علیھما أو لعقد التأسیس والنظام

      ً                                        مادیا  على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.   ً  ا  ری ث یكون لھ تأعلى وجھ كان من الممكن أن 
 

عتنا ما یشیر إلى وجود أي مخالفات مادیة ألحكام القانون اجعالوة على ذلك، وحسب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا خالل مر
التنفیذیةفي    2010لسنة    7رقم   الستة  خالل فترة   والتعدیالت الالحقة علیھما شأن ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق المالیة والئحتھ 

    ً                                        دیا  على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.  ما ً  ا  ری ث تأیكون لھ على وجھ كان من الممكن أن   2022یونیو  30المنتھیة في أشھر 
 
 
 

 
 دولة الكویت 

 2022 أغسطس 14

 د. شعیب عبدهللا شعیب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM البزیع وشركاھم 
 

 
 
 





 التابعة  وشركاتھا (عامة)  ش.م.ك شركة مشاریع الكویت القابضة
 

 
 

ً         تشكل جزء ا من ھذه  18إلى  1ن إن اإلیضاحات المرفقة م  الیة المرحلیة المكثفة المجمعة.المعلومات الم        
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 بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
  2022یونیو  30المنتھیة في  ترةفلل
  

 أشھر المنتھیة في  الثالثة
 یونیو  30

 الستة أشھر المنتھیة في  
 یونیو 30

  2022 2021  2022 2021 

 إیضاحات  
 ألف

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي
       العملیات المستمرة: 

       اإلیرادات: 
 146,535   159,656    77,370   85,785    فوائد  إیرادات

 47,411   14,595    38,107 7,626   9 إیرادات استثمار
 29,780   32,949    15,235     17,285    إیرادات أتعاب وعموالت  

 10,930   17,488    5,315   5,126    زمیلةحصة في نتائج شركات 
ر  بكات األقماشو إعالمیة إیرادات خدمات

 24,342   20,251    یة الرقم الصناعیة
 

  41,541     50,058 
 45,727   42,368    21,451   22,949    إیرادات ضیافة وعقارات 
 4,318   4,616    2,029   2,533    إیرادات تصنیع وتوزیع  

 16,799   17,437    10,254 10,219    إیرادات أخرى 
 9,345     6,145     4,551     2,959    تحویل عمالت أجنبیة ربح 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
    174,733 198,654    336,795     360,903 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات:
 104,803   111,400  51,893   60,197    مصروف فوائد 

 األقمار شبكاتإعالمیة و مصروف خدمات
 24,933 21,802    الصناعیة الرقمیة 

 
45,249   55,537 

 33,819   27,547  15,756   13,822    ت افة وعقاراضیمصروفات 
 3,448   3,708    1,586     2,084    مصروفات تصنیع وتوزیع 

 84,452   89,714    46,345 49,289    مصروفات عمومیة وإداریة
 12,656   14,358    6,341   6,956    استھالك وإطفاء

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
    154,150 146,854    291,976   294,715 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

قبل   من العملیات المستمرة التشغیلربح 
 51,800      20,583    لمخصصاتا

 
  44,819   66,188 

 ) 40,647(  ) 11,675(   ) 20,028(    3,307  4 ئتماناال خسائر ل )محمل( مسترد مخصص
 ) 15,780(  -  ) 15,780( -  ستثمارات الفي قیمة انخفاض إ مخصص

 - ) 11,054(   - ) 11,054(  2.5 الخسارة النقدیةصافي 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 9,761   22,090    15,992   12,836    الضرائب  قبلمن العملیات المستمرة  الربح
 ) 4,446(  ) 11,423(   ) 2,232(  ) 7,941(   الضرائب 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 5,315   10,667    13,760   4,895     الفترة من العملیات المستمرة  ربح

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
        : مستمرةالغیر  عملیاتال

 2,191 -  1,162 - 11 مستمرة ال الربح من العملیات غیر 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 7,506 10,667   14,922 4,895   الفترة ربح 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       :الخاص بـ
 3,197 5,374      11,634   2,249    األم   كةمساھمي الشر

 4,309 5,293    3,288   2,646    الحصص غیر المسیطرة 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
    4,895   14,922    10,667 7,506 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  فلس  فلس  فلس  

       السھم:  ربحیة(خسارة) 
الشركة   صة بمساھمي خاال - ة والمخففةاألساسی
 4.7 )0.5(  10  األم

 
0.8   0.2 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
  (خسارة) ربحیة السھم من العملیات

    المستمرة: 
 

  
 صة بمساھمي خاال - ة والمخففةاألساسی 

 4.3 )0.5(  10 الشركة األم
 

0.8  )0.5( 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 



 التابعة  وشركاتھا (عامة)  ش.م.ك شركة مشاریع الكویت القابضة
 

 
 

ً         تشكل جزء ا من ھذه  18إلى  1ن إن اإلیضاحات المرفقة م  الیة المرحلیة المكثفة المجمعة.المعلومات الم        
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 المجمع (غیر مدقق) ل المرحلي المكثف بیان الدخل الشام
  2022یونیو  30 للفترة المنتھیة في

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في  

 یونیو   30
 ھر المنتھیة في  ة أشالست  

 یونیو   30
 2022 2021  2022 2021 

 
 ألف 

 يكویت دینار
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
      

 7,506 10,667   14,922  4,895  الفترة ربح 
 ─────── ──────  ─────── ────── 
      خرى: األ شاملة ال خسائرال

      : المجمع إلى بیان الدخل المرحلي المكثف ً  ا  الحق ابنود لن یتم إعادة تصنیفھ
العادلة من كیة مدرجة بالقیمة دلة ألدوات حقوق مللتغیر في القیمة العاي اصاف

  813 ) 603( الشاملة األخرى خالل اإلیرادات 
 

)829 ( 1,536 
 (1,630) ) 3,796(  (494) ) 3,000( شاملة األخرى لشركات زمیلة  خسائر ال ة في ال صح
 ─────── ──────  ─────── ────── 
 )3,603 (   319  )4,625 ( (94) 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

      : لمجمع ا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف    ً  الحقا   ایتم إعادة تصنیفھس بنود یتم أو
      الشاملة األخرى:  أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات

 (418) 10   (79) ) 350( ف المجمع التحویل إلى بیان الدخل المرحلي المكث صافي -
 (3,963) ) 17,189(  1,513  ) 5,505( صافي التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة  -
 (109) ) 17(  (108) ) 3( المتوقعة ص خسائر االئتمان التغیرات في مخص -

 4,091 15,225   1,964 7,890  التغیر في القیمة العادلة لتحوط تدفقات نقدیة 
 (13,984) ) 16,621(  (5,726) ) 3,662( ت أجنبیة الحویل عمتعدیل ت

 ─────── ──────  ─────── ────── 
 )1,630 ( (2,436)  )18,592 ( (14,383) 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (14,477) ) 23,217(  (2,117) ) 5,233( للفترة   خسائر شاملة أخرى 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (6,971) ) 12,550(  12,805  ) 338( ترةلشاملة للفااإلیرادات ئر) الخسا(ي إجمال
 ═══════ ══════  ═══════ ══════ 
      
      بــ:  ةخاص ال

 104 ) 8,336(  11,921  ) 1,887( مساھمي الشركة األم 
 (7,075) ) 4,214(    884  1,549  الحصص غیر المسیطرة 

 ─────── ───────  ─────── ────── 
 )338 (  12,805  )12,550 ( (6,971) 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التابعة  وشركاتھا (عامة)  ش.م.ك شركة مشاریع الكویت القابضة
 

 
 

ً         تشكل جزء ا من ھذه  18إلى  1ن إن اإلیضاحات المرفقة م  الیة المرحلیة المكثفة المجمعة.المعلومات الم        
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 المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  ةقدیدفقات النالت انبی
  2022یونیو   30للفترة المنتھیة في 

  
 في  المنتھیةالستة أشھر 

 یونیو   30
    
  2022 2021 

 إ��احات 
 ألف

 دی�ار ����ي 
 ألف 

 دینار كویتي 
    عملیات ة الأنشط
 9,761  22,090     من العملیات المستمرة قبل الضرائب  الربح

 2,191  -  مرة الربح من العملیات غیر المست 
  ─────── ─────── 
 11,952 22,090  لضرائب قبل اح لرب ا

    تعدیالت لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدیة:  
 (146,535) ) 159,656(  فوائد  إیرادات

 ) 47,411( ) 14,595( 9 إیرادات استثمار    
 (10,930) ) 17,488(  حصة في نتائج شركات زمیلة 

 104,803  111,400  مصروفات فوائد  
 12,656 14,358  إطفاء  و استھالك

 1,562 -  معامالت غیر نقدیة من العملیات غیر المستمرة
 40,647 11,675 4 مخصص خسائر ائتمان  

 15,780 -  إنخفاض في قیمة االستثمارات  صمخص
 - 11,054 2.5 صافي الخسارة النقدیة 

 (1,637) 5,084  جل وراق دفع متوسطة األأو  دائنةجنبیة من قروض أتحویل عمالت  )ربح(  خسارة
 112 ) 545(  راء أسھم للموظفینمج خیار شمخصص برنا) (عكس مخصص

  ─────── ─────── 
  )16,623 ( (19,001) 

    التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل: 
 25,343 ) 12,468(  ة أشھراق أصلیة تزید عن ثالث ودائع ذات فترات استحق

 (25,938) ) 123,584(  خرى أوراق دین  أسندات خزانة و ،ذوناتأ
 115,751 ) 72,739(  قروض وسلف   

 396 9,916   ائر  لخسو اأرباح األخالل   دلة منة العابالقیمة مدرج یةموجودات مال
 (14,493) ) 13,960(  خرىإلیرادات الشاملة األ موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل ا

 (49,459) ) 16,465(  خرى أموجودات 
 (5,871) 3,931  متاجرة للعقارات محتفظ بھا   

 (377,818) 158,882  رى الیة أخم المستحق إلى بنوك ومؤسسات
 265,037 140,304  ء عمالودائع من 

 ) 67,904( ) 5,836(  مطلوبات أخرى 
 1,165 2,858 9 ة مستلمتوزیعات أرباح 

 129,537 167,184  فوائد مستلمة 
 (113,241) ) 106,922(  فوائد مدفوعة 

  ─────── ─────── 
 (136,496) 114,478   عملیات ال طةأنش  )في  ةالمستخدم( من الناتجة قدیةالتدفقات الن  صافي

  ─────── ─────── 
    ار الستثمنشطة اأ

 241 2,656  عقارات استثماریة   فيصافي الحركة  
 (4,845) 3,974  استثمار في شركات زمیلة  فيصافي الحركة  

 (2,117) -  تابعة   ةصافي النقد المحصل عن بیع شرك
 714 4,924  ن شركات زمیلة م مستلمة توزیعات أرباح

  ─────── ─────── 
 (6,007) 11,554  أنشطة االستثمار (المستخدمة في) جة منالنات  یةالنقدالتدفقات صافي 

 
 ─────── ─────── 

    نشطة التمویل أ
 102,542 77,103  ، بالصافي دائنةقروض  متحصالت من

 (99,382) -  ، بالصافي سندات سداد
 (8,982) ) 12,560(  م ي الشركة األھمیعات أرباح مدفوعة لمساتوز

 (4,456) ) 5,140(  فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدامة 
 - 3,934   متحصالت من بیع أسھم الشركة المشتراة

 (5,023) ) 9,804(  لى الحصص غیر المسیطرة اح مدفوعة إأرب  توزیعات
 50,797 2,908  الحركة في الحصص غیر المسیطرة 

 
 ─────── ─────── 

 35,496 56,441  أنشطة التمویل  تجة منان ال یةالنقدفقات تدالصافي 
  ─────── ─────── 

 (13,875) ) 21,450(  عمالت أجنبیة  ترجمةصافي فروق 
  ─────── ─────── 

 (120,882) 161,023  في النقد والنقد المعادل  ) النقص( ةالزیاد  فيصا
 1,456,005 1,405,450  ینایر 1النقد والنقد المعادل في 

  ─────── ─────── 
 1,335,123 1,566,473 3 یونیو   30لمعادل في النقد ا النقد و

  ══════ ══════ 
 



 
 وشركاتھا التابعة  (عامة) ك.القابضة ش.م. شركة مشاریع الكویت

 

 

ً  تشكل جزء ا 18إلى  1رفقة من إن اإلیضاحات الم  معة.لمالیة المرحلیة المكثفة المجامن ھذه المعلومات          
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 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
  2022یونیو  30للفترة المنتھیة في 

   خاصة بمساھمي الشركة األم لا  

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 

 م ھسأ

 أسھم 
الشركة  

 شتراة م لا
 حتیاطيإ

 إجباري 
 حتیاطيإ

 اختیاري

التغیرات  
المتراكمة في  

 العادلة القیمة  

 
 

فائض إعادة  
 التقییم

حتیاطي إ
 تحویل 

عمالت  
 أجنبیة

حتیاطي إ
 خیار برنامج

شراء أسھم  
 للموظفین

 حتیاطيإ
 آخر 

 أرباح
 اإلجمالي  مرحلة

أوراق  
  أسمالیةر

 مستدامة 

 الحصص
غیر 

 المسیطرة 
 موع جم

 ة كیحقوق المل

 
 ف لأ

 دینار كویتي 
 ألف 

 ي دینار كویت
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 كویتي ار دین
 ألف 
 یتي دینار كو

                
 1,024,101  555,236  153,332 315,533 37,630 ) 18,254( 1,367 ) 140,955( 24,526  ) 10,544( 76,546 107,562 ) 95,258( 68,913 264,000   2022 ینایر 1كما في 

 10,667  5,293  - 5,374 5,374 - - - - - - - - - - ربح الفترة  
 ) 23,217( ) 9,507( - ) 13,710( - - - ) 11,370( - ) 2,340( - - - - -   شاملة أخرى خسائر

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
  اإلیرادات (الخسائر) إجمالي

 رى خاألالشاملة 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- )2,340 ( 

 
- )11,370 ( - - 5,374 )8,336 ( - )4,214 ( )12,550 ( 

  2021ة توزیعات أرباح لسن
فلس للسھم  5بقیمة 

 )8(إیضاح 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 

 
- - - - )12,225 ( )12,225 ( - - )12,225 ( 

توزیعات أرباح إلى  
 - - الحصص غیر المسیطرة 

 
- - - - 

- 
- - - - - - )9,804 ( )9,804 ( 

 3,934  ) 779( - 4,713   ) 4,448( - - - - - - - 9,161 - - أسھم الشركة المشتراة ع بی
 ) 545( - - ) 545( - - ) 545( - - - - - - - - ن عات باألسھم للموظفیدفوالم

ات  إلى االحتیاطیالمحول 
موعة  مجلاب المتعلقة

  المحتفظ بھا لغرض البیع
 )2(إیضاح 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-  2 - )315 ( - 313 - - - - - 

متعلق  ستھالك التحویل اإل 
  ّ   شا ت  لكات ومنبممت

ومعدات مدرجة بإعادة  
  قییمالت

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- - 

 
 
 
)202 ( - - - 202 - - - - 

المحول إلى األرباح المرحلة  
نتیجة إلغاء االعتراف  
باستثمارات في أسھم  

ادلة من مدرجة بالقیمة الع
إلیرادات الشاملة  خالل ا

 األخرى 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 2,377 

 
 
 
 
 
- - - - )2,377 ( - - - - 

مالیة  أسفوائد ألوراق ر 
 - - - - - - مستدامة 

 
- - - - )3,441 ( )3,441 ( - )1,699 ( )5,140 ( 

ي لمعیار  تأثیر التطبیق المبدئ
 29المحاسبة الدولي رقم 

 - - - - - - )2.5(إیضاح 

 
 
- 9,140 - -  4,442  13,582 -  8,499  22,081 

  ة ملكیفي  تغیراتالر أث
 شركات تابعة 

- - - - - 
- 

 
- - - 134 -  134 -  2,774  2,908 

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

 ) 10,505( 76,546 107,562 ) 86,097( 68,913 264,000 2022یونیو  30كما في 
 

24,324 )143,500 ( 822 )17,807 ( 25,157 309,415 153,332  550,013  1,012,760 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ 



 

 ھا التابعة توشركا (عامة) القابضة ش.م.ك. شركة مشاریع الكویت
 

 

 
ً                           تشكل جزء ا من ھذه المعلومات المالیة  18إلى  1ات المرفقة من یضاحإن اإل  یة المكثفة المجمعة.المرحل        
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 (تتمة)  لي المكثف المجمع (غیر مدقق)لملكیة المرحات في حقوق ابیان التغیر
  2022یونیو  30 يمنتھیة فللفترة ال

   الخاصة بمساھمي الشركة األم  

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 
 أسھم 

 أسھم 
الشركة  
 المشتراة 

 حتیاطيإ
 إجباري 

 حتیاطيإ
 اختیاري

التغیرات  
المتراكمة في  
 القیمة العادلة 

حتیاطي إ
 تحویل 

 عمالت أجنبیة

حتیاطي إ
 برنامج

شراء   اتخیار
أسھم  

 للموظفین
 اطيحتیإ

 آخر 
 حباأر

 اإلجمالي  ةمرحل

أوراق  
رأسمالیة  
 مستدامة 

 الحصص
 رة یط غیر المس

 مجموع 
 حقوق الملكیة 

 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 كویتي ار دین
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 كویتي دینار 
 ألف 

 ر كویتي نادی
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 ي دینار كویت
 ألف 

 ر كویتي نادی
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
               

(كما   2020دیسمبر  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 إدراجھ)

 874   5,597   - ) 4,723( ) 5,413( 690  - - - - - - - - اإلدراج إعادة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

اد  (مع  2021ینایر  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 ) إدراجھ

   7,506  4,309  - 3,197 3,197 - - - - - - - - - ربح الفترة  
 ) 14,477( ) 11,384( - ) 3,093( - - - ) 5,139( 2,046  - - - - - شاملة أخرى   (خسائر) إیرادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
خسائر)  ال( یراداتاإل إجمالي

 ) 6,971( ) 7,075( - 104 3,197 - - ) 5,139( 2,046 - - - - - الشاملة  
بقیمة  2020توزیعات أرباح لسنة 

 ) 9,063( - - ) 9,063( ) 9,063( - - - - - - - - - س للسھم  فل 5
یر  لى الحصص غتوزیعات أرباح إ

 ) 5,023( ) 5,023( - - - - - - - - - - - - طرة المسی
 112  - - 112 - - 112 - - - - - - - ن باألسھم للموظفیوعات دفالم

 ات المتعلقةإلى االحتیاطیالمحول 
موعة المحتفظ بھا لغرض  مجلاب

 - - - - - ) 316( - 126 190 - - - - - البیع 
تیجة  المحول إلى األرباح المرحلة ن 

في   ف باستثماراتإلغاء االعترا 
جة بالقیمة العادلة من  أسھم مدر

 - - - - ) 751( - - - 751 - - - - - ات الشاملة األخرى خالل اإلیراد 
ألوراق رأسمالیة   فوائدد سدا

 ) 4,456( ) 1,618( - ) 2,838( ) 2,838( - - - - - - - - - مستدامة 
شركات   ملكیة في  تغیراتأثر ال

 32,444  9,549  - 22,895 23,687  ) 792( - - - - - - - - تابعة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 900,436 539,989  153,332 207,115 36,074  ) 21,816( 2,179 ) 136,151( ) 16,300( 76,546 106,821 ) 93,151( 52,913 200,000   2021یونیو  30كما في 
 

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



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
 

 جمعة (غیر مدققة)ة المكثفة الملمالیة المرحلیات امإیضاحات حول المعلو
 2022یونیو  30ي كما ف
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  ماأل الشركة حول معلومات 1
 

م  شركة  ھي  األم")  ("الشركة  ش.م.ك.ع.  القابضة  الكویت  مشاریع  شركة  تسجی إن  تم  عامة  للقوانین  ساھمة  وفقا   وتأسیسھا                   ً           لھا 
في   بتاریخ  المطبقة  الكویت  األم  1975أغسطس    2دولة  الشركة  مكتب  عنوان  إن  الكویت.  بورصة  في  مدرجة  شركة  وھي   ،

    دولة الكویت. 13100الصفاة  23982المسجل ھو ص.ب. 
  

جموعة")                                ً         ركاتھا التابعة (یشار إلیھا معا  بـ "الممعة للشركة األم وشتم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المج
 .2022 أغسطس 14    ً                                 وفقا  لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ  2022 یونیو 30أشھر المنتھیة في  ستةلفترة ال

 
 إن األنشطة الرئیسیة التي تأسست من أجلھا الشركة األم تتمثل في اآلتي: 

 
ذلك تملك حصص في شركات ذات مسؤولیة محدودة كویتیة أو أجنبیة أو  وك  ةة كویتیة أو أجنبی تملك أسھم في شركات مساھم .1

 االشتراك في تأسیس ھذه الشركات بنوعیة إدارتھا وكفالتھا لدى الغیر. 
یتعین أال تقل مشاركة الشرك .2 الحالة  الغیر وفي ھذه  التي تمتلك الشركة األم فیھا أسھم وكفالتھا لدى  ة األم  إقراض الشركات 

 % على األقل.  20مال الشركة المقترضة عن نسبة  رأس القابضة في
تملك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات اختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو رسوم ملكیة أو أیة حقوق أخرى تتعلق بذلك  .3

 وتأجیرھا لشركات أخرى الستغاللھا سواء داخل أو خارج دولة الكویت. 
                                     ً          باشرة نشاطھا الحدود المسموح بھا وفقا  للقانون. لم ةزم والمنقوالت الالتملك العقارات  .4
استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ استثماریة وعقاریة تدار من قبل شركات   .5

 متخصصة.  
 

 مقفلة). إن المساھم الرئیسي في الشركة األم ھو شركة الفتوح القابضة ش.م.ك. (
 

 حاسبیة الھامةالم تاالسیاس 2
 
 

 إلعدادأساس ا       2.1
 

 المالي  یرالتقر"  )34(   رقم      ً                        وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي  یة المكثفة المجمعة للمجموعةمالیة المرحلالمعلومات التم إعداد  
 . "المرحلي

 

المال  نإ المعلومات  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبیة  المرحلیةالسیاسات  ال  یة  فيمممجمعة  المكثفة  المستخدمة  لتلك    اثلة 
المالبیاناإعداد   في  نة  للس  السنویة  المجمعةیة  الت  المبكر ألي  2021دیسمبر    31المنتھیة  بالتطبیق  المجموعة  تقم  لم   .

 .لكنھ لم یسر بعدآخر تم إصادره و عدیلت  معیار أو تفسیر أو
 

المالیة المرحلیة المكثفة مالیة   فصاحات المطلوبة إلعداد بیاناتات واإلموالمعل  تتضمن كافة   المجمعة ال  إن المعلومات 
للمعا  معدةكاملة   الدولیة    ً       وفقا   الم  ییر  مقترنة   للتقاریر  علیھا  االطالع  ویجب  ً  الیة،  ا                               المجمعة  المالیة  نویة لسبالبیانات 

 . 2021دیسمبر   31المنتھیة في  للمجموعة للسنة
 

إدرا تم  قد  أنھ  اإلدارة  التعترى  كافة  التي  ج  والتي    نمن  تتكودیالت  المتكررة  العادیة  ضروریة  االستحقاقات  تعتبر 
لنتائج ا  بالضرورة عن ال تعبر    2022یونیو    30المنتھیة في  الستة أشھر  نتائج فترة    فإن افة إلى ذلك، ض العادل. إضللعر

 . 2022 دیسمبر 31عھا للسنة التي تنتھي في مكن توقالتي ی
 

ار أقرب ألف دینالقیم إلى    كافةب  ار الكویتي وقد تم تقریالمجمعة بالدین  ةالمرحلیة المكثف  ةومات المالیتم عرض المعلی
 لم یذكر غیر ذلك. كویتي ما 

 
برقان  قام للمجموعة)  ""بنك  التابعة  الشركات  استثمار  (إحدى  بغداد"  هبتصنیف  "بنك  بھا   في  المحتفظ  الموجودات  كمجموعة 

بتصنیف المجموعة  قامت  البیع.  الموجودات  مب المتعلقة  العناصر  لغرض  ضمجموعة  البیع  لغرض  بھا  الموجودات  المحتفظ  ن 
 األخرى، المطلوبات األخرى وإحتیاطي آخر. 

 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
 

 جمعة (غیر مدققة)ة المكثفة الملمالیة المرحلیات امإیضاحات حول المعلو
 2022یونیو  30ي كما ف
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 (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة 2
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة      2.2
 

 استخدام التقدیرات واألحكام 
وافتراضات تؤثر على أحكام وتقدیرات    من اإلدارة وضعالمجمعة یتطلب  مكثفة  لالمالیة المرحلیة  إن إعداد المعلومات ا

المحا السیاسات  والمبالتطبیق  للسبیة  المسجلة  واإلیراداغ  والمطلوبات  النتاموجودات  تختلف  قد  والمصروفات.  ئج  ت 
خاذ أحكام  مت اإلدارة باتعة، قام جحلیة المكثفة المفي إطار إعداد ھذه المعلومات المالیة المرالفعلیة عن ھذه التقدیرات.  

للمججوھر المحاسبیة  السیاسات  ل  رالمصادوتعتبر  موعة.  یة عند تطبیق  الالرئیسیة  التأكد من  لتلك عدم  تقدیرات مماثلة 
 .2021دیسمبر  31المنتھیة في  البیانات المالیة المجمعة المدققة السنویة للمجموعة للسنة فيبقة المط

 
 طبقةالمعاییر الم  التعدیالت على      2.3

 
 إن المعاییر المعدلة والجاریة التأثیر خالل الفترة الحالیة ھي كمایلي: 

 
 ) 3تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (  -الرجوع إلى إطار المفاھیم 

مایو   المعی 2020في  على  تعدیالت  الدولیة  المحاسبة  معاییر  مجلس  أصدر  الدولي إلعداد  ،  (لاار  رقم  المالیة  "تجمیع  3تقاریر   (
إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البیانات المالیة الصادر في    إشارة إلى إطار المفاھیم. تھدف التعدیالت  -األعمال"  

 .ری متطلباتھ بشكل كب  دون تغییر 2018مارس  29إلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة الصادر في  ، باإلشارة إلى ا1989عام 
 

ً                                                      أضاف مجلس المعاییر أیضا  استثناء  لمبدأ االعتراف بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( ) لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة  3                       ً        
) أو  37لمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم (في "الیوم الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات وا

 )" الرسوم والضرائب"، إذا تم تكبدھا بشكل منفصل. 21التقاریر المالیة الدولیة رقم ( تالجنة تفسیر
 

) للموجودات المحتملة  3رقم (  في الوقت نفسھ، قرر المجلس توضیح التوجیھات الحالیة في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
 المالیة وعرضھا. ار إعداد البیاناتالتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إط

 
إن المجموعة بصدد  وتطبق بأثر مستقبلي.    2022ینایر    1إن تلك التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  

 ل من تطبیق تلك التعدیالت على المعلومات المالیة المجمعة. ثر المحتمتحدید األ
 

 صد االستخدام" ممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد ما قبل ق لا" –) 16دولي رقم ( تعدیالت على معیار المحاسبة ال
"الممتلكات والعقارات    –)  16، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (2020في مایو  

المنشآت    -والمعدات   على  یحظر  والذي  االستخدام"،  قصد  قبل  ما  أحالعوائد  تكلفة  من  والعقارات    دالخصم  الممتلكات  بنود 
البنود المنتجة   أثناء إیصالھا إلى موقع التشغیل وجعلھا جاھزة للتشغیل بالطریقة التي حددتھا والمعدات، أي عائدات من بیع تلك 

المنشأة تعترف  ذلك،  وبدال  من  ً                       اإلدارة.  ا               البنود، وتكالیف تجھیزھا في األرباح أو  بیع ھذه  البعائدات  وقع أن  ت ملخسائر. لیس من 
 یكون لھذه التعدیالت تأثیر مادي على المجموعة. 

 
ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على بنود   2022ینایر    1إن ھذا التعدیل ساري المفعول لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  

تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول    الى المعروضة، عندملعقارات والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األوالممتلكات وا
 ل من تطبیق تلك التعدیالت على المعلومات المالیة المجمعة. ثر المحتمإن المجموعة بصدد تحدید األمرة. 

 
 بااللتزامات: تكالیف إتمام العقد"  "العقود المثقلة –) 37تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( 

) لتحدید التكالیف التي یجب  37معیار المحاسبة الدولي رقم (المحاسبة الدولیة تعدیالت على    اییرأصدر مجلس مع  ،2020في مایو  
ً                     ً       على المنشأة تضمینھا عند تقییم ما إذا كان العقد مثقال  بااللتزامات أو متكبدا  خسائر.                                                     

 
"طریقة  التعدیالت  ال  تطبق  التكالیف  تتضمن  المباشرة".  الصلة  ذات  بعقالتكلفة  مباشرة  من    دمرتبطة  كال   خدمات  أو  سلع  ً     تقدیم                       

ا التكالیف  وتوزیع  اإلضافیة  ویتم التكالیف  بالعقد  مباشرة  تتعلق  ال  واإلداریة  العامة  التكالیف  إن  العقد.  بأنشطة  مباشرة  لمرتبطة 
 ف المقابل بموجب العقد. استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطر 

 
. ستطبق المجموعة ھذه التعدیالت  2022یر  ینا  1اریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  قت المفعول لفترات الإن تلك التعدیالت ساریة  

بجمیع   بعد  تف   لم  التي  العقود  ِ            على  التعدیالت ألول مرة.                      فیھا  التي تطبق  التقریر السنوي  بدایة فترة  إن المجموعة    التزاماتھا في 
 ت المالیة المجمعة. امعدیالت على المعلول من تطبیق تلك الت ثر المحتمبصدد تحدید األ
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 (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة 2
 

 (تتمة)  التعدیالت على المعاییر المطبقة      2.3
 

 2020 -  2018التحسینات السنویة على دورة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
 :  2020 – 2018فیما یلي ملخص للتعدیالت من دورة التحسینات السنویة 

 
 %) إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة" 10"الرسوم في اختبار (  –) 9ر المالیة رقم ( ي للتقاری لوالمعیار الد

ا المالي  االلتزام  إذا كانت شروط  تقییم ما  المنشأة عند  تتضمنھا  التي  الرسوم  التعدیل  اختالفا   یوضح ھذا  تختلف  المعدل  أو                              ً  لجدید 
ه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والمقرض، بما في  ذھالي األصلي. تشمل        ً                     جوھریا  عن شروط االلتزام الم

التعدیل على المطلوب ذلك الرس المنشأة بتطبیق  تقوم  نیابة عن اآلخر.  المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض  ات  وم 
 نویة التي تطبق فیھا المنشأة التعدیل بشكل أولي. سلإعداد التقاریر ا المالیة التي یتم تعدیلھا أو تبادلھا في أو بعد بدایة فترة

 
مع السماح بالتطبیق المبكر. ستطبق المجموعة    2022ینایر    1إن ھذا التعدیل ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  

التعدیال أو  ھذه  في  تبادلھا  أو  تعدیلھا  یتم  التي  المالیة  المطلوبات  على  الت  فترة  بدایة  المنشأة  قت بعد  فیھا  تطبق  التي  السنوي  ریر 
 ل من تطبیق تلك التعدیالت على المعلومات المالیة المجمعة. ثر المحتمإن المجموعة بصدد تحدید األالتعدیل بشكل أولي. 

  
 لمعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة وغیر جاریة التأثیر ا 2.4

 
 التأمین" وتعدیالتھ  "عقود  –) 17رقم (  المعیار الدولي للتقاریر المالیة

، 2017فـي مـایو  -عقـود التـأمین  -) 17الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقـم (أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار   )أ
ز وھو معیار محاسبي جدید شامل یغطي االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود التأمین. بمجرد دخول ھذا المعیار حی 

. ینطبـق 2005ي تـم إصـداره فـي عـام "عقـود التـأمین" الـذ  –)  4المعیار الدولي للتقاریر المالیـة رقـم (  لحالتنفیذ، سیحل م
التـأمین علـى الحیـاة، التـأمین  :) على جمیع أنواع عقود التـأمین (علـى سـبیل المثـال17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

عـن نـوع المنشـآت التـي تصـدرھا، باإلضـافة إلـى بعـض الضـمانات   رظـالتـأمین)، بغـض الن العام، التأمین المباشر وإعادة  
 ات المالیة ذات مزایا المشاركة التقدیریة.واألدو

 
                       ً یكون أكثر فائدة واتسـاقا  ) في توفیر نموذج محاسبي لعقود التأمین 17یتمثل الھدف العام للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

د إلـى حـد كبیـر علـى عـدم )، والتـي تعتمـ4ات المعیـار الـدولي للتقـاریر المالیـة رقـم (ب ل. على النقیض لمتطلشركات التأمین
ً       ) نموذج ا شامال  لعقود 17التطبیق بأثر رجعي للسیاسات المحاسبة المحلیة السابقة، یوفر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (       ً        

 ) ھو النموذج العـام،17یار الدولي للتقاریر المالیة رقم (عمالصلة. إن جوھر التأمین، یغطي جمیع الجوانب المحاسبیة ذات  ال
 والمكمل بـ:

 .(طریقة الرسوم المتغیرة) تبني محدد للعقود ذات مزایا المشاركة المباشرة 
 ى العقود قصیرة األجل.الطریقة المبسطة (طریقة توزیع األقساط) وھي تطبق بشكل أساسي عل 

 1(كان من المفترض تطبیقھ في  2023ینایر  1بعد ) للفترات التي تبدأ في أو 17رقم (  ةي للتقاریر المالی یسري المعیار الدول
ً                                 )، مع تعدیل أرقام المقارنة. ی سمح بالتطبیق المبكر، بشرط أن تطبق المنشأة أیض ا المعیار الدولي للتقاریر المالی 2021ینایر   ة                              ُ                                             
رقـم ل التاریخ الذي تطبق فیـھ المعیـار الـدولي للتقـاریر المالیـة ب ق) في أو 15ة رقم () والمعیار الدولي للتقاریر المالی 9رقم (

)17 .( 
 

). تـأتي ھـذه 17، تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقـم (2020أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یونیو   )ب 
 "عقود التأمین". –) 17ر المالیة رقم (ی رعیار الدولي للتقادة العرض لتبین التعدیالت المقترحة على المالتعدیالت من مسو

 
كنتیجة إلعادة المداوالت، أجرى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تغییرات علـى النقـاط الرئیسـیة التالیـة مـن المعیـار الـدولي 

 ):17للتقاریر المالیة رقم (
  لشـركات التـأمین 9قاریر المالیة رقم (ت لوالمعیار الدولي ل) 17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (تأجیل تاریخ سریان (

 .2023ینایر  1لتكون على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد المؤھلة لمدة سنتین 
 .نطاق المعیار 
 لتأمین.االسترداد المتوقع للتدفقات النقدیة المكتسبة من تجدید عقود ا 
  أنشطة االستثمار.ھامش الخدمات التعاقدیة المتعلقة ب 
 بلیة تطبیق خیار تخفیف المخاطر للعقود ذات مزایا المشاركة المباشرة.اق 
  االسترداد المتوقع للخسائر من العقود المثقلة باإللتزامات. -عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا 
 مالي المجمع.عرض مبسط لعقود التأمین في بیان المركز ال 
 .إرشادات انتقالیة إضافیة 
 

 على المعلومات المالیة الناتج من تطبیق ھذا المعیار. م التأثیر المحتملی ی لمجموعة بصدد تقا إن
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 (تتمة)  السیاسات المحاسبیة الھامة 2
 

 (تتمة) لمعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة وغیر جاریة التأثیرا 2.4
 

 ات المحاسبیة سااإلفصاح عن السی  -) عرض البیانات المالیة 1الدولي رقم ( تعدیالت على معیار المحاسبة 
) تغیر متطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة حیث تستبدل التعدیالت جمیع  1إن التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

المحاسبیة   السیاسة  "معلومات  بـ  الجوھریة"  المحاسبیة  "السیاسات  المحاحاالت مصطلح  السیاسة  معلومات  تعتبر  سبیة  الھامة". 
جة في البیانات المالیة للمنشأة، فمن المتوقع بشكل معقول أن               ً                                    النظر إلیھا جنب ا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدر   دھامة إذا، عن 

 تلك البیانات المالیة.تؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات المالیة لألغراض العامة على أساس 
 

) لتوضیح أن معلومات السیاسة المحاسبیة التي تتعلق بالمعامالت 1معیار المحاسبة الدولي رقم (  يدة فالفقرات المؤی كما تم تعدیل  
بب  غیر المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى غیر مھمة وال یلزم اإلفصاح عنھا. قد تكون معلومات السیاسة المحاسبیة ھامة بس

ت السیاسة  لو كانت المبالغ غیر مادیة. ومع ذلك، لیست كل معلوما   ىت الظروف األخرى، ح  طبیعة تلك المعامالت أو األحداث أو
 المحاسبیة المتعلقة بالمعامالت المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى ھامة في حد ذاتھا.

 
بالتطبیق    ح، مع السما  2023ر  ینای   1رات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ) للفت 1تسري التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

المجمعة  توقع أن یكون لتطبیق تلك التعدیالت تأثیر مادي على المعلومات المالیة  المبكر ویتم تطبیقھا بشكل مستقبلي. لیس من الم
 للمجموعة. 

 
) رقم  الدولي  المحاسبة  معیار  على  ا8تعدیالت  واأل)  المحاسبیة  التقدیرات  في  والتغییرات  المحاسبیة  تعریف   -خطاء  لسیاسات 

 ات المحاسبة ری تقد
فإن  الجدید،  التعریف  بموجب  المحاسبیة".  "التقدیرات  بتعریف  المحاسبیة"  التقدیرات  في  "التغییر  تعریف  تستبدل  التعدیالت  إن 

 الیة التي تخضع لعدم التأكد من القیاس".التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في البیانات الم
 

ظ المجلس بمفھوم التغییرات في التقدیرات المحاسبیة في  یرات المحاسبیة". ومع ذلك، احتفدقلت ف "التغییر في القد تم حذف تعری 
 المعیار مع اإلیضاحات التالیة: 

 
ً        ت جدیدة تصحیح ا لخطأ. ال یعتبر التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج عن معلومات جدیدة أو تطورا                
تقدیرات المستخدم لتطویر التقدیر المحاسبي ھي تغییرات في ال ت أو أسلوب القیاسإن تأثیرات التغییر في أحد المدخال  

 المحاسبیة إذا لم تكن ناتجة عن تصحیح أخطاء فترات سابقة. 
 

للتغییرات في السیاسات المحاسبیة والتغیرات في    2023ینایر    1إن التعدیالت ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
ي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة، مع السماح بالتطبیق المبكر. لیس من المتوقع أن یكون لتطبیق تلك  ت لدیرات المحاسبیة االتق

 المجمعة للمجموعة. مادي على المعلومات المالیة التعدیالت تأثیر 
  

 متداولة"  "تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر  –) 1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( 
ینایر  معای   س لأصدر مج  الدولیة في  الفقرات من  2020یر المحاسبة  لي رقم  من معیار المحاسبة الدو  76إلى    69، تعدیالت على 

 ) لتحدید متطلبات تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت: 1(
 
 .المقصود بالحق في تأجیل التسویة 
  نھایة الفترة المالیة. ي              ً   أن یكون موجودا  فأن حق التأجیل یجب 
  یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في التأجیل.أن ھذا التصنیف ال 
  أنھ فقط إذا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام القابـل للتحویـل ھـي نفسـھا أداة الملكیـة، فلـن تـؤثر شـروط االلتـزام علـى

 تصنیفھا.
 

تطبیقھا بأثر رجعي. تقوم المجموعة  ویجب    2023ینایر    1یة التي تبدأ في أو بعد  فعول للفترات السنوإن تلك التعدیالت ساریة الم
      ً                                                                                                       حالیا  بتقییم تأثیر التعدیالت على الممارسات الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تتطلب إعادة تفاوض.
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 (تتمة)  ةالسیاسات المحاسبیة الھام 2

 
 لمرتفع التضخم ا      2.5

 
 قتصاد اإلبنك برقان أیھ. إس. عملیات مصرفیة في تركیا. تم تقییم  ا،ة لھإحدى الشركات المصرفیة التابع الل، من خالمجموعة لدى

ا أنھ  بنا  قتصاد التركي على  الث   التعلى معد   ً ء  یعاني من تضخم مرتفع  التراكمیة على مدى السنوات  بقة، والتي  السا  الثالتضخم 
لفت  المركزتسري  بیان  بعد    ليالما  رة  أو  المرتفع  2022أبریل    30في  التضخم  آثار  المالیة  البیانات  تتضمن ھذه        ً وفقا    .وبالتالي، 

ذات معدل التضخم المرتفع" من عملیاتھ في تركیا. تم تطبیق   ادیاتاالقتصمالیة في  التقاریر ال"  29  رقم  لمعیار المحاسبة الدولي
ً  عتبارا  ا 29 رقم حاسبة الدوليمعیار الم   .أي بدایة فترة التقاریر التي حددت فیھا المجموعة التضخم المرتفع ،2022ر ینای  1من       

 
  ألف دینار كویتي   22,081لفترة السابقة بالصافي بمبلغ  مرة، تم تسجیل أرباح ا  ول أل  29عند تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم  

  إلى تجاوز صافي قیمة الموجودات لبنك برقان   وليألاجودات عند التطبیق  لقیمة المتضخمة للمو مباشرة في حقوق الملكیة. أدت ا
القابلة   المقدرة  القیمة  إس.  بالقیمة  لالستردادأیھ.  المبدئي  التضخم  تعدیل  تحدید  تم  وبالتالي،  الفرق   لالستردادالقابلة  .  تسجیل    وتم 

في   مؤشر    رباحاألمباشرة  المجموعة  حددت  عام    (”CPI“)  المستھلكأسعارالمرحلة.  أسعار    في   الستخدامھ  مناسبكمؤشر 
  تم  .)547.48 :2021یونیو  30و  686.95: 2021دیسمبر  31(  2022یونیو  30كما في  931.76محاسبة التضخم وتم قیاسھ بـ 

  . 2012، أي دیسمبر االستحواذبة التضخم على دفاتر بنك برقان أیھ. إس. من تاریخ تطبیق محاس
 

  ألف دینار كویتي في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع لفترة الستة أشھر   11,054رة نقدیة بمبلغ  ت المجموعة صافي خساسجل
 . 2022یونیو  30المنتھیة في 

 
 بنوك  نقد في الصندوق ولدى ال 3

  )(مدقق  

 

 یونیو   30
2022 
 ألف 

 دینار كویتي

 دیسمبر 31
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2021 
 ألف 

 نار كویتي دی
    

 642,791 830,965  834,915  لبنوكانقد وأرصدة لدى 
 514,885 427,089  568,465  حتى ثالثة أشھر فترات استحقاق أصلیةودائع ذات 

 (2,778) ) 2,690( ) 2,808( عة خسائر ائتمان متوق
 ──────── ──────── ──────── 

 1,154,898 1,255,364  1,400,572  النقد والنقد المعادل  
ً  ئدا  زا  10,603 41,547  54,015  ثة أشھرثال تتجاوزت استحقاق أصلیة اذات فتر: ودائع   

 ──────── ──────── ──────── 
بیان المركز المالي  النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في

 1,165,501 1,296,911    1,454,587  المرحلي المكثف المجمع 
 ──────── ──────── ──────── 

ھا  ب  مجموعة االستبعاد المحتفظ ـقد المعادل الخاص بنالنقد وال
 180,225 150,086  165,901  ) 2(إیضاح  لغرض البیع

 (10,603) ) 41,547(  ) 54,015(  رثالثة أشھتتجاوز  : ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة     ً ناقصا  
 ──────── ──────── ──────── 

 المرحلي المكثف قدیةالتدفقات الن بیانل                     ً والنقد المعادل وفقا   النقد
 1,335,123 1,405,450  1,566,473  المجمع 

 ════════ ════════ ════════ 
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 جمعة (غیر مدققة)ة المكثفة الملمالیة المرحلیات امإیضاحات حول المعلو
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 مخصص خسائر ائتمان  4
 

 الئتمان المتوقعة المتعلقة بالقروض والسلف:  خسائر ا مخصصاتتغیرات في فیما یلي تحلیل ال
 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف دینار كویتي  نار كویتي دی ألف ألف دینار كویتي  ألف دینار كویتي 

     قعةائر االئتمان المتومخصص خس
 191,352  127,909  35,750  27,693  2022 ینایر 1في  الرصید كما

 10,279  11,811  )1,469( )63( المحمل خالل الفترة  /اد) (اإلسترد
 )3,408( )3,408( - - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 2,770  )947( 4,284  )567( ویل عمالت أجنبیة تح
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 200,993 135,365  38,565  27,063  2022ونیو ی 30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 یتي كو ألف دینار نار كویتي ألف دی دینار كویتي  ألف ي ألف دینار كویت 

     خسائر االئتمان المتوقعة مخصص
 235,862 149,852 46,068 39,942 2021 ینایر 1 الرصید كما في

 42,303 67,548 (13,508) (11,737)  خالل الفترة المحمل  / (اإلسترداد)
 (38,830) (38,830) - - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 (1,983) (3,008) 1,347 (322) یل عمالت أجنبیة تحو
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 237,352 175,562 33,907 27,883 2021یونیو  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 ف لكل مرحلة:  توزیع مجمل القیمة الدفتریة للقروض والسلفیما یلي 

 
 ي اإلجمال 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 ار كویتيدین
 ألف 

 كویتي دینار
 ألف 
 یتيدینار كو

     

 5,068,533 273,007 654,787 4,140,739 قروض وسلف
 ) 200,993( ) 135,365( )38,565( )27,063( صص خسائر االئتمان المتوقعةمخ

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

 4,867,540 137,642 616,222 4,113,676 2022یونیو  30ي كما ف 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 ینار كویتي د
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 

    
 5,034,473 340,346 674,804 4,019,323 قروض وسلف

 (237,352) (175,562) (33,907) (27,883) لمتوقعةا مخصص خسائر االئتمان
 

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

 4,797,121 164,784 640,897 3,991,440 2021یونیو  30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
الدخ  بیان  في  المدرج  االئتمان  خسائر  مخصص  الیتضمن  المكثف  المرحلي  محل  مصروف  أیضا   لخسائر          ً          مجمع  مل 

بمبلغ استرداد  :  2021  یونیو  30ألف دینار كویتي (  118االئتمان المتوقعة مقابل النقد في الصندوق ولدى البنوك بمبلغ  
  1,380ة مقابل سندات الدین المالیة األخرى بمبلغ  ألف دینار كویتي)، مصروف محمل لخسائر االئتمان المتوقع  298

ألف دینار كویتي)، مصروف محمل لخسائر االئتمان المتوقعة    28  ترداد بمبلغاس:  2021  یونیو   30(  ألف دینار كویتي
ألف دینار      2,483: مصروف محمل بمبلغ  2021  ونیوی  30ألف دینار كویتي (  123مقابل الموجودات األخرى بمبلغ  

: 2021  یونیو  30كویتي (ألف دینار    225مبلغ  ھیالت غیر النقدیة بلخسائر االئتمان المتوقعة مقابل التس  ترداداسكویتي)  
 ألف دینار كویتي).   3,813بمبلغ  استرداد

 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
 

 جمعة (غیر مدققة)ة المكثفة الملمالیة المرحلیات امإیضاحات حول المعلو
 2022یونیو  30ي كما ف
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 دائنة قروض   5

 

 یونیو   30
2022 
 ألف 

 دینار كویتي

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 
    : ألما كةمن قبل الشر

 20,000 - - دةاق خالل سنة واحت فترة استحققروض ذا
 - - 20,000 سنة واحدة أكثر منستحقاق ذات فترة ا قروض

    
    كات التابعة:  من قبل الشر

 83,739 91,207 74,970 اق خالل سنة واحدةت فترة استحققروض ذا
 653,129 830,896 905,851 اق أكثر من سنة واحدةقروض ذات فترة استحق

 ──────── ──────── ──────── 
 1,000,821   922,103 756,868 
 ════════ ════════ ════════ 

 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
 

 جمعة (غیر مدققة)ة المكثفة الملمالیة المرحلیات امإیضاحات حول المعلو
 2022یونیو  30ي كما ف
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  سندات 6

 

 یونیو   30
2022 
 ألف

 ي دینار كویت

 )ق(مدق
 دیسمبر  31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 
    من قبل الشركة األم:  صادرة
دیسمبر   28       ً            % سنویا  وتستحق في  5.25فائدة ثابت بنسبة    بمعدل  سندات

2024 35,827 35,795 35,765 
    

متغیرفائد  بمعدلسندات   سنویا  2.25بنسبة    ة  الخصم        ً %  معدل  فوق   
الا بنك  قبل  من  في  لمعلن  وتستحق  المركزي  دیسمبر    28كویت 

2024 63,693 63,636 63,581 
    

بمعدل بنسبة    فائدة  سندات  في  5.50ثابت  وتستحق  سنویا   نوفمبر   8       ً            % 
2023 13,969 13,957 13,947 

    
بنسبة    فائدة  بمعدلسندات   الخصم   فوق     ً  سنویا   %  2.25متغیر  معدل 
الكالم بنك  قبل  من  أقعلن  (بحد  المركزي  سنویا  6.5صى  ویت   % ً       (  

 85,672 85,740 85,807 2023نوفمبر  8وتستحق في 
 

    من قبل شركات تابعة:  صادرة
ثابت  بمعدلسندات   وتست 5.75بنسبة    فائدة  سنویا   أبریل    19حق في         ً      % 

2023   32,150 32,150 32,150 
    

دل الخصم المعلن     ً        نویا  فوق مع% س2.5بنسبة  فائدة متغیر بمعدلسندات 
 27,850 27,850 27,850   2023ل أبری  19قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في من 

    
ثابت  بمعدلسندات   سنویا   4.125بنسبة    فائدة  في         ً  %   30استحقت 

 99,931 - - ل.وتم السداد بالكام 2021دیسمبر 
    

 14,900 14,900 14,900  2023یولیو   26        ً           % سنویا  وتستحق في6بنسبة  فائدة ثابت بمعدلسندات 
    

متغیرفائد  بمعدل  سندات ال2.75بنسبة    ة  معدل  فوق  سنویا   خصم        ً             % 
أقصى   (بحد  المركزي  الكویت  بنك  قبل  من  سنویا)  7المعلن   %

 25,100 25,100 25,100    2023لیو یو 26وتستحق في 
    

ب   بمعدلسندات   ثابت  في  5نسبة  فائدة  وتستحق  سنویا    أكتوبر   15       ً            % 
2023   4,765 4,700 4,677 

    
 سمبر دی  15       ً           % سنویا  وتستحق في 2.75بنسبة  فائدة ثابت بمعدلسندات 
2031   152,664 150,498 149,711 

 ──────── ──────── ─────── 
 456,725 454,326 553,284 
 (20,499) ) 20,500( ) 20,741( بین شركات المجموعة فیما   لمستبعداتا     ً  اقصا :ن 

 ──────── ──────── ─────── 
 435,984 433,826 532,785 
 ════════ ════════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
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  جلاق دفع متوسطة األورأ 7

 

 یونیو   30
2022 
 ألف 

 دینار كویتي

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 ر كویتي دینا

 نیو یو 30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 
    

ركة األم من من قبل الش  صادرة طة األجل بالیورو  ق دفع متوسأورا
    ذات أغراض خاصة: ةكخالل شر

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمریكي  ملیون    500أوراق   10رة  فتلدوالر 
ون فائدة كوب  معدلتحمل  ،  2027فبرایر    23تستحق في    ،سنوات
سنویا4.5  بنسبة سنوي، تستح،  %  نصف  أساس  على  السداد  ق 

 147,834 148,758 151,042 ندن لألوراق المالیة.  ة في سوق لوھي مدرج
    

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمریكي    500أوراق  دوالر   7  لفترةملیون 
فائدة كوبون   معدلوتحمل    2023مارس    15تستحق في    ،واتسن

وھي   سنوي،  السداد على أساس نصفتستحق    ،   ً ویا  % سن5  بنسبة
 150,525 151,250 153,350 یة. مدرجة في سوق لندن لألوراق المال

    
دف بمبلغ  أوراق  ثابت  بمعدل  أمریكي    500ع  دوالر   7فترة  لملیون 

دة كوبون فائ  معدلوتحمل    2026أكتوبر    29تستحق في    ،سنوات
وي، أساس نصف سن  تستحق السداد على  ،% سنویا4.229  بنسبة
 150,261 151,007 153,126 لألوراق المالیة.   ق لندنمدرجة في سووھي 

    
  كات ذات أغراض خاصة:ة من خالل شرمن قبل شركات تابع صادرة

 
   

بمبلغ  أوراق   ثابت  بمعدل  لفترة    500دفع  أمریكي  دوالر   5ملیون 
وتحمل معدل فائدة كوبون   2021سبتمبر    14سنوات، تستحق في  

مدر3.125بنسبة   وھي  سنویا ،  في         ً          %  األیرلندي جة  السوق 
 150,463 - - .   2021سبتمبر  14لألوراق المالیة. تم السداد بالكامل في 

 ─────── ─────── ─────── 
 457,518 451,015 599,083 

 ما بین شركات المجموعة لمستبعدات ً    ا : اناقص
 

)914 ( )902 ( (1,795) 
 ─────── ─────── ─────── 
 456,604 450,113 597,288 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 التوزیعات  أسھم الشركة المشتراة و ،سھمألاوة إصدار الع ،رأس المال 8
 

 رأس المال  )أ

 

 یونیو   30
2022 
 ألف 

 دینار كویتي

 )(مدقق
 ردیسمب 31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2021 
 ألف 

 تي دینار كوی
    

 200,000 300,000 300,000 لسھم)فلس ل 100سھم بقیمة مصرح بھ (أال الالم رأس
 ═══════ ═══════ ═══════ 

فلس  100الكامل (أسھم بقیمة مدفوع بالمصدر وال المال رأس
 200,000 264,000 264,000 * للسھم)

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

: 2021نیو  یو  30و   ً ا  سھم  2,142,369,362:  2021  یسمبرد  31(   ً ا  سھم  2,142,369,362  من رأس المال    ألف* یت
نقدا  مدفوع  ) ً ا  سھم  1,502,369,362 ً  ة  حیثبالكامل        إصدار    ،  : 2021دیسمبر    31(   ً ا  مسھ  497,630,638تم 

 ) كأسھم منحة.  ً ا  سھ 497,630,638 :2021یونیو   30و  ً ا  سھم 497,630,638



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
 

 جمعة (غیر مدققة)ة المكثفة الملمالیة المرحلیات امإیضاحات حول المعلو
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 (تتمة) التوزیعات أسھم الشركة المشتراة و ،سھمألاوة إصدار الع ،رأس المال 8
 

 عالوة إصدار أسھم )ب
 وزیع.للتھم غیر متاحة وة إصدار األسإن عال

 
 مشتراة الشركة الأسھم   ج) 

 
 یونیو  30

2022 

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
 یونیو 30

2021 
    

 187,371,442 215,786,142 195,034,207 سھم)(أعدد أسھم الشركة المشتراة 
 9.37% % 8.17 % 7.39 سبة من رأس المالن

 30,167 30,642 28,670 )كویتي  ینارالسوقیة (ألف د القیمة
 

 للتوزیع.  ةتكلفة أسھم الشركة المشتراة المحتفظ بھا غیر متاح التي تعادل اتیاالحتیاطإن 
 

 توزیعات أرباح    ) د
 فلس للسھم للسنة   5تمدت الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین توزیع أرباح نقدیة بقیمة  ، إع2022أبریل    25في  

ف المنتھیة  المنتھیة في    2021یسمبر  د  31ي  المالیة  فلس   5: توزیع أرباح نقدیة بقیمة  2020دیسمبر    31(للسنة 
 للسھم) إلى مساھمي الشركة األم المقیدین في السجالت كما في تاریخ االستحقاق. 

 
 ال  زیادة رأس الم  ھـ) 

تفویض مجلس إدارة األم و ادة رأس مال الشركة  ، وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زی2021أبریل    15في  
من   األم  الشركة  مال  رأس  بزیادة  قرارا   األم  الشركة  إدارة  مجلس  أصدر  المال.  رأس  إستدعاء  في  األم                                                                   ً                               الشركة 

والتي تتمثل في القیمة اإلسمیة بقیمة فلس لكل سھم،    125سھم بسعر عرض    640,000,000خالل إصدار عدد  
لكل منھا وذلك بعد الحصول على الموافقات الضروریة  فلس    25إصدار أسھم بقیمة    فلس لكل سھم وعالوة  100

  64,000من الجھات الرقابیة. تم اإلكتتاب في حقوق إصدار األسھم بالكامل ونتج عن ذلك زیادة رأس المال بمبلغ  
 ألف دینار كویتي. 16,000إصدار بمبلغ ألف دینار كویتي وعالوة 

 
  استثمار إیرادات 9

  
 یة في  المنتھأشھر  الثالثة

 یونیو   30
 المنتھیة في  الستة أشھر  

 یونیو   30

 
2022 
 ألف 

 ر كویتيدینا

2021 
 ألف 

 ینار كویتي د

 2022 
 ألف 

 دینار كویتي

2021 
 ألف 

 كویتي دینار 
      

  بالقیمة العادلة من یع موجودات مالیة مدرجةب من ربح
 1,874  5,356 خالل األرباح أو الخسائر 

 
6,857  2,643 

غیر محققة من موجودات مالیة مدرجة ح أربا) خسائر(
 8,090 (654)  ائرل األرباح أو الخسبالقیمة العادلة من خال

 
3,818 15,668 

  بیع أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة (خسائر) من ربح
 17 210 خرىة األالل اإلیرادات الشاملمن خ

 
 (135) 513 

 1,165 2,858  735 1,517 إیرادات توزیعات أرباح  
 31   67   - 67 استثماریة اتعقاربیع  من بحر

  - 1,130   -  1,130 ربح من بیع استثمار في شركات زمیلة
 27,391  -  27,391               - ركة تابعةلغاء اإلعتراف بشربح من إ

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 7,626  38,107  14,595 47,411 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
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 السھم (خسارة) ربحیة 10
 

 األساسیة: 
  مدفوعاتبعد  م  الخاص بمساھمي الشركة األالفترة    بحر  قسمةالسھم األساسیة عن طریق    ربحیة)  ارة(خس  احتسابیتم  

 لفترة، كما یلي:ائمة خالل العدد األسھم الق مرجحالعلى المتوسط لمستدامة وراق الرأسمالیة الأل الفوائد
 

 

 المنتھیة في أشھر  لثالثةا
 یونیو   30

 نتھیة في المأشھر  الستة 
 و یونی 30

 2022 2021  2022 2021 

 
 ألف 

 دینار كویتي
 ف أل

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
      سیة:السھم األسا ربحیة(خسارة) 

الشركة    ربح بمساھمي  الخاص  من  م  األالفترة 
 10,973 2,249 ملیات المستمرة  الع

 
5,374 1,954 

بمساھمي  الفترة    ربح األالخاص  من  م  الشركة 
 661 - )11(إیضاح    مستمرةالغیر  العملیات

 
- 1,243 

 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 
 3,197 5,374   11,634 2,249  م فترة الخاص بمساھمي الشركة األال ربح

الفوائد   ً ا  ناقص مدفوعات  الرأسمالیة    ألوراقل: 
 (2,838) ) 3,441(  شركة األماھمي الخاصة بمس تدامةالمس

 
)3,441 ( (2,838) 

 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 
م  الشركة األ  الفترة الخاص بمساھمي  ربح(خسارة)  

ال لألوراق  الفوائد  مدفوعات  رأسمالیة  بعد 
 8,796 ) 1,192( المستدامة

 

 1,933 359 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 سھم سھم   سھم سھم  

      قائمة: عدد األسھم ال
 2,062,950,820 2,640,000,000  2,062,950,820 2,640,000,000 لرأس المال المصدر والمدفوع بالكام

 (193,269,035) ) 203,443,257(  (193,269,035) ) 196,406,050( راة  المتوسط المرجح لعدد أسھم الشركة المشت
 ─────────── ────────────  ─────────── ──────────── 

 1,869,681,785 2,436,556,743  1,869,681,785 2,443,593,950 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  لس ف  فلس  فلس  
      

 0.2 0.8  4.7 ) 0.5(  ة السھم األساسی بحیةر(خسارة) 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

العملیا  ةاألساسیالسھم  ة  ربحی(خسارة)   ت من 
 4.3 ) 0.5( المستمرة  

 
0.8 )0.5 ( 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 0.7 -  0.4 - رة مستملامن العملیات غیر  ةالسھم األساسیة ربحی

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 (تتمة) السھم (خسارة) ربحیة 10
 

 :  المخففة
احتساب   المخففة من خالل قسمة ربح  ربحیة  (خسارة)  یتم  بعد مدفوعات  السھم  األم  الشركة  الخاص بمساھمي  الفترة 

ملة تاألسھم العادیة المحبما یعكس تأثیر النقص في الربح نتیجة لممارسة    ةالفوائد لألوراق الرأسمالیة المستدامة، المعدل
إلیھ المتوسط المرجح لعدد األسھم    ً ا  یة القائمة خالل الفترة مضافركات تابعة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادلش

العادیة المحتمل إصدارھا عند تحویل كافة خیارات شراء األسھم للموظفین. یوجد لدى الشركة األم خیارات شراء أسھم  
قائمة ب  للموظفین  بموجب  إصدارھا  خرتم  تأثینامج  لھا  یكون  قد  والتي  للموظفین،  األسھم  شراء  على یار  مخفف  ر 

 الربحیة.
 

 

 یة في المنتھأشھر  الثالثة
 یونیو   30

 المنتھیة في أشھر  الستة 
 یو یون 30

 2022 2021  2022 2021 

 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 ي دینار كویت
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
      

      : لمخففةاالسھم  ربحیة (خسارة)
الشركة    ربح بمساھمي  الخاص  من  م  األالفترة 

    10,973  2,249  العملیات المستمرة  
 

5,374 1,954 
بمساھمي  الفترة    ربح األالخاص  من  م  الشركة 

  661  - )11(إیضاح    مستمرةالغیر  العملیات
 

- 1,243 
 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 
 3,197     5,374     11,634  2,249  م الخاص بمساھمي الشركة األرة الفت حبر

لألورااناقص الفوائد  مدفوعات  الرأسمالیة  :  ق 
 (2,838) ) 3,441( المستدامة

 
)3,441 ( (2,838) 

 ─────────── ───────────  ─────────── ────────── 
م  مي الشركة األرة الخاص بمساھالفت  ربح(خسارة)  
الرأسمالیة  الف  دفوعاتمبعد   لألوراق  وائد 

 8,796 ) 1,192( المستدامة

 

 1,933   359 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 سھم سھم   سھم سھم  

      
 1,869,681,785 2,436,556,743  1,869,681,785 2,443,593,950 رجح لعدد األسھم القائمةالمتوسط الم

 ─────────── ────────────  ─────────── ────────── 
      
 فلس  فلس   فلس  فلس  
      

 0.2 0.8  4.7 ) 0.5( السھم المخففة ربحیة(خسارة) 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
العملیامخففة  الالسھم  ة  ربحیخسارة)  ( ت  من 

 4.3 ) 0.5( المستمرة  
 

0.8  )0.5 ( 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 0.7 -  0.4 - مستمرة المن العملیات غیر  ةمخففلا السھمة ربحی
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 . ھـ) - 8لتعكس زیادة رأس المال (إیضاح رقم ( 2021 یونیو 30السھم األساسیة والمخففة للفترة المنتھیة في * تم تعدیل ربحیة 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
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 مستمرة العملیات غیر ال 11

 

ببیع حصصھا المملوكة في حقوق  "  العقاریة ذ.م.م.   لمجموعة "شركة أوفرالندلت التابعة  الشركا  ، قامت إحدى2021وبر  أكت   4في  
البالغة   المتحدة ش.م.ك.(مقفلة)  التعلیم  قدره  63.89ملكیة شركة  نقدي  إلى طرف ذي عالقة مقابل صافي مبلغ  ألف    %40,996 

 دینار كویتي. 
 

مستمرة"، إن استبعاد المحتفظ بھا للبیع والعملیات غیر ال  لموجودات غیر المتداولةا ) "5ر المالیة رقم (وفقا للمعیار الدولي للتقاری 
المقارنة إلى عملیة غیر في   تم إعادة تصنیف أرقام  أنھا عملیة غیر مستمرة.  المتحدة ش.م.ك.(مقفلة) تصنیفھا على  التعلیم  شركة 

 بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع. 
 
 

 

  ير المنتھیة فثة أشھالثال
 2021 یونیو 30

ھیة في  شھر المنتأ  ستةال
 2021 یونیو 30

 

 ألف
 دینار كویتي

 ألف
 دینار كویتي

 
  

 14,928   7,457   إیرادات 
 ) 12,737(  ) 6,295(  فاتمصرو

 ────────────── ────────────── 
 2,191   1,162   الربح من العملیات غیر المستمرة

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

 1,243  661   مساھمي الشركة األم 
 948  501   غیر المسیطرةالحصص  

 ────────────── ────────────── 
   1,162  2,191 

 ════════════ ════════════ 
 
 

 یةصافي االستثمار في عملیات أجنبتحوط  12
 

المجموعة بتصنیف استثماراتھا في عملیات أجنبیة ( المحدوأي االستثمار في مجم قامت  بانثر لإلعالم  ودة وشركة عة 
القابضة   المتحدة  للمعرفة) وأوراق دفع متوسطة األجل  الخلیج  للتوفیر والتقاعد ش.م.ب ومركز بولسار  وشركة تقاعد 

من   للتحوط  بالیورو  األجل  متوسطة  دفع  أوراق  استخدام  تم  أجنبیة.  عملیات  في  االستثمار  لصافي  كتحوط  بالیورو 
لمخاط المجموعة  األجنبی  رتعرض  العمالت  بھذهتحویل  المرتبطة  األمریكي  بالدوالر  تم    ة  السنة،  االستثمارات. خالل 

ألف دینار كویتي الناتجة من إعادة تحویل االقتراض إلى بیان الدخل الشامل    1,874تحویل األرباح أو الخسائر بمبلغ  
لم یتم تسجیل أي    ارات في عملیات أجنبیة.من تحویل صافي االستثاآلخر المجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر ناتجة م

فاعلیة الفترة   عوامل عدم  المجمع خالل  الدخل  بیان  أجنبیة ضمن  عملیات  في  االستثمارات  من عملیات تحوط صافي 
 . 2022 ونیوی 30المنتھیة في 

 
التركیة   اللیرة  بین  آجلة  أجنبیة  عمالت  تحویل  عقود  بإبرام  برقان  بنك  حقام  األمریكي  على  یوالدوالر  التجدید  یتم  ث 

ي استثمار البنك في شركتھ التابعة التركیة. أدت ھذه المعاملة إلى صافي  شھري، والتي تم تصنیفھا كتحوط لصاف  أساس
مركز طویل األجل مدرجة بالدوالر األمریكي. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تحویل العقود المشار إلیھا فیتم 

ارات في الشركة التابعة التركیة.  خسائر ناتجة من تحویل صافي االستثم  كیة لمقاصة أي أرباح أو لحویلھا إلى حقوق المت
الدخل   بیان  أجنبیة ضمن  عملیات  في  االستثمارات  لصافي  التحوط  عملیات  من  فاعلیة  عدم  عوامل  أي  تسجیل  یتم  لم 

 . 2022 یونیو 30المجمع خالل الفترة المنتھیة في 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
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 ذات عالقة   معامالت مع أطراف 13

 
ھذه   الشركاتمثل  الرئیسي،  المساھم  أي  عالقة؛  ذات  أطراف  مع  تتم  التي  تلك  مجلس المعامالت  أعضاء  الزمیلة،  ت 

                                                                                                        ً  اإلدارة، موظفي اإلدارة العلیا للمجموعة والشركات التي یسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیرا   
المعامال س موافقة على سیاسات ت      ً         ملموسا . یتم ال ت من قبل إدارة المجموعة. إن األرصدة والمعامالت  عیر وشروط ھذه 

 ون مما یلي:مع أطراف ذات عالقة تتك
 

 
 مساھم ال
 ي رئیسال

 الشركات 
 أخرى الزمیلة 

 اإلجمالي 
 یونیو   30

2022 

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
  یونیو 30

2021 

 
 ألف

 دینار كویتي
 ألف

 تيدینار كوی
 ألف 

 دینار كویتي 
 فأل 

 دینار كویتي
 ألف 

 كویتي  دینار
 ألف

 دینار كویتي
   بیان المركز المالي المرحلي

       المكثف المجمع:  
الم المالیة  درجة الموجودات 

خالللبا من  العادلة   قیمة 
 - 250 100 - 100 - سائرأو الخاألرباح 

 279,772 329,381 332,481 184,137 10,644 137,700 قروض وسلف 
 3,172 6,603 2,049 308 1,686 55 ىموجودات أخر

المستحق إلى البنوك والمؤسسات 
 59,551 64,926 20,098 26 20,072 - خرى المالیة األ

 37,074 53,619 33,827 15,992 12,896 4,939 ن عمالء ودائع م
 3,011 3,025 3,067 - 3,067 - وراق دفع متوسطة األجلأ

 107,596 61,752 69,217 4,258 4 64,955 مطلوبات أخرى 
 2,415 2,415 2,415 906 1,509 - رأسمالیة مستدامة أوراق 

       
       ات ومطلوبات محتملة: لتزامإ

 16,573 627 1,058 264 794 - عتمادخطاب ا
 58,770 46,260 67,172 1,454 65,683 35 ضمانات  

 122,243 112,533 94,375 12,695 78,390 3,290 حوبةتسھیالت ائتمانیة غیر مس
 
 

 

 
 تشركا

 زمیلة

 في  ةالمنتھیالستة أشھر  
 یونیو   30

 م المساھ 
 2021 2022 ىأخر  الرئیسي 

 ألف 
 دینار كویتي

 فأل
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي 

 لفأ 
 تيدینار كوی 

 ألف 
 دینار كویتي 

      :المعامالت
 4,172 4,530 1,635 230 2,665 إیرادات فوائد  
 1,053 1,259 378 848 33 وعموالت  إیرادات أتعاب

 27,391 - - - - إیرادات إستثمارات 
 3,499 595 10 209 376 د مصروف فوائ

 
 

 القطاعات مات معلو 14
 

إلى   المجموعة  تنظیم  تم  اإلدارة،  لصانعي   6ألغراض  المقدمة  الداخلیة  التقاریر  إلى  استنادا   رئیسیة  أعمال                             ً                                      قطاعات 
 لي:یرات التشغیلیة، كما القرا

 
التجاریة: تمثل األنشطة المصرفیة التجاریة التي تقوم بھا المجموعة وتتضمن الخدمات المصرفیة األنشطة المصرفیة  

األنشطة إلشراف لأل بھذه  القائمة  المنشآت  الخزینة. وتخضع  ومنتجات  الخاصة  المصرفیة  والخدمات  والشركات  فراد 
 التي تعمل بھا.  البنوك المركزیة في الدول 

 
واالستثمااإد الموجودات  بھا  رة  تقوم  التي  المصرفیة  واالستثمارات  الموجودات  إدارة  أنشطة  تمثل  المصرفیة:  رات 

وتتض الشركاتالمجموعة  وتمویل  الموجودات  إدارة  الرأسمالیة)   من  األسواق  وخدمات  االستشارات  (خدمات 
 . واالستشارات االستثماریة والبحوث وإدارة الثروة

 
 ة في أنشطة التأمین والخدمات المتعلقة األخرى.القطاع استثمار المجموع تأمین: یمثل ھذا

 
 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
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 (تتمة)  القطاعاتمات معلو 14
 

أنشطة المجموعة في تقدیم خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة  تمثل    :وسائل اإلعالم وخدمات األقمار الصناعیة
 شر. والكابالت والبث المبا ةعبر األقمار الصناعیوخدمات وسائل اإلعالم مدفوعة االجر 

 
والصناعات  البتروكیمیائیة  والصناعات  الصناعیة  المشروعات  تطویر  في  المجموعة  أنشطة  یمثل  الصناعي:  القطاع 

 والمعدات الطبیة وغیرھا من القطاعات ذات الصلة.   فق والخدماتالغذائیة والمرا
 

 یافة والعقارات.  ضالمجموعة في قطاع القطاع الضیافة والعقارات: یمثل أنشطة 
  

 أسعار التحویل بین قطاعات التشغیل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدارة المجموعة. إن 
 

تراقب اإلدارة نتائج قطاعتھا بصورة منفصلة لغرض إتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء 
المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة   لخسائر فيا یتفق مع األرباح أو امأو الخسائر وتقاس ب                ً            القطاع استنادا  إلى األرباح

 المجمعة.
 

واأل اإلیرادات  معلومات  التالي  الجدول  لدى    الخسائر أو  رباح  یبین  التشغیل  بقطاعات  یتعلق  فیما  الضرائب  قبل 
 المجموعة: 

 

 

 المنتھیة في  تة أشھر الس 
 یونیو   30

 2022  2021 
 نتائج القطاع  اع إیرادات القط ئج القطاعا نت  إیرادات القطاع  

 

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي 

 ألف
یتير كو دینا   

     
 35,285 215,864 48,874  226,923 المصرفیة التجاریة  األنشطة 

 ) 15,469( 29,012 ) 11,477( 21,746 االستثمارات المصرفیة موجودات والإدارة 
 5,436 5,436 7,597  7,597 تأمین  

 (21,843) 53,182 ) 28,118( 41,634 قمارالصناعیةاألوخدمات  اإلعالمل ئاوس
 (14,867) 7,684 4,661  11,783 اعي صنالقطاع ال

 26,867 73,147 6,768  47,098 عقارات الافة وضیقطاع ال
 ) 1,580( 901 ) 1,498( 1,825 أخرى  

 (4,068) (24,323) ) 4,717( ) 21,811( قطاعات التبعادات بین االس
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,761 360,903 22,090  336,795 إیرادات ونتائج القطاعات
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 



 ا التابعة كاتھوشر (عامة) شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.
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 (تتمة)  القطاعاتمات معلو 14
 

   المجموعة: قطاعات التشغیل لدىومطلوبات جودات  ي مویعرض الجدول التال

 

 و  ییون 30
2022 
 ألف 

 يدینار كویت

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

 نیو یو 30
2021 

 لف أ
 دینار كویتي 

    الموجودات:
 8,446,957 8,693,288 9,023,545 المصرفیة التجاریة  األنشطة 

 788,555 935,278 985,526 فیة االستثمارات المصرالموجودات وإدارة 
 90,441 119,222 116,243 تأمین  

 432,878 404,889 406,437 قمارالصناعیةاألمات وخد اإلعالمئل اوس
 273,469 291,128 308,096 صناعي القطاع لا

 864,361 906,316 935,568 عقارات الضیافة وقطاع ال
 291,796 226,182 222,064 أخرى  

 (1,151,054) ) 1,396,534( (1,434,520) القطاعات االستبعادات بین 
 ──────── ──────── ──────── 

 10,037,403 10,179,769 10,562,959 إجمالي الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ 

 
    المطلوبات: 

 7,511,729 7,679,691  8,004,025  المصرفیة التجاریة  األنشطة 
 1,437,656 1,401,948  1,431,179  مارات المصرفیة االستثالموجودات وإدارة 

 303,718 312,877  345,548  الصناعیةقماراألوخدمات  ماإلعال ئلاوس
 149,848 157,580  177,992  ناعي صالقطاع ال

 594,373 608,601  633,595  عقارات الضیافة وقطاع ال
 205,992 181,378 181,627 أخرى  

 (1,066,349) ) 1,186,407( ) 1,223,767( عات االستبعادات بین القطا
 ──────── ──────── ──────── 

 9,136,967 9,155,668  9,550,199 ي المطلوبات  إجمال
 ════════ ════════ ════════ 

 
 

المختلفة    تمال الطبیعي بین القطاعاالناشئة ضمن سیاق األع  ة والمعامالتاألرصد فياالستبعادات بین القطاعات  تتمثل  
  مجموعة.لل
 
 

 مطلوبات المحتملة لتزامات والاإل 15
 

 التالیة:  المحتملةوالمطلوبات  اماتلتزاإلجد لدى المجموعة وی

 

 
 یونیو   30

2022 
 ألف 

 ینار كویتيد

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 
 الئتمان: با طلوبات محتملة متعلقةوم لتزاماتإ

 

   
 295,904 234,927 358,748  انئتما خطابات

 978,334 959,809 962,951  حواالت مقبولةوضمانات 
  ──────── ──────── ──────── 
  1,321,699 1,194,736 1,274,238 

 836,894 812,228 753,484  مسحوبةغیر  یةائتمان تسھیالت
 45,299 17,995 10,108  مار ثباالست ةمتعلقلتزامات إ
  ──────── ──────── ──────── 
  2,085,291 2,024,959 2,156,431 
  ════════ ════════ ════════ 
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 المشتقات 16
 

قیمة ال  . إنالمرحلیة المكثفة المجمعة  یةالمال  المعلوماتیبین الجدول التالي القیمة االسمیة للمشتقات القائمة كما في تاریخ  
 .  تالمرتبط بالمشتقا سياألساأو المؤشر معدل ستند إلى األصل أو الاالسمیة للمشتقات ت

 

 

 یونیو   30
2022 

 ف أل
 دینار كویتي

 )قق(مد
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 
 المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة: 

    ) حوطتلاالتي التفي بشروط  متضمنة البنود(
 1,224,933 1,670,883 1,526,049 جلة اآل جنبیة األمالت عال تحویلعقود 

 113,725 81,134 43,942 سعار الفائدة أمبادالت 
 68,643 52,556 61,545 یاراتخ

 ════════ ════════ ════════ 
 

    

    مشتقات محتفظ بھا للتحوط: 
    یمة العادلة:  تحوط الق

 265,455 271,485 263,270 جلة اآل جنبیة األت عمالال تحویلعقود 
 ════════ ════════ ════════ 

    ت النقدیة: اتحوط التدفق 
 280,312 309,880 341,918 أسعار الفائدة  مبادالت

 ════════ ════════ ════════ 
 

            القیمة العادلة لألدوات المالیة 17
 

 لمالیة.موجودات المالیة والمطلوبات اتتكون األدوات المالیة من ال
 

التي   الدفع متوسطة األجل  وراقأباستثناء  ،  دفتریةعن قیمتھا ال  ةیمادتختلف بصورة  ال    دوات المالیةلأل لعادلة  یمة اإن الق
بالنسبة للموجودات   .ینار كویتي)دألف    434,639:  2021دیسمبر    31(  ألف دینار كویتي  400,001 عادلةقیمتھا التبلغ  

  فمنأشھر)    ثالثةل من  ق(أ  األجل  قصیرة   قاقحلسائلة أو ذات فترة استادیة  ات الطبیعة النقذوالمطلوبات المالیة  المالیة  
ً                                 ینطبق ھذا االفتراض أیض ا على الودائع تحت الطلب وحسابات  العادلة.    اقیمتھ  تعادل تقریبا  دفتریةالقیمة ال  لمفترض أنا                      

 رة. ة ذات المعدالت المتغیق محدد واألدوات المالیتاریخ استحقا لتي لیس لھاا دخاراال
 

القیمة   المدرجة  االعادلة لألورإن  المالیة  المتق  السوق  أسعار  بالنسبة  ؤخذ من  متوفرة.  إذا كانت  علنة في سوق نشطة، 
األسالیب  تلك  أن تتضمن  تقییم مناسبة. یمكن  باستخدام أسالیب  العادلة  القیمة  تقدیر  یتم  المدرجة،  المالیة غیر  لألوراق 

إلى  أ  متكافئةاستخدام معامالت حدیثة ذات شروط تجاریة   الرجوع  الحا ا و  العادلة  إللقیمة  لى حد  یة ألداة أخرى مماثلة 
 كبیر أو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.

 
یتم تحدید القیمة العادلة للصنادیق المدرجة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار الشراء المعلنة لھا. تستند القیمة العادلة  

المدر الصندوق باستخدام أسعار السوق    تم تحدیدھا من قبل مدیریمة الموجودات التي  یجة إلى صافي قللصنادیق غیر 
                                                            ً أو غیر ذلك من األسالیب المقبولة األخرى مثل السعر المدفوع حدیثا    -إذا كانت متوفرة  -المعلنة للموجودات األساسیة  

 من قبل مستثمر آخر أو القیمة السوقیة لشركة مماثلة.
 

 مة العادلة یلقا لقیاس الجدول الھرمي
 حسب أسلوب التقییم:  واإلفصاح عنھا حدید القیمة العادلة لألدوات المالیة التالي لتلمجموعة الجدول الھرمي اتستخدم 

  
 ات مماثلة.سوق نشطة لموجودات ومطلوبلة) في (غیر معدمعلنة  : أسعار1المستوى 

 
أدن  أسالیب أخرى  :2المستوى   جوھري  أثیر  تھا ذات  ت ع مدخالیجم  تكونیث  ح  التمدخالى مستوى من  والتي تستخدم 

  و یر مباشرةاشرة أو غ، إما بصورة مبملحوظ بشكل على القیمة العادلة
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             (تتمة)  لقیمة العادلةا لقیاس الجدول الھرمي
على القیمة  تأثیر جوھرين لھا ووالتي یكذات مدخالت ال ى مستوى منأدن التي تستخدمو: األسالیب األخرى 3المستوى 

 في السوق. المعروضةند إلى البیانات وال تستالعادلة المسجلة 
 

 مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة:  وفقا لالیة المدرجة بالقیمة العادلة ت المل التالي تحلیل األدوالجدویوضح ا
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 مجموع 

 لقیمة العادلة ا

 2022نیو وی 30
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 
 ویتيدینار ك

 ألف 
 دینار كویتي

     عادلةة البالقیم مقاسةجودات مو
درجة بالقیمة العادلة من خالل  لیة مموجودات ما

     األرباح أو الخسائر:
 19,438 3,496 16 15,926 أوراق مالیة 

 4,675 100 - 4,575 أوراق دین مالیة 
 111,704 96,581 13,755 1,368 مدارة قصنادی

 131,887 131,887 - - تنازل عنھا موجودات م
     

ل  من خالیة مدرجة بالقیمة العادلة موجودات مال
     اإلیرادات الشاملة األخرى:  

 92,899 65,136 11,417 16,346 أسھم
 274,238 - 2,166 272,072 دین مالیة   راقأو
 13 13 - - نادیق مدارةص

 

    
 

 3المستوى  2توى المس 1المستوى  
 مجموع

 القیمة العادلة 

 ) (مدقق 2021سمبر دی 31
 ألف 

 كویتي  دینار
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 تي دینار كوی
     بالقیمة العادلة  سةمقاموجودات 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
     أو الخسائر: األرباح

 15,972 2,336 - 13,636 راق مالیة وأ
 6,588 250 - 6,338 مالیة أوراق دین 

 111,289 96,560 13,060 1,669 دیق مدارةصنا
 133,096 133,096 - - موجودات متنازل عنھا 

     
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

     اإلیرادات الشاملة األخرى:  
 87,246 67,229 3,605 16,412 ھم أس

 333,289 - 2,136 331,153 لیة  أوراق دین ما
      12 12 - - صنادیق مدارة

 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 مجموع

 القیمة العادلة 

 2021و یونی  30
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
     عادلة مة البالقی مقاسةموجودات 

لعادلة من خالل  ا مالیة مدرجة بالقیمة داتوموج
     :األرباح أو الخسائر

 26,711 8,546 - 18,165  أوراق مالیة
 3,885 - - 3,885 أوراق دین مالیة 

 100,088 85,562 12,836 1,690 صنادیق مدارة
 144,096 144,096 - - موجودات متنازل عنھا 

     
لة من خالل  دمة العارجة بالقیمد موجودات مالیة
     ملة األخرى:  شااإلیرادات ال

 77,875 59,585 5,203 13,087 أسھم 
 325,384 8,000 6,029 311,355 أوراق دین مالیة  

 32 32 - - صنادیق مدارة
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الفت ھناكرة،  خالل  تكن  تحویالت  لم  الع  بین  جوھریة  أي  القیمة  تأثرادلة.  مستویات  المالي    إن  المركز  المرحلي  بیان 
حقو  مكثفال في  التغیرات  بیان  أو  المكثف  الملكیة  ق  المجمع  غیر  المجالمرحلي  یعتبر  في   طرأ ذا  إ  وھريجمع  تغیر 

 %. 5 بنسبةمسعرة المالیة غیر ألوراق الل  لتحدید القیمة العادلةالمستخدمة  متغیرات المخاطر
 

 األحداث الھامة   18      
 

، توصلت إدارة الشركة األم إلى إتفاق مبدئي مع شركة القرین لصناعة الكیماویات  2022مارس    14في  خالل الفترة،  
وشركة القرین  ولیة ش.م.ك.ع. ("شركة القرین") ("شركة زمیلة للمجموعة") بشأن استعداد كل من الشركة األم  رالبت

كرة تفاھم بحیث تم االتفاق على دراسة عرض  تین بتوقیع مذق الضم. قامت الشركیفي الدخول في عملیة إندماج عن طر
لشركة الدامجة وشركة القرین ھي الشركة المندمجة. قامت ا             ً                                        االندماج. وفقا  لمذكرة التفاھم سوف تكون شركة كیبكو ھي  

 مطلوبة للحصول على موافقة الجھات الرقابیة. شركة كیبكو بالبدء في اإلجراءات ال
 
سبق،اب ما  إلى  ا  إلضافة  إحدى  للمجموعة  توصلت  التابعة  (شركة    –لشركات  ش.م.ك.ع.  المتحدة  العقارات  شركة 

المتحدة)   إتفاق    –العقارات  القابضة  بمإلى  المتحدة  أبراج  وشركة  المتحدة  العقارات  شركة  من  كل  استعداد  بشأن  دئي 
ش.م. القابضة  الضیافة  وشركة  المتحدة)  أبراج  (شركة  الضیافة  كش.م.ك.م.  (شركة  ("شر.م.  تابعة  القابضة)  كات 

یث تم االتفاق على حبللمجموعة") في الدخول في عملیة إندماج عن طریق الضم. قامت الشركات بتوقیع مذكرة تفاھم  
                       ً                                                                               دراسة عرض االندماج. وفقا  لمذكرة التفاھم سوف تكون شركة العقارات المتحدة ھي الشركة الدامجة وشركتي أبراج  

ھموالمتحدة   القابضة  الالضیافة  الشركتین  المطلوبة ا  اإلجراءات  في  بالبدء  المتحدة  العقارات  شركة  قامت  مندمجتین. 
 ابیة.قر للحصول على موافقة الجھات ال

 


