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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 بیانات2022  سبتمبر  30كما في    )المجموعة" ب "  التابعة (یشار إلیھم مجتمعین
المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  أشھر    تسعة الحقوق 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 للاملا"مراجعة المعلومات    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   فعال  والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة
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 جعارم       ً      إستنادا  إلى  

 .  34             ً                            المادیة، وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 
مراجعتن  إلى  وإستنادا   ذلك  إلى  المجمعة  فإ  ،ا                        ً             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  
التأسیس والن   سبتمبر   30المنتھیة في  أشھر    التسعةألساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما خالل فترة  ا  ماظالالحقة علیھما أو لعقد 

      ً                                        مادیا  على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.   ً  ا  ری ث یكون لھ تأعلى وجھ كان من الممكن أن  2022
 

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

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

 
 دولة الكویت 

 2022 نوفمبر 14

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

RSM البزیع وشركاھم 
 

 
 
 





 التابعة  شركاتھا وة) (عام كش.م. ضةابالق الكویتمشاریع  شركة
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 مجمع (غیر مدقق)رحلي المكثف اللما بیان الدخل
  2022 سبتمبر 30المنتھیة في  ترةفلل
  

 أشھر المنتھیة في    الثالثة
   سبتمبر  30

 أشھر المنتھیة في   تسعةال 
 سبتمبر  30

  2022 
  *)اجھدراإ (معاد

2021 
 

2022 
 *)اجھدراإ (معاد
 2021 

 إیضاحات 
 ألف 

 تي دینار كوی
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف  

 ي یتكودینار 
 ف لأ
 يكویت دینار

       العملیات المستمرة: 
       اإلیرادات: 

 221,711 258,038  75,176 98,382  فوائد  إیرادات
 57,431 14,895  10,020 300 9 إیرادات استثمار

 44,769 47,110  14,989 14,161    ت والوعم أتعابإیرادات 
 38,656 23,354  27,726 5,866  زمیلة  شركاتتائج في نحصة 

 ر الصناعیةبكات األقماشو إعالمیة  ت خدماتادا إیر
  یةالرقم

 
20,657 24,193 

  
62,198 74,251 

 68,587 65,546  22,860 23,178  إیرادات ضیافة وعقارات 
 5,784 6,903  1,466 2,287  إیرادات تصنیع وتوزیع  

 22,207 22,885  5,408 5,448  إیرادات أخرى 
  11,866 6,429   2,521 284  یةنبج أ تتحویل عمالربح 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  170,563 184,359  507,358 545,262 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات:
 158,556 183,077  53,753 71,677  د ئواف ف رومص

الصناعیة  األقمار شبكاتو  میةإعال مصروف خدمات
  یةقمالر

 
23,576 24,467 

  
68,825 80,004 

 50,115 42,486  16,296 14,939  ت افة وعقاراضیمصروفات 
 4,528 5,570  1,080 1,862  مصروفات تصنیع وتوزیع 

 128,319 127,158  43,867 37,444  مصروفات عمومیة وإداریة
 20,764 21,785  8,108 7,427  ك وإطفاء ھالاست
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  156,925 147,571  448,901 442,286 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  لمخصصات اقبل  من العملیات المستمرة  التشغیل ربح 
 

13,638 36,788 
  

58,457 102,976 
 (47,259) (11,985)  (6,612) (310) 4 ئتمان االخسائر  مخصص
 ) 15,780( -  - -  ستثمارا یمة ق فينخفاض إ مخصص

 - (16,695)  - (5,641) 2.5 الخسارة النقدیة صافي 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 39,937 29,777  30,176 7,687  الضرائب   قبلمن العملیات المستمرة  الربح
 (8,067) (17,025)  (3,621) (5,602)  الضرائب 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 31,870 12,752   26,555 2,085    یات المستمرة من العملة ترالف ربح

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
       : مستمرةالغیر   عملیاتال
 2,033 -  (158) -  رة مستمالالربح من العملیات غیر   خسارة)ال(
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 33,903 12,752  26,397 2,085  الفترة ربح 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       :الخاص بـ
 27,174 5,871   23,977 497  األم    كةشرمساھمي ال

 6,729 6,881   2,420 1,588  الحصص غیر المسیطرة 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  2,085 26,397   12,752 33,903 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  فلس  فلس  سفل  

       السھم:  ربحیة
 13.0 1.0  12.8 0.2 10   الشركة األم بمساھمي ةصخاال  - ة والمخففةاألساسی

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
       المستمرة:  العملیات من ھم  سربحیة ال

 12.4 1.0  12.9 0.2 10 الشركة األم اھميبمسصة خاال - ففة ة والمخ األساسی 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
 
 

وتعكس   2021سبتمبر  30في  للفترة المنتھیة المجمعة كثفةالمرحلیة الم المعلومات المالیة تتوافق معال   هالمبینة أعال*بعض المبالغ 
 .2.6 رقم  یضاحاإل يف بالتفصیل مبین ھو اكمؤھا إجرا تي تمالتعدیالت ال
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 ق) مدق یرالمجمع (غي المكثف مرحلل الالشام الدخل انبی
  2022 سبتمبر 30 للفترة المنتھیة في

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في  

   مبرسبت 30
 في  ھر المنتھیة أش تسعةال 

   برسبتم 30

 2022 
  *)اجھدراإ (معاد

2021 
 

2022 
  *)اجھدراإ (معاد

2021 

 
 ألف 

 يكویت دینار
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 كویتيار دین
 ألف 

 ي كویت دینار
      

 33,903 12,752  26,397 2,085 ترة الفربح 
      
      خرى: األ لة شام ال خسائرال

      : عان الدخل المرحلي المكثف المجم بی إلى ً  ا  الحق ام إعادة تصنیفھتلن یبنود 
من  العادلةكیة مدرجة بالقیمة دلة ألدوات حقوق ملعالالقیمة افي لتغیر ي اصاف

 (3,848) ) 945( الشاملة األخرى  اإلیرادات لخال
 

)1,774 ( (2,312) 
 (2,101) ) 3,776(  (471) 20   لةزمی تخرى لشركاشاملة األال  )خسائرال( داتااالیرة في صح
 ─────── ──────  ─────── ────── 
 )925 ( (4,319)  )5,550 ( (4,413) 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

      : لمجمع ا حلي المكثفالدخل المرإلى بیان     ً  الحقا   انیفھإعادة تصم یت س م أوبنود یت 
      شاملة األخرى: لا داترااإلیأدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

 (500) 501  (82) 491 ع مرحلي المكثف المجم التحویل إلى بیان الدخل ال صافي -
 (5,869) (25,272)  (1,906) (8,083) ترة الف خاللصافي التغیر في القیمة العادلة  -

 ) 179(  (26)  (70) (9) المتوقعة ص خسائر االئتمان التغیرات في مخص -
 3,093 19,919  (998) 4,694 ت نقدیة لة لتحوط تدفقا لقیمة العادا ر فيالتغی

 (20,249) (13,313)  (6,265) 3,308 أجنبیة  تتعدیل تحویل عمال
 ─────── ──────  ─────── ────── 
 401 (9,321)  )18,191 ( (23,704) 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (28,117) ) 23,741(  (13,640) ) 524( للفترة   خسائر شاملة أخرى 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

  5,786 ) 10,989(  12,757 1,561 ترةلفل  لشاملةا ئر)الخساإجمالي اإلیرادات (
 ═══════ ══════  ═══════ ══════ 
      
      بــ:  ةخاص ال

 16,329 (7,349)  16,225 987 مساھمي الشركة األم 
 (10,543) (3,640)  (3,468) 574 ة الحصص غیر المسیطر

 ─────── ──────  ─────── ────── 
 1,561 12,757   )10,989 ( 5,786  
 ═══════ ══════  ═══════ ══════ 
 

وتعكس   2021سبتمبر  30في  للفترة المنتھیة المجمعة كثفةالمرحلیة الم المعلومات المالیة تتوافق معال   المبینة أعالهلغ *بعض المبا
 .2.6 رقم  یضاحاإل يف بالتفصیل مبین ھو كماؤھا إجرا تي تمالتعدیالت ال
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 المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  ةقدیدفقات النالت انبی
  2022  سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

  
 في  المنتھیةأشھر   ةتسع ال

   سبتمبر  30

  2022 
 *)اجھدراإ اد(مع

 2021 

 إ��احات 
 ألف 

 دی�ار ����ي 
 ألف 

 يدینار كویت
    یات عملالة أنشط
 39,937 29,777    ة قبل الضرائب ات المستمرمن العملی الربح

 2,033  -  مرة الربح من العملیات غیر المست
  ─────── ─────── 
 41,970 29,777  لضرائب قبل ا  حلربا

    ات النقدیة:  صافي التدفقب ئبضراال  قبلبح الرلمطابقة تعدیالت 
 (221,711) (258,038)  إیرادات فوائد  

 (57,431) (14,895) 9 إیرادات استثمار   
 (38,656) (23,354)  ركات زمیلةنتائج شحصة في 
 158,556 183,077  فوائد   مصروف 
 20,764 21,785  ء  فاإط و استھالك

 2,187  -  مرة تالمس  ت غیرلیادیة من العممعامالت غیر نق
 47,259 11,985 4 ئتمان  إلمخصص خسائر ا

 15,780  -  رستثماقیمة ا  يففاض إنخ  صمخص
                - 16,695 2.5 صافي الخسارة النقدیة 

 (831) 8,800  جلاأل سطة متو وراق دفع أو دائنةجنبیة من قروض  أتحویل عمالت  )ربح( خسارة
 (300) (545)    نیھم للموظفسعات باألدفوالم
  ─────── ─────── 
  (24,713) (32,413) 

    یل: ات ومطلوبات التشغالتغیرات في موجود
 (10,976) 2,082  ة أشھر اق أصلیة تزید عن ثالثودائع ذات فترات استحق

 (33,994) (159,933)  خرى أوراق دین أ سندات خزانة و ،تذوناأ
 64,112 (51,002)     سلف قروض و 

 23,196 17,355  ائر  لخسو اأرباح من خالل األة دللعاة ابالقیمة رج مد  یةدات مالوج وم
 (5,399) (22,551)  خرى إلیرادات الشاملة األمدرجة بالقیمة العادلة من خالل ا مالیة  موجودات

 (56,199) (26,790)  خرى أموجودات 
 (119) 5,248  متاجرة لبغرض ابھا  ظفتح ت ما رعقا  

 (191,674) (67,569)  رى خ األ الیةمال مؤسسات الك ووبنال المستحق إلى
 225,602 (182,982)  ء عمالودائع من 

 ) 56,887( (3,208)  مطلوبات أخرى 
 1,489 3,359 9 ة مستلمح ت أرباتوزیعا

 200,648 271,974  فوائد مستلمة 
 (163,114) (177,161)  فوائد مدفوعة 

  ─────── ────── 
 (35,728) (415,891)  عملیاتال  طةأنشمستحدمة في  ال  قدیةلنالتدفقات ا  صافي

  ─────── ─────── 
    ار الستثم نشطة ا أ

 (388) 2,631  عقارات استثماریة  فية صافي الحرك
 (13,916) 3,974  استثمار في شركات زمیلة  فيصافي الحركة 

 (2,117)  -  تابعة  ةبیع شركل عن حص لمنقد اصافي ال
 5,938 10,787  ن شركات زمیلة  م لمةمست حاربزیعات أوت

  ─────── ─────── 
 (10,483) 17,392  أنشطة االستثمار (المستخدمة في) جة منالنات  یةنقدلا التدفقات صافي 

  ─────── ─────── 
    نشطة التمویل أ

 121,011 309,870  يلصاف، بادائنةقروض   منالت متحص
 (99,382)  -  افي الص، بسندات  سداد

 (150,955)  -    افيالصب ،متوسطة األجل اوراق  ادسد
  490 3,934  متحصل من بیع أسھم الشركة المشتراة 

 (8,982) (12,560)  م توزیعات أرباح لمساھمي الشركة األ
 (4,456) (5,140)  عة ألوراق رأس مالیة مستدامةئد مدفوفوا
 (5,023) (9,804)  ة طرسی الملى الحصص غیر اح مدفوعة إأرب عاتزیتو

 50,937 5,240  المسیطرة  ص غیر ي الحص كة فالحر
  ─────── ────── 

 (96,360) 291,540  أنشطة التمویل منتخدمة في) س( المتجة انال  یةدالنقالتدفقات صافي 
  ─────── ─────── 

 ) 19,341( (20,698)  عمالت أجنبیة ترجمةفروق  
  ─────── ─────── 

 (161,912) (127,657)  والنقد المعادل  لنقدفي ا  صنقال  فيصا
 1,456,005 1,405,450  ینایر 1عادل في  لنقد المالنقد وا

  ─────── ─────── 
 1,294,093 1,277,793 3   سبتمبر  30لمعادل في النقد االنقد و

  ══════ ══════ 
    
    

وتعكس التعدیالت   2021سبتمبر  30في  للفترة المنتھیة المجمعة كثفةالمرحلیة الم یةالمعلومات المال تتوافق معال   المبینة أعالهبالغ الم *بعض
 .2.6 رقم  یضاحاإل يف بالتفصیل مبین ھو كماؤھا إجرا تي تمال



 
 ھا التابعة وشركات )(عامة ك.القابضة ش.م. مشاریع الكویتشركة 

 

 

 معة.ة المجلمالیة المرحلیة المكثفاعلومات من ھذه الم ا        ً تشكل جزء   16إلى  1رفقة من إن اإلیضاحات الم
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 مدقق) ثف المجمع (غیركمي الق الملكیة المرحلبیان التغیرات في حقو
  2022 سبتمبر 30 منتھیة فيال ترةللف

   مي الشركة األم بمساھخاصة لا  

 

 
 س أر
 لماال

 عالوة
 إصدار 

 م أسھ

 أسھم 
الشركة  

 اة شترملا
 حتیاطي إ

 إجباري
 حتیاطي إ

 اريتیاخ 

التغیرات  
المتراكمة في  

 ة العادلالقیمة 

 
 

فائض إعادة  
 التقییم 

  حتیاطيإ
 تحویل

 بیة عمالت أجن

حتیاطي  إ
  اریخ  برنامج
سھم  شراء أ 

 موظفین لل
 حتیاطي إ

 آخر
 أرباح
 مالي اإلج  مرحلة

أوراق  
  أسمالیةر

 ةمستدام
 صص الح 

 غیر المسیطرة 
 مجموع 
 ة كیحقوق المل

 
 ف لأ

 دینار كویتي
 ألف 

 يدینار كویت
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 كویتيار دین
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 نار كویتيید
 ألف 

 يكویتنار ید
 ألف 

 يكویت دینار
 ألف 

 يكویت دینار
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 
 یتيدینار كو

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 يیتوكار ندی

 ألف 
 دینار كویتي

(كما   1202دیسمبر    31كما في 
 ) 10,544( 76,546 107,562 ) 95,258( 68,913 264,000 سبق إدراجھ) 

 
24,526 )140,955 ( 1,367 )18,254 ( 37,630 315,533 153,332 555,236 1,024,101 

 10,391 131 - 10,260 10,260 - - - - - - - - - - ) 2.6إعادة اإلدراج (إیضاح  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

(معاد   2022 ینایر 1كما في 
 ) 10,544( 76,546 107,562 ) 95,258( 68,913 264,000   جھ)إدرا

 
24,526 )140,955 ( 1,367 )18,254 ( 47,890 325,793 153,332 555,367 1,034,492 

 12,752 6,881 - 5,871 5,871 - - - - - - - - - - ة  ربح الفتر 
 ) 23,741( ) 10,521( - ) 13,220( - - - ) 8,832( - ) 4,388( - - - - -   أخرى شاملة رخسائ

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 ) 10,989( ) 3,640( - ) 7,349( 5,871 - - ) 8,832( - ) 4,388( - - - - - الشاملة اإلیرادات  )ائر(الخس إجمالي

  5  یمةبق 2021ة  توزیعات أرباح لسن
 (12,225) - - (12,225) (12,225) - - - - - - - - - - ) 8ح  (إیضافلس للسھم 

أرباح إلى الحصص غیر  عات یتوز
 (9,804) (9,804) - - - - - - - - - - - - - المسیطرة 

 3,934 ) 779( - 4,713 )4,448( - - - - - - - 9,161 - - اة تر أسھم الشركة المشع بی
 ) 545( - - ) 545( - - ) 545( - - - - - - - - نیھم للموظفعات باألسدفوالم

عاد بمجموعة االستب المتعلق لتحویلا
 - - - - - 626 - ) 640( - 14 - - - - - ) 2(إیضاح 

ت متلكالمتعلق بمستھالك ااإل تحویل
ومعدات مدرجة بإعادة   منشأت و
 - - - - 303 - - - (303) - - - - - -   قییمالت

جة  المرحلة نتیح باالمحول إلى األر
  إلغاء االعتراف باستثمارات في

من  ادلة لقیمة العدرجة باأسھم م 
 - - - - (2,344) - - - - 2,344 - - - - - خرى إلیرادات الشاملة األا لخال

 ) 5,498( ) 1,699( - (3,799) (3,799) - - - - - - - - - - مالیة مستدامة أسفوائد ألوراق ر
عیار لمي ر التطبیق المبدئثیتأ

(إیضاح   29المحاسبة الدولي رقم  
2.5( - - - - - - - 12,098 - - 5,202 17,300 - 10,353 27,653 

شركات     ةملكیفي  تغیرات أثر ال
 5,240 5,330 - (90) - (90) - - - - - - - - - تابعة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 1,032,258 555,128 153,332 323,798 36,450 (17,718) 822 (138,329) 24,223 (12,574) 76,546 107,562 (86,097) 68,913 264,000 2022سبتمبر  30كما في 

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



 

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

 

 
ً     زء ا منج تشكل 16لى إ  1ة من ات المرفقیضاحإلإن ا  لمجمعة.یة المكثفة االمرحلومات المالیة لمعلذه اھ   
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 (تتمة)  مدقق) ع (غیرمكثف المجمي الحلالمر ملكیةالق بیان التغیرات في حقو
  2022 سبتمبر 30 منتھیة فيللفترة ال

 
   الشركة األم  بمساھميالخاصة  

 

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار 
 أسھم 

 أسھم 
 المشتراة   ركةالش

 إحتیاطي 
 إجباري

 إحتیاطي 
 اختیاري

التغیرات  
المتراكمة في  
 القیمة العادلة 

 یل حوإحتیاطي ت
 بیة عمالت أجن

  ي برنامجیاطإحت
شراء   راتخیا

 ین للموظف  أسھم
 إحتیاطي 

 آخر
 أرباح
 لي جمااإل مرحلة

 أوراق رأسمالیة
 مستدامة

 الحصص 
 غیر المسیطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكیة 

 
 ألف 
 ویتيدینار ك

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 ر كویتيانید

 ألف 
 یتيكور نادی

 ألف 
 يكویت دینار

 ألف 
 تير كوینادی

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 ویتيدینار ك

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

سبق   (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 إدراجھ) 

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

 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 ) (معاد إدراجھ 2021ینایر  1كما في 
 33,903 6,729 - 27,174 27,174  - - - - - - - - - *  ربح الفترة

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

  5,786 (10,543) - 16,329 27,174  - - (8,244) (2,601) - - - - - املة) اإلیرادات الشإجمالي (الخسائر
فلس   5بقیمة   2020توزیعات أرباح لسنة  

 (9,063) - - (9,063) (9,063) - - - - - - - - - ) 8  (إیضاح م ھسلل
یر  صص غالح رباح إلى توزیعات أ

 (5,023) (5,023) - - - - - - - - - - - - المسیطرة 
 490 (507) - 997 (844) - - - - - - 1,841 - - بیع أسھم الشركة المشتراه 

 (300) - - (300) - - (300) - - - - - - - المدفوعات باألسھم للموظفین
 تبعادبمجموعة االسق ل المتعلتحویال

 - - - - - (219) - 27 192 - - - - - البیعض لغرمحتفظ بھا لا
نتیجة إلغاء   رباح المرحلةالمحول إلى األ

ت في أسھم  االعتراف باستثمارا
ل  ة من خالمدرجة بالقیمة العادل

 - - - - (1,532) - - - 1,532 - - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى 
 (4,456) (1,618) - (2,838) (2,838) - - - - - - - - - دامة الیة مستق رأسموائد ألوراد ف سدا 

 32,584 9,531 - 23,053 23,687  (634) - - - - - - - - شركات تابعة ةأثر التغیرات في ملكی
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 913,411 535,996 153,332 224,083 58,426  (21,561) 1,767 (139,355) (20,164) 76,546 106,821 (91,310) 52,913 200,000 )(معاد إدراجھ 2021سبتمبر   30ا في مك
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .2.6 رقم  یضاحاإل يف بالتفصیل مبین ھو كماؤھا إجرا تي تموتعكس التعدیالت ال 2021سبتمبر  30في  للفترة المنتھیة المجمعة كثفةة المالمرحلی  المعلومات المالیة تتوافق معال   المبینة أعاله*بعض المبالغ 



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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  ماأل الشركة حول معلومات 1
 

م شركة  الإن  اكوی شاریع  ( لقات  ش.م.ك.ع.  األبضة  مس"الشركة  شركة  ھي  ت م")  تم  عامة  وتأسجی اھمة  للقوانین  و  سیسھالھا     ً           فقا  
في   بتاری ودالمطبقة  الكویت  بورصة    ،1975سطس  أغ  2خ  لة  في  مدرجة  شركة  إن  وھي  األم  ن عالكویت.  الشركة  مكتب  وان 

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

وعة")  مج              ً         یشار إلیھا معا  بـ "المة (لتابعركاتھا اوش  عة للشركة األمالمكثفة المجم  ت المالیة المرحلیةعلوماالم  صداربإ  صریحالت تم  
 .2022نوفمبر  14 خی اإلدارة الصادر بتار سل لقرار مج    ً وفقا   2022 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  عةست لفترة ال

 
 اآلتي:  يتتمثل فم ألركة ا لھا الشإن األنشطة الرئیسیة التي تأسست من أج

 
ة أو  بی جن دة كویتیة أو أصص في شركات ذات مسؤولیة محدوك ح تملك  ذلوك  ةیتیة أو أجنبی ة كوساھمفي شركات م تملك أسھم   .1

 وكفالتھا لدى الغیر.  اھبنوعیة إدارت  تیس ھذه الشركاراك في تأساالشت 
 

ت إقراض الشر .2 التي  ال  فالتھامتلك الشركة األم فیھا أسھم وككات  تقی غلدى  یتعین أال  الحالة  ة األم  ل مشاركة الشركر وفي ھذه 
 ألقل.  % على ا20المقترضة عن نسبة  لشركةمال ا رأس في القابضة

 
لق بذلك ق أخرى تتعة صناعیة أو رسوم ملكیة أو أیة حقوی رأو عالمات تجا راع  ملكیة الصناعیة من براءات اخت قوق الملك حت  .3

 اء داخل أو خارج دولة الكویت. اللھا سوالستغ وتأجیرھا لشركات أخرى
 

 للقانون.                             ً اطھا الحدود المسموح بھا وفقا  ة نشباشرمل  ةزم والمنقوالت الالتملك العقارات  .4
 

قبل شركات  یة تدار من  استثمارھا في محافظ استثماریة وعقار  األم عن طریق  الشركة  فوائض المالیة المتوفرة لدىل الغالست ا .5
 متخصصة.  

 
 مقفلة). قابضة ش.م.ك. (ة الفتوح الي الشركة األم ھو شركف الرئیسي ھملمساإن ا

 
 سبیة الھامةاحالم تاالسیاس 2

 

 ادإلعدأساس ا       2.1
 

 . "المرحلي المالي یرالتقر"  )34( رقم   ً                        قا  لمعیار المحاسبة الدوليفو  معة للمجموعةفة المجیة المكث مالیة المرحلمعلومات اللاتم إعداد 
 
ت البیاناإعداد    المستخدمة فيتلك  لة لث امممجمعة  المكثفة ال  یة المرحلیة ماللمعلومات الالمستخدمة في إعداد ا  المحاسبیة اسات  السی   نإ
آخر    عدیلت   تفسیر أو  طبیق المبكر ألي معیار أوموعة بالت جم . لم تقم ال2021سمبر  دی   31المنتھیة في  نة  للس  السنویة  المجمعةیة  المال

 .بعد م یسر لكنھ لتم إصادره و
 

 معدة املة  یة كمال  فصاحات المطلوبة إلعداد بیاناتواإل  تا موالمعل  تتضمن كافة  المجمعة ال  ثفةعلومات المالیة المرحلیة المكالم  إن
ً علیھا مقترنة    عویجب االطالة،  الی الم  للتقاریر  ییر الدولیة    ً       وفقا  للمعا   یة في المنتھ  نویة للمجموعة للسنةلسالمجمعة ابالبیانات المالیة                

 . 2021 ردیسمب  31
 

العادل.    ضوریة للعرر ضرتعتب ت العادیة المتكررة والتي  حقاقااالست   نمن  تتكودیالت التي  ج كافة التعدراترى اإلدارة أنھ قد تم إ
 ةللسن عھا  مكن توقلنتائج التي ی ا  بالضرورة عنال تعبر    2022  سبتمبر  30منتھیة في لاأشھر    تسعةال  ترةئج فنتا  فإن  افة إلى ذلك،إض

 . 2022 دیسمبر 31ي في ھالتي تنت 
 
لم  ار كویتي ما  أقرب ألف دین   ىالقیم إل  فةكاب  ار الكویتي وقد تم تقری بالدین معة  المج  ةالمرحلیة المكثف  لیة ومات الماالمعلتم عرض  ی 

 لك. ذر غیر یذك
 

للمج  "رقانب   ك"بن   قام التابعة  الشركات  استثمار  موعة)(إحدى  بغداد"  هبتصنیف  "بنك  المكمجمو  في  بھا دوجوعة  المحتفظ  ات 
األخرى،   تن الموجودا مالمحتفظ بھا لغرض البیع ض ستبعادة االجموعمب المتعلقة یف العناصرالمجموعة بتصن  غرض البیع. قامتل
 . اطي آخرمطلوبات األخرى وإحتی ال
 



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 ) تتمة( حاسبیة الھامةالم تاالسیاس 2
 

 الھامة اسبیةالمح  األحكام والتقدیرات واالفتراضات      2.2
 

 استخدام التقدیرات واألحكام 
إ ا  المعلومات  عدادإن  یتطلب  ثفة  كملالمرحلیة  المالیة  اإلدارة وضعالمجمعة  تطبیق  راضات وافت  وتقدیراأحكام    من  على  تؤثر  ت 

المحاالسیاسا وسبی ت  الالمبالة  للجلسمغ  واإلیرادة  والمطلوبات  النتااموجودات  تختلف  قد  والمصروفات.  ھذه    یةعلالفئج  ت  عن 
المعلودیرات.  التق ھذه  إعداد  إطار  الفي  المالیة  الممات  الممرحلیة  قاةعمجكثفة  بات ،  اإلدارة  جوھرمت  أحكام  عند  خاذ  تطبیق  یة 

المحالسیاسا للمجت  للرا  رالمصاد  وتعتبرموعة.  اسبیة  التألاعدم  ئیسیة  من  لتلك  كد  مماثلة  المالیة   فيبقة  طالمتقدیرات  البیانات 
 .2021مبر دیس 31المنتھیة في  مجموعة للسنةلسنویة للققة االمد المجمعة

 
 طبقةمعاییر الملا  التعدیالت على      2.3

 
 لي: ی  الحالیة ھي كمارة خالل الفت  رجاریة التأثی إن المعاییر المعدلة وال

 
 ) 3المالیة رقم ( إلعداد التقاریر  لى المعیار الدوليتعدیالت ع -اھیم فمإطار ال ع إلىالرجو

أصد2020و  مای في   المحا  ر،  معاییر  ت مجلس  الدولیة  المسبة  على  إلعدیالت  الدولي  (لاعداد  عیار  رقم  المالیة  "3تقاریر  تجمیع  ) 
لصادر في  ت المالیة اإطار إعداد وعرض البیانا  لى ل اإلشارة إإلى استبدا  تھدف التعدیالتار المفاھیم.  إطإشارة إلى    -األعمال"  

 .ری كل كب یر متطلباتھ بشدون تغی  2018س مار 29ادر في  تقاریر المالیة الصلالمفاھیمي لار إلطا ، باإلشارة إلى1989م عا
 

ً     أضاف مجلس المعاییر أیضا  استثناء  لمب  أو الخسائر المحتملة    حا ) لتجنب األرب 3رقم (لیة  الماي للتقاریر  المعیار الدولب   دأ االعتراف                       ً        
) أو  37(  سبة الدولي رقمق معیار المحا التي ستكون ضمن نطا  ات المحتملة لوب لمطوالتي تنشأ عن االلتزامات  ثاني" واالیوم الفي "
 ا بشكل منفصل. إذا تم تكبدھ  "،وم والضرائب)" الرس21التقاریر المالیة الدولیة رقم ( تاتفسیرلجنة 

 
المحتملة    ت) للموجودا 3م (رق  یة عداد التقاریر المالار الدولي إللیة في المعی توضیح التوجیھات الحا  س للمجفسھ، قرر افي الوقت ن 

 مالیة وعرضھا.لا یاناتإطار إعداد الب ل اإلشارة إلى تتأثر باستبداالتي لن 
 

إن المجموعة بصدد  مستقبلي.    رث وتطبق بأ  2022ینایر    1د  لتي تبدأ في أو بعت السنویة ارالمفعول للفت إن تلك التعدیالت ساریة ا
 المالیة المجمعة.  المعلوماتعلى  دیالتل من تطبیق تلك التعثر المحتماألتحدید 

 
 دام" تخصد االسبل ق ممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد ما قلا" –) 16الدولي رقم (  عیار المحاسبةتعدیالت على م

ت  "الممتلكات والعقارا   –)  16رقم (  تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  ة محاسبة الدولی معاییر ال  ، أصدر مجلس2020في مایو  
ق  دالعوائ   -  معداتوال قبل  ی ما  والذي  االستخدام"،  المنشآصد  على  تكلحظر  من  الخصم  أحت  والعقارات    دفة  الممتلكات  بنود 

البنود المت   ئدات من بیعوالمعدات، أي عا ھا دت حدھا جاھزة للتشغیل بالطریقة التي  لعقع التشغیل وجلھا إلى موأثناء إیصانتجة  لك 
ً            اإلدارة. وبدال  من ذلك، تع  .الخسائر في األرباح أو لبنود، وتكالیف تجھیزھابیع ھذه ا بعائدات ةلمنشأترف ا            

 
رجعي على بنود یجب تطبیقھ بأثر  و  2022ینایر    1د  في أو بع  التي تبدأ  قاریر السنویةلفترات الت إن ھذا التعدیل ساري المفعول  

تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول    ادمعن   لمعروضة،ى اولبعد الفترة األ   لمتاحة لالستخدام في أو المعدات العقارات ولممتلكات واا
 مجمعة. مالیة اللومات العمعدیالت على اللت یق تلك ال من تطب ثر المحتمد تحدید األلمجموعة بصد ا إنمرة. 

 
 د" بااللتزامات: تكالیف إتمام العق "العقود المثقلة –) 73المحاسبة الدولي رقم ( لى معیار تعدیالت ع

جب  ) لتحدید التكالیف التي ی 37( مبة الدولي رقمعیار المحاسمحاسبة الدولیة تعدیالت على  لا  یرس معای ر مجل أصد ،  2020في مایو  
ً   ان العقد مثقال  ب ما إذا كد تقییم ن ع نشأة تضمینھا على الم       ً       تكبدا  خسائر.االلتزامات أو م             

 
"طریقة طت  التعدیالت  ت   بق  المباشرة".  الصلة  ذات  التكالیف  التكلفة  مباشررتب المتضمن  ب طة  من    دعقة  كال   خدمات  أو  سلع  ً     تقدیم                       

اإلض االتكالیف  وتوزیع  اافیة  بأنشلتكالیف  مباشرة  العقد.  لمرتبطة  اطة  التكالیف  واإلعلإن  ال امة  بال  داریة  مباشرة  ویت تتعلق  م عقد 
 ف المقابل بموجب العقد. میلھا صراحة على الطر استبعادھا ما لم یتم تح

 
ه التعدیالت  المجموعة ھذ. ستطبق  2022  یرینا  1اریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  قت الول لفترات  علمفة ات ساری التعدیالإن تلك  

ا ب   لعقود التيعلى  بعد  تف   ِ       لم  التقر  ماتھاالتزایع  مج      بدایة فترة  التعدفي  فیھا  التي تطبق  جموعة  إن الم  ت ألول مرة.الی یر السنوي 
 ت المالیة المجمعة. املوالمع ت علىدیاللتعتطبیق تلك ا منل ثر المحتمبصدد تحدید األ



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 ) تتمة( ة الھامةالسیاسات المحاسبی 2
 

 ) تتمة( مطبقةال  لى المعاییر التعدیالت ع       2.3
 

 2020 -  2018یة ر الدولیة للتقاریر المالعلى دورة المعاییالسنویة  التحسینات
 :  2020 – 2018لسنویة من دورة التحسینات اص للتعدیالت فیما یلي ملخ

 
 ات المالیة" لوب لمطاف باإللغاء االعتر%)  10اختبار ("الرسوم في   –) 9ر المالیة رقم ( ي للتقاری لودلار االمعی 

التعدی   ضحیو ا  لھذا  ت الرسوم  ت لتي  المنشأة عند  إذا كانت شروتضمنھا  االقییم ما  التزط  المالي  المام  أو  اخلجدید  تختلف      ً  تالفا   عدل 
مقرض، بما في  ن المقترض واله الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بی ذھل  تشم   األصلي.لي  لماروط االلتزام ا      ً      جوھریا  عن ش

الذلك الرس المدفوعة أو  أ  مستلمة من قبلوم  التعتقوم  خر.  نیابة عن اآلو المقرض  المقترض  ات  دیل على المطلوب المنشأة بتطبیق 
 أولي.  نویة التي تطبق فیھا المنشأة التعدیل بشكلسلا ریرااد التقإعدرة و بعد بدایة فت لھا أو تبادلھا في ألتي یتم تعدی المالیة ا

 
وعة  . ستطبق المجم طبیق المبكرمع السماح بالت   2022ینایر    1أو بعد    التي تبدأ في  ةل للفترات السنوی عدیل ساري المفعوا الت إن ھذ

التعد المطل یالھذه  على  المالیةت  أ  وبات  تعدیلھا  یتم  أ التي  في  تبادلھا  ب و  فعد  و  المنشأة  قت الرة  ت بدایة  فیھا  تطبق  التي  السنوي  ریر 
 معة. علومات المالیة المجلى المعدیالت عت لطبیق تلك ان ت ل مثر المحتمد األإن المجموعة بصدد تحدی ل بشكل أولي. التعدی 

  
 جاریة التأثیر  دة الصادرة وغیرعدیالت الجدی لمعاییر والتا 2.4

 
 التأمین" وتعدیالتھ  ود"عق  –) 17م ( رقة ی للتقاریر المالالمعیار الدولي 

، 2017ایو فـي مـ -ن د التـأمی وقـع -) 17رقـم ( الیةالتقاریر الم الدولي إلعدادالمعیار  اسبة الدولیة  أصدر مجلس معاییر المح )أ
 حیزل ھذا المعیار إلفصاح لعقود التأمین. بمجرد دخوس والعرض وااالعتراف والقیا ي جدید شامل یغطيار محاسب وھو معی 

 نطبـق. ی 2005ي عـام ي تـم إصـداره فـمین" الـذ"عقـود التـأ  –  )4المعیار الدولي للتقاریر المالیـة رقـم (  لحم  یحلستنفیذ،  ال
أمین الحیـاة، التـ التـأمین علـى :لـى سـبیل المثـالعقود التـأمین (ع یع أنواع) على جم17ة رقم (ر المالی للتقاری   يلالمعیار الدو

ت ى بعـض الضـماناعـن نـوع المنشـآت التـي تصـدرھا، باإلضـافة إلـ  رظـلن ض اغـمین)، ب لتـأة االمباشر وإعاد  العام، التأمین
 التقدیریة.ركة ت مزایا المشاات المالیة ذاواألدو

 
                        ً یكون أكثر فائدة واتسـاقا  التأمین وذج محاسبي لعقود ي توفیر نم) ف17قاریر المالیة رقم (معیار الدولي للت العام لل  مثل الھدفت ی 

م د إلـى حـد كبیـر علـى عـدمـ)، والتـي تعت 4ات المعیـار الـدولي للتقـاریر المالیـة رقـم (ب لتطض لملنقی ى اعل  ین.لشركات التأم
ً  ) نموذج ا شامال   17یة رقم (ریر المالار الدولي للتقاسابقة، یوفر المعی محلیة الحاسبة الملعي للسیاسات االتطبیق بأثر رج       ً لعقود        

 ،النموذج العـام) ھو 17یار الدولي للتقاریر المالیة رقم (عمالوھر  إن جة.  لصلت اب المحاسبیة ذاتأمین، یغطي جمیع الجوان ال
 والمكمل بـ:

 سوم المتغیرة).ریقة الرباشرة (طملیا المشاركة اود ذات مزادد للعقتبني مح 
 ى العقود قصیرة األجل.ساسي علشكل أیع األقساط) وھي تطبق ب یقة المبسطة (طریقة توزطرال 

 
 1في لمفترض تطبیقھ ن من ا(كا 2023نایر ی  1بعد ) للفترات التي تبدأ في أو 17رقم (  ةالی الم  للتقاریري  ولالمعیار الد  ريیس

ً            ض ا المعیار ابق المنشأة أی بشرط أن تطح بالتطبیق المبكر،      ُ   ة. ی سمالمقارن   ممع تعدیل أرقا)،  2021ینایر   ة المالی لدولي للتقاریر  
رقـم یـة لتقـاریر المالل التاریخ الذي تطبق فیـھ المعیـار الـدولي لب قأو في  )15رقم (ة  لی للتقاریر الما  ) والمعیار الدولي9رقم (

)17 .( 
 

). تـأتي ھـذه 17الیة رقـم (لدولي للتقاریر الم، تعدیالت على المعیار ا2020  یونیو  بة الدولیة فيمعاییر المحاسمجلس  أصدر   )ب 
 "عقود التأمین". –) 17ر المالیة رقم (ی رقات لي لدولر العیاالمالمقترحة على  دة العرض لتبین التعدیالتمن مسو التعدیالت

 
الـدولي معیـار سـیة التالیـة مـن الاط الرئی علـى النقـ تلدولیة تغییرامعاییر المحاسبة ا  مجلس  أجرى  المداوالت،جة إلعادة  تی كن 

 ):17رقم (ریر المالیة للتقا
 لشـركات التـأمین 9قاریر المالیة رقم (ت لل يللدور اوالمعیا) 17المالیة رقم (المعیار الدولي للتقاریر سریان   تأجیل تاریخ (

 .2023ایر ین  1بعد  ولتي تبدأ في أیر السنویة اترات التقارلتكون على فتین ؤھلة لمدة سن الم
 .نطاق المعیار 
 لتأمین.عقود ا لمكتسبة من تجدیدلتدفقات النقدیة استرداد المتوقع لالا 
  ر.تثمانشطة االسأب ة عاقدیة المتعلقھامش الخدمات الت 
 ركة المباشرةمزایا المشا بلیة تطبیق خیار تخفیف المخاطر للعقود ذاتاق. 



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 ) تتمة( ة الھامةالسیاسات المحاسبی 2
 

 )تتمة( رر جاریة التأثیرة وغیالصاد والتعدیالت الجدیدةییر لمعاا 2.4
 

 تزامات.لاإللة ب ثقود المداد المتوقع للخسائر من العقرت االس -فظ بھا ود إعادة التأمین المحت قع 
 مالي المجمع.مركز العرض مبسط لعقود التأمین في بیان ال 
  ة.قالیة إضافی إرشادات انت 
 

  عیار.الم بیق ھذاالناتج من تطعة جمالمعلى المعلومات المالیة  لر المحتمم التأثی ی ی إن المجموعة بصدد تق
 

 ات المحاسبیة سالسی ح عن اصافاإل -یة ت المالالبیانا) عرض  1الدولي رقم ( ار المحاسبة تعدیالت على معی 
ث تستبدل التعدیالت جمیع  ی حات المحاسبیة  طلبات اإلفصاح عن السیاسمت   ) تغیر1رقم (  اسبة الدوليإن التعدیالت على معیار المح

السیاس  حلمصطحاالت   "معلومات  بـ  الجوھریة"  المحاسبیة  المحاسبیة  "السیاسات  معلوة  تعتبر  السالھامة".  المات    یة محاسب یاسة 
أن   لوتوقع بشكل معقفي البیانات المالیة للمنشأة، فمن الم  ةج ألخرى المدر               ً                          النظر إلیھا جنب ا إلى جنب مع المعلومات ا  دعن   ة إذا،امھ

 ة.تلك البیانات المالی مة على أساس ساسیون للبیانات المالیة لألغراض العاستخدمون األلما ذھاتؤثر على القرارات التي یتخ
 

اسة المحاسبیة التي تتعلق بالمعامالت ی معلومات الس) لتوضیح أن  1معیار المحاسبة الدولي رقم (  يالمؤیدة ف  راتیل الفقتعد   تم  كما
بب  سبیة ھامة بسعنھا. قد تكون معلومات السیاسة المحالزم اإلفصاح  ی   الة وحداث أو الظروف األخرى غیر مھمأل ار المادیة أو  غی 

السیاسة    تت كل معلوما لو كانت المبالغ غیر مادیة. ومع ذلك، لیس  ىت ، حاألخرىف  رو لظأو ا  األحداثالت أو  طبیعة تلك المعام
 ا.تھذاحد  حداث أو الظروف األخرى ھامة في أل المادیة أو ا المحاسبیة المتعلقة بالمعامالت

 
بالتطبیق    حالسمامع    ،  2023نایر  ی   1بعد  في أو    رات السنویة التي تبدأ) للفت 1م (تسري التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رق

بشكل مستقبل تطبیقھا  تحدی ي.  المبكر ویتم  المجموعة بصدد  األإن  المحتمد  ت ل مثر  ان  تلك  المعدیالت  ت لطبیق  المالیة  على  علومات 
 معة. المج

 
(عت  رقم  الدولي  المحاسبة  معیار  على  ا8دیالت  التقدی المحاس  لسیاسات)  في  والتغییرات  المحاسب بیة  یف تعر  -واألخطاء  یة  رات 

 ات المحاسبة ری تقد
"ا تعریف  تستبدل  التعدیالت  في  لتغیی إن  المحلار  ااسبی تقدیرات  "التقدیرات  بتعریف  بمة"  فإن الب  ج ولمحاسبیة".  الجدید،  تعریف 

 لعدم التأكد من القیاس".  تي تخضعالیة السبیة ھي "المبالغ النقدیة في البیانات المحالمالتقدیرات ا
 

ت في التقدیرات المحاسبیة في  رای ی مفھوم التغظ المجلس ب یرات المحاسبیة". ومع ذلك، احتفدقر في الت ی عریف "التغی ف ت لقد تم حذ
 ة: لی تالامع اإلیضاحات المعیار 

 
 ا لخطأ.      ً تصحیح   ت جدیدةومات جدیدة أو تطورالمحاسبي الناتج عن معلا یرال یعتبر التغییر في التقد 
رات ی تقدات في الالمستخدم لتطویر التقدیر المحاسبي ھي تغییر وب القیاست أو أسلخال لمدیر في أحد اإن تأثیرات التغی 

 قة. ساب   ح أخطاء فتراتالمحاسبیة إذا لم تكن ناتجة عن تصحی 
 

ي  والتغیرات فلتغییرات في السیاسات المحاسبیة  ل  2023ینایر    1في أو بعد    ترات السنویة التي تبدألفل  إن التعدیالت ساریة المفعول
توقع أن یكون لتطبیق تلك  مل لیس من اق المبكر.  ی سماح بالتطب ي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة، مع الت لسبیة امحاقدیرات اللت ا

 . المجمعة للمجموعةعلومات المالیة ملیر مادي على االتعدیالت تأث 
  

 غیر متداولة" ت كمتداولة أو اتصنیف المطلوب "  –) 1لدولي رقم ( معیار المحاسبة االتعدیالت على 
ینایر  معای   س لأصدر مج  الدولیة في  لي رقم  الدو  معیار المحاسبة  من  76إلى    69الفقرات من    تعدیالت على ،  2020یر المحاسبة 

 ح التعدیالت: ولة. توضنھا متداولة أو غیر متداأ لىد متطلبات تصنیف المطلوبات ع) لتحدی 1(
 
 جیل التسویة.صود بالحق في تأمقال 
 نھایة الفترة المالیة. ي    ً   جودا  فجب أن یكون موحق التأجیل ی  نأ 
  حقھا في التأجیل.لمنشأة للیة ممارسة اایتأثر باحتمأن ھذا التصنیف ال 
 اللتـزام علـى فلـن تـؤثر شـروط ا  أداة الملكیـة،  للتحویـل ھـي نفسـھا  بـلقامتضمنة في االلتزام الالمشتقات ال  تن ھ فقط إذا كان أ

 ھا.تصنیف
 

  المجموعة م  ر رجعي. تقوتطبیقھا بأث ویجب    2023ینایر    1یة التي تبدأ في أو بعد  السنو  المفعول للفتراتتعدیالت ساریة  لإن تلك ا
 ادة تفاوض.یة قد تتطلب إعقیات القروض الحالفاات الحالیة وما إذا كانت ى الممارسات لعر التعدیالت ی ث     ً           حالیا  بتقییم تأ



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 ) تتمة( ة الھامةالسیاسات المحاسبی 2

 
 فع لمرتضخم االت      2.5

 
 اد صت قاإلتم تقییم  ات مصرفیة في تركیا.ی ك برقان أیھ. إس. عملن ب  ا،ة لھإحدى الشركات المصرفیة التابع الل، من خالمجموعة لدى

ا أنھ  بناتضخم مر  نیعاني م  قتصاد التركي على  التراكمیة على  التعلى معد   ً ء  تفع  الث   التضخم  تي  بقة، والساال  الثمدى السنوات 
آثار   المجمعة  كثفةمالمرحلیة الة  ت المالی البیانا  .وبالتالي، تتضمن ھذه  2022أبریل    30في أو بعد    ليالما  كزبیان المررة  تسري لفت 

ذات معدل التضخم المرتفع" من عملیاتھ   ادیاتقتصاالمالیة في  التقاریر ال"  29  رقم  يلوالمحاسبة الد  رلمعیا      ً وفقا    التضخم المرتفع
ً  عتبارا  ا  29  رقم  دوليالحاسبة  المم تطبیق معیار  ركیا. ت ي ت ف عة  ولمجمالتي حددت فیھا ا  أي بدایة فترة التقاریر  ،2022ر  ینای   1من         

  . محاسبة التضخم   في  الستخدامھ  مناسبعار عام  ر أسكمؤش  (”CPI“)  ستھلكالمأسعار. حددت المجموعة مؤشر  التضخم المرتفع
التاب و البنك  للمجموعةقام  بـ  قب   ع  في  كم  1015.65یاسھ   سبتمبر  30و  686.95:   2021دیسمبر    31(   2022  سبتمبر  30ا 

تاریخ  دبة التضخم على  تطبیق محاس   تم  .) 2021:570.66 أیھ. إس. من  تم  .2012  دیسمبر  فيأي   ،االستحواذفاتر بنك برقان 
ت  المرحلي  تعدیل  الملكیة  حقوق  في  التغیرات  بیان  في  المرتفع  التضخم  والمسویات  المجمع  المب كثف  الدخل  المكثف  یان  رحلي 

 سارة النقدیة". الخ المجمع تحت بند "صافي 
 
ل  يف      ً أیضا    تفعالمر  التضخم  تعدیالت  تطبیق  تم الخلیج  الزمیلة  إ،  لتأمین""مجموعة  الشركات  خالل  و  جموعةللمحدى  من  ذلك 

التابعة، (ایھ اس  شركتھا  سیجورتا  تركیالیات  لدیھا عم  يالت و  )الخلیج  قیاس  .في  عواملمن    التعدیالت  ھذه  وتم  التحویل    خالل 
المستھلك   أسعار  مؤشر  من  من قمال(”CPI“) المشتقة  التركي  دم  اإلحصاء  ت   .معھد  تعدیل  بیان تم  في  المرتفع  التضخم  سویات 
المرحلي   الملكیة  وب المالتغیرات في حقوق  المجمع  بند " كثف  المجمع تحت  المكثف  المرحلي  الدخل  نتائج شركات یان  حصة في 

 ". لةزمی 
 

 راجإلدا عادةإ      2.6
 

اإت  قام  2021سبتمبر    6  بتاریخ الشركات  لللمزمیلة  لحدى  الخلیج  % من أسھم  100الستحواذ على  بالتأمین"  جموعة "مجموعة 
كسا  ألكیة فعلیة في شركة  م  %50و  )" أكسا الخلیج("  )ش.م.ب. ( شركة مساھمة مقفلة مقرھا مملكة البحرینكسا للتأمین  أشركة  
 . مملكة العربیة السعودیةالفي التعاوني للتأمین 

 
ً    سعر الشراء ، وبناء  عل  توزیعالیة ، أنھت المجموعة عملیة  حخالل الفترة ال لسابقة  ة االمعلومات المالیة للفتر  دراجإتم إعادة    ،ذلكى                    

ألف دینار    10,774بمبلغ    زمیلة"شركات  زیادة في "االستثمار في    الىعادة االدراج  إ  تأد.  ة القیم المؤقت یالت على  لتعكس التعد
الم  ،كویتي بمبلرحلة "األرباح  "  10,638  غ"  و  كویتي  دینار  بمبلغ  غ  الحصصألف  المسیطرة"  في    136یر  كویتي  دینار  ألف 

 . 2021ر سبتمب  30ة كما في كثفة المجمعة للمجموع مرحلیة المالالمالیة  معلوماتال
 

بمبلغ  زمشركات  نتائج  في  زیادة في "الحصة    الىأیضا  دراج  عادة اإلإ  كما أدت   الخاص ربح  لا  ،ألف دینار كویتي  10,774یلة" 
بیان الدخل    ر كویتي فيألف دینا  136غ  غیر المسیطرة" بمبل  الحصصي و "ألف دینار كویت   10,638كة األم بمبلغ  لمساھمي الشر

 2021سبتمبر   30تھیة في للفترة المن  المجمعالمكثف  يالمرحل
 

تعدی نتج   إضافیة      ً      أیضا   بإطفاء ممالت  الملموس ب حمل خاص  تعلقة  التي  لموجودات غیر  المالیة  حدیدھا  ت م  ت ة  البیانات    معة جالمفي 
لل الخلیج  إلى  والتي    لتأمینمجموعة  "االستث أدت  في  في  زیادة  بمبلغ  شركات  مار  كویتي  10,391زمیلة"  دینار  ح "األربا  ،ألف 

 . 2021دیسمبر  31كما في  ألف دینار كویتي 131 بمبلغرة" طسی مر الغی  الحصص"ألف دینار كویتي و 10,260" بمبلغ رحلة الم



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 بنوك  نقد في الصندوق ولدى ال 3
  )(مدقق  

 

   سبتمبر 30
2022 
 ألف 

 دینار كویتي

 یسمبرد 31
2021 
 ألف 
 تي یدینار كو

  مبرسبت 30
2021 

 لف أ
 نار كویتي دی

    

 784,403 830,965  565,552 لبنوكاصدة لدى د وأرنق
 339,077 427,089  560,815 حتى ثالثة أشھر ةأصلی فترات استحقاقت اودائع ذ

 (2,874) ) 2,690( (1,963) عة خسائر ائتمان متوق
 ──────── ──────── ────── 

 1,120,606 1,255,364  1,124,404 النقد والنقد المعادل  
ً  زائدا    46,922 41,547  39,465 شھرثة أثال زتتجاویة ت استحقاق أصلافترذات ئع : ودا    

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

 1,167,528 1,296,911  1,163,869 المرحلي المكثف المجمع 
 ──────── ──────── ────── 

ھا  ب  محتفظموعة االستبعاد المج  ـص بقد المعادل الخاالنقد والن
 173,487 150,086  153,389 ) 2یضاح (إ بیعلغرض ال

 (46,922) ) 41,547(  (39,465) رثالثة أشھتتجاوز  : ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة     ً ناقصا  
 ──────── ──────── ────── 

 المرحلي المكثف التدفقات النقدیة بیانل     ً فقا  والنقد المعادل و النقد
 1,294,093 1,405,450  1,277,793 المجمع 

 ════════ ════════ ════════ 
 

ً  نقد ا ،ضمن النقد في الصندوق ولدى البنوكت ی  ألف دینار كویتي كما في  109,370 مبلغب الشركة األم ب  خاصةوأرصدة لدى البنوك     
.ألف دینار كویتي) 143,935: 2021سبتمبر  30وف دینار كویتي أل  123,715: 2021دیسمبر  31( 2022بر سبتم 30  

 
 ئتمان اإلئر مخصص خسا 4

 
 :  والسلفبالقروض الئتمان المتوقعة المتعلقة خسائر ا مخصصات رات فيتغیلي تحلیل الفیما ی

 
 الي اإلجم 3المرحلة  2رحلة الم 1المرحلة  

 
 ألف دینار كویتي  ي ویتنار كدی ألف ألف دینار كویتي  كویتي ألف دینار 

     قعةئتمان المتوائر االمخصص خس
  191,352  127,909 35,750  27,693 2022 رایین 1في  ماصید كالر

  9,381  8,223 3,769 (2,611) المحمل خالل الفترة  /اد) (اإلسترد
 (4,429) (4,429) - - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

   4,613  421 3,808  384 عمالت أجنبیة  تحویل
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

  200,917  132,124 43,327  25,466 2022 سبتمبر 30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 الي اإلجم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 یتي كو ألف دینار دینار كویتي  ألف دینار كویتي  ألف ي ألف دینار كویت 

     تمان المتوقعةسائر االئخ مخصص
  235,862  149,852  46,068  39,942 2021 نایری 1 د كما فيالرصی

  42,420  70,199 (15,766) (12,013)  خالل الفترة المحمل  / (اإلسترداد)
  (41,572)  (41,572) - - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 (4,889) (4,369)   787 (1,307) بیة أجن  یل عمالتتحو
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

 



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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 (تتمة) ئتماناالئر مخصص خسا 4
 

 حلة:  مر لكل  سلفلاوع مجمل القیمة الدفتریة للقروض توزیفیما یلي 
 

 اإلجمالي  3المرحلة  2حلة المر  1المرحلة  

 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 ار كویتيدین
 ألف 

 یتيكو ینارد
 ألف 
 يیتدینار كو

     

 5,046,883 272,098 657,937 4,116,848 سلفوقروض 
 (200,917) (132,124) (43,327) (25,466) قعةصص خسائر االئتمان المتومخ

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

 4,845,966 139,974 614,610 4,091,382 2022 سبتمبر 30 يا ف كم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1ة حلالمر 

 
 ف أل

 ینار كویتي د
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 

    
 5,055,331 319,646 672,692 4,062,993 سلفقروض و

 (231,821) (174,110) (31,089) (26,622) لمتوقعةاالئتمان ا ائرمخصص خس
 

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

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

 
ال   ً ا  أیضیتضمن   االئتمان  خسائر  الدخمخصص  بیان  في  المرحليمدرج  المجمع    ل  االئتملا"   سترداداالمكثف  ن اخسائر 

ف  ىعل  "لمتوقعةا ولدىالنقد  الصندوق  ب  ي  (  727  مبلغالبنوك  دینار كویتي  خسائر  "داد  استر:  2021  سبتمبر  30ألف 
الدین المالیة األخرى   سندات  ة علىالمحمل "ةلمتوقعخسائر االئتمان ا"ألف دینار كویتي)،  261بمبلغ  "لمتوقعةاالئتمان ا

  ینار كویتي)، دألف   188 غبلبم  "لمتوقعةخسائر االئتمان ا"ترداد  اس 2021  رسبتمب  30نار كویتي (دیف  أل  1,429بمبلغ  
المت"و   االئتمان  على   "وقعةخسائر  بمبل  المحملة  األخرى  (   209  غالموجودات  كویتي  دینار  :  2021  سبتمبر  30ألف 
ا" االئتمان  كویتي)  4,611بمبلغ    ةمحملال  "ةلمتوقعخسائر  دینار  المتوقعةلخسا".  ألف  االئتمان    مقابل   لمحملةا  "ائر 

بمبلغ  المحملة    "وقعةخسائر االئتمان المت":  2021  سبتمبر  30كویتي (ینار  ف دأل  1,693بمبلغ  النقدیة    ھیالت غیر التس
 ألف دینار كویتي).   677

 
 نة دائروض ق   5

 

   سبتمبر 30
2022 

 لف أ
 كویتيدینار 

 )(مدقق
 مبردیس 31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

  تمبرسب 30
2021 
 ألف 

 كویتي  ردینا
    : ألما كةمن قبل الشر

 20,000 - - الل سنة واحدةاق خقستحت فترة اذا قروض
 - - 20,000 سنة واحدة كثر منأستحقاق ذات فترة ا وضقر
    

    :  ابعةكات الت من قبل الشر
 83,400 91,207 71,681 اق خالل سنة واحدةترة استحقت فذاقروض 

 671,937 830,896 1,141,920 سنة واحدة ناق أكثر مفترة استحقات قروض ذ
 ──────── ──────── ──────── 
 1,233,601 922,103 775,337 
 ════════ ════════ ════════ 

 



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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  سندات 6

 

   سبتمبر  30
2022 
 ألف

 ي ار كویتدین

 )ققد(م
 دیسمبر  31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

   سبتمبر  30
2021 
 ألف 
 یتي دینار كو

    شركة األم: ل من قبل ا صادرة
ر دیسمب   28     ً            سنویا  وتستحق في  %  5.25ة  بنسب   ةفائدة ثابت   بمعدل  سندات

2024 35,844 35,795 35,780 
    

متغی فائد  بمعدل سندات   فوق     ً سنویا    % 2.25بة  بنس  ةرة  الخصم معد     ل 
بنك  من  لمعلنا في  ال  قبل  وتستحق  المركزي  دیسمبر    28كویت 

2024 63,722 63,636 63,609 
    
بمعدلن س سنو5.50بنسبة    ةثابت   فائدة  دات  وتست ی %  نوفمبر   8في  حق   ً      ا  

2023 13,974 13,957 13,952 
    

بنسبة    فائدة  بمعدلت  داسن  الخصم   فوق     ً  سنویا   %  2.25متغیر  معدل 
الكق  منعلن  الم بنك  ابل  أقلمویت  (بحد  سنویا  6.5صى  ركزي   % ً       (  

 85,705 85,740 85,841 2023نوفمبر  8ق في وتستح
 

    من قبل شركات تابعة:  رةد صا
في  %  5.75بنسبة    ةت ثاب فائدة    لبمعدسندات   وتستحق  أبریل    19     ً            سنویا  

2023   32,150 32,150 32,150 
    

م  الخص دل  ً        یا  فوق معنوس %2.5بنسبة  ةمتغیرفائدة  بمعدلسندات 
 27,850 27,850 27,850   2023ل أبری  19قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في  المعلن من 

    
 یدھاو تم تسد  استحقت     ً ویا  % سن 4.125ة  بنسب   ةفائدة ثابت   بمعدلسندات  
 99,965 - - 2021دیسمبر  30في 

    
 14,900 14,900 14,900   2023یولیو  26      ً           سنویا  وتستحق في%  6ة بنسب  ةفائدة ثابت  بمعدلات سند

    
متغیرفائد  بمعدل  سندات ال   %2.75بنسبة    ةة  معدل  فوق  صم خ     ً             سنویا  

الكویت  المعل بنك  قبل  من  (ن  أق المركزي  سن 7صى  بحد  ویا)  % 
 25,100 25,100 25,100    2023یولیو  26وتستحق في 

    
ثابت فائد  بمعدل سندات   ف  %5  نسبةب   ةة  وتستحق   أكتوبر  15  ي     ً          سنویا  

2023   4,817 4,700 4,688 
    

 سمبر ی د 15    ً           نویا  وتستحق في % س2.75بنسبة  ةفائدة ثابت  بمعدلسندات 
2031   154,745 150,498 150,047 

 ──────── ──────── ─────── 
 458,943 454,326 553,746 
 (20,500) ) 20,500( (20,742) بین شركات المجموعة فیما   لمستبعداتا   ً  صا :اقن 

 ──────── ──────── ──────── 
 438,201 433,826 533,246 
 ════════ ════════ ═══════ 

 
 
 



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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  جلق دفع متوسطة األاورأ 7

 

   سبتمبر 30
2022 
 ألف 

 تيدینار كوی

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 یتي ر كودینا

  سبتمبر 30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 
    

من   ركة األمالش  من قبل   صادرة رو  لیو طة األجل با ع متوسدف ق  أورا
    ذات أغراض خاصة: ةكخالل شر

ثاأو بمعدل  دفع  بمبلغ  راق  أمریكي    ملیون  500بت   10رة  فتلدوالر 
 كوبون فائدة    معدلتحمل  ،  2027برایر  ف  23  تستحق في  ،اتسنو

س4.5  بنسبة سنوي، تستح،  انوی%  نصف  أساس  على  السداد  ق 
 148,234 148,758 152,706 مالیة.  ألوراق الدن لنفي سوق لة مدرج ذه األوراقوھ

    
بمبلغ  أور ثابت  بمعدل  دفع  أمریكي  م  500اق  دوالر   7  فترةللیون 

 كوبونة  فائد  معدلتحمل  و  2023مارس    15تستحق في    ،واتسن
ذه وھ  سنوي،  فتستحق السداد على أساس نص  ،   ً ویا  % سن5  بنسبة

 150,825 151,250 154,925 .  یةاللندن لألوراق الم مدرجة في سوق األوراق
    

دفاأور بمبلغ  ق  ثابت  بمعدل  أ  500ع  دوالر   7فترة  لمریكي  ملیون 
كوبون دة  فائ  معدلوتحمل    2026أكتوبر    29ق في  حستت  ،سنوات
أساس نصف سنوي،   تستحق السداد على  ،ا% سنوی4.229  بنسبة

 150,571 151,007 154,711 راق المالیة.  لألو ق لندنومدرجة في س ذه األوراقوھ
 ─────── ─────── ─────── 
 462,342 451,015 449,630 

 عةجمومما بین شركات ال تاعدلمستب ً    ا : اناقص
 

(925) )902 ( (1,470) 
 ─────── ─────── ────── 
 461,417 450,113 448,160 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 لتوزیعات  ااة وأسھم الشركة المشتر ،سھمألاوة إصدار الع ،رأس المال 8
 

 رأس المال  )أ

 

   سبتمبر 30
2022 
 ألف 

 ینار كویتيد

 )(مدقق
 ردیسمب 31

2021 
 ألف 

 كویتي دینار 

  سبتمبر 30
2021 
 ألف 

 تي دینار كوی
    

 300,000 300,000 300,000 ھم)لسفلس ل 100بقیمة رح بھ (أسھم ص مال الالم رأس
 ═══════ ═══════ ═══════ 

فلس  100قیمة الكامل (أسھم بفوع بمدالمصدر وال المال رأس
 200,000 264,000 264,000 * م)للسھ

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

یت ا  ونك *    بتمبرس   30و   ً ا  سھم  2,142,369,362  :2021  یسمبرد   31(   ً ا  سھم  2,142,369,362  منلمال  رأس 
نقدا  مدفوع  ) ً ا  سھم  1,502,369,362:  2021 ً  ة  حبالكامل        إصدار    یث،  دیسمبر    31(   ً ا  مسھ  497,630,638تم 
 ھم منحة. ) كأس  ً ا  سھ 497,630,638 :2021 بتمبرس 30و   ً ا  سھم 497,630,638: 2021

 
 ر أسھمادعالوة إص )ب

 وزیع.للتحة ھم غیر متاألسوة إصدار اإن عال
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 ) تمةت(عات التوزیالمشتراة وأسھم الشركة  ،سھمألاة إصدار والع ،رأس المال 8
 

 مشتراة لشركة الاأسھم   ج) 

 
 ر سبتمب 30

2022 

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
 مبرتبس 30

2021 
    

 184,197,671 215,786,142 195,034,207 م)سھ(أعدد أسھم الشركة المشتراة 
 9.21% % 8.17 %7.39 السبة من رأس المن

 29,103 30,642 25,940 )كویتي  ینارألف دیة (وقالقیمة الس
 

 زیع. وللت ةالمشتراة المحتفظ بھا غیر متاحة تكلفة أسھم الشرك التي تعادل اتیحتیاطاالإن 
 

 توزیعات أرباح    ) د
العم   وافقت رباح نقدیة  یع أز تو  على  ، 2022ل  أبری  25المنعقدة  بتاریخ    عقدةالمن   ومیة السنویة للمساھمینالجمعیة 

ا  5یمة  بق المالیة  للسھم للسنة  المنتھیة في    2021یسمبر  د  31ي  فلمنتھیة  فلس  : توزیع 2020دیسمبر    31(للسنة 
 اق. ستحقاریخ االم) إلى مساھمي الشركة األم المقیدین في السجالت كما في تھسفلس لل 5مة رباح نقدیة بقیأ

 
 ال  زیادة رأس الم  ) ھـ

الجمعیواف  العقت  العادیةامة  ة  بین    اتفاقیة االندماج وعملیة االندماجعلى    2022سبتمبر    5  بتاریخ  المنعقدة  غیر 
القابضة ش.م  شركة الكویت  وشركمشاریع  (عامة)  لة  .ك.  البترولیةنصالقرین  الكیماویات  كما  .ش.م.ك.ع  اعة   ،
إلى دینار كویتي مقسم    504,847,627إلى    والمصدر  األم المصرح بھزیادة رأس مال الشركة    على      ً أیضا    وافقت

ي شركة  ة في رأس المال لمساھم. سیتم تخصیص الزیادفلس لكل سھم 100سھم ، بقیمة اسمیة  5,048,476,269
بعد إتمام ،  2022مبر  نوف  16الموافق    ستحقاقاالكما في تاریخ    ش.م.ك.ع.  البترولیة  اعة الكیماویاتالقرین لصن

طریق    ندماجاإلعملیة   المو  .الضمعن  رتمت  زیادة  على  المالأ افقة  المال س  أسواق  ھیئة  قبل    8یخ  بتار  من 
 .2022نوفمبر  6بتاریخ  عملیة االندماج وعلى تنفیذ 2022أغسطس 

 
إدارة   تفویض مجلساألم و   ل الشركةادة رأس مایر العادیة على زیغ  ةالجمعیة العام  وافقت،  2021أبریل    15في  

رأ إستدعاء  في  األم  أصدر  الشركة  المال.  قرارا  س  األم  الشركة  إدارة  ً  مجلس  ا                           مال  بزیادة رأس  األم من    لشركة 
سمیة بقیمة مة اإلوالتي تتمثل في القیفلس لكل سھم،    125بسعر عرض    سھم  640,000,000خالل إصدار عدد  

روریة  ذلك بعد الحصول على الموافقات الضلكل منھا وفلس    25م بقیمة  إصدار أسھ  لس لكل سھم وعالوةف  100
  64,000بلغ  ال بمالكامل ونتج عن ذلك زیادة رأس المقوق إصدار األسھم بت الرقابیة. تم اإلكتتاب في حمن الجھا
 ینار كویتي.ألف د 16,000إصدار بمبلغ ار كویتي وعالوة ألف دین

 
  استثمار راداتإی 9

  
 یة في  ھالمنتھر أش الثالثة

   رسبتمب 30
 المنتھیة في  أشھر  تسعةال 

   بتمبرس  30

 
2022 
 ألف 

 ر كویتيدینا

2021 
 ألف 

 ار كویتي یند

 2022 
 ألف 

 دینار كویتي

2021 
 ألف 

 ي كویتدینار 
      

  نبالقیمة العادلة م موجودات مالیة مدرجةیع ب من حرب
 59 1,489 ائر الخس ل األرباح أوخال

 
8,346 2,702 

موجودات مالیة مدرجة من  غیر محققةح أربا) خسائر(
 9,549 (1,188) ائراألرباح أو الخس للعادلة من خالبالقیمة ا

 
2,630 25,217 

قیمة الب بیع أدوات دین مدرجة منح  أربا) خسائر(
 99 (497) رى خة األالل اإلیرادات الشاملمن خ العادلة

 
(632) 612 

 1,489 3,359  324 501   احدات توزیعات أربإیرا
 20 62  (11) (5) استثماریة اتعقاربیع  منح  أربا) خسائر(

  - 1,130  - - ركات زمیلةربح من بیع استثمار في ش
 27,391 -  - - ) 13(إیضاح  ة تابعةركلغاء اإلعتراف بشح من إرب

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 300 10,020  14,895 57,431 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 السھم  ربحیة 10

 
 : األساسیة

األساسیة عن    بحیةر  ب احتسایتم   األالخاص بمساھالفترة    بحر  قسمةطریق  السھم  الشركة   الفوائد  وعاتمدفبعد  م  مي 
 .رةئمة خالل الفتالعدد األسھم الق مرجحالالمتوسط على لمستدامة وراق الرأسمالیة الأل
 

 :  المخففة
احتساب  منالربحیة    یتم  المخففة  ربح    سھم  قسمة  الخاصالفخالل  الشرك  ترة  مدبمساھمي  بعد  األم  الفوائد  فة  وعات 

المستدام الرأسمالیة  ی  ةالمعدل  ة،لألوراق  تأثبما  النقص عكس  نتیجةف  یر  الربح  األسھم    ي  المحلممارسة  ملة  تالعادیة 
ھم لعدد األسیھ المتوسط المرجح  إل   ً ا  فترة مضافیة القائمة خالل التوسط المرجح لعدد األسھم العادمركات تابعة، على اللش

اء أسھم  شرخیارات    كة األم یوجد لدى الشر  ن.ند تحویل كافة خیارات شراء األسھم للموظفیعحتمل إصدارھا  العادیة الم
للنامج خر ارھا بموجب بفین قائمة تم إصدللموظ عند احتساب    اربتالتي لم یتم اخذھا باالعو،  وظفینمیار شراء األسھم 

ً  مخففة نظرا  ربحیة السھم ال  .فةخف            ُ لكونھا غیر م            
 

 

 في  المنتھیةأشھر  ثةثاللا
   سبتمبر 30

 في نتھیة المأشھر  تسعةال 
 سبتمبر  30

 2022 
  *)اجھدراإ (معاد

2021 
 

2022 
  *)اجھدراإ (معاد

2021 

 
 ألف 

 كویتي دینار
 ف أل

 دینار كویتي 
 ألف  

 ار كویتيدین
 ألف 

 دینار كویتي 
      ةو المخفف سیةلسھم األساا ربحیة 

م األة  مساھمي الشركخاص بالفترة ال  ربح
 24,066 497 لیات المستمرة  العم من

 
5,871 26,020 

) بمساھمي  الخالفترة    )ربحخسارة  اص 
األالشر العملیاتم  كة  غیر   من 

 (89) - مستمرة ال

 

- 1,154 
 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 

 27,174 5,871  23,977 497 م رة الخاص بمساھمي الشركة األفتال ربح
مدفوع ً ا  اقصن الفوائد  :   ألوراقلات 

اھمي خاصة بمس  تدامةالرأسمالیة المس
 - - شركة األم ال

 

(3,441) (2,838) 
 ─────────── ───────────  ─────────── ──────── 

م الشركة األ  الفترة الخاص بمساھمي  ربح
الفوائبع مدفوعات  لألوراد  ق د 
 23,977 497 امةدلمستا  لیةرأسماال

 

2,430 24,336 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 سھم سھم   سھم سھم  

      : قائمةعدد األسھم ال
 2,062,950,820 2,640,000,000  2,062,950,820 2,640,000,000 لدر والمدفوع بالكامرأس المال المص 

ال امالمتوسط  أسھم  لعدد  لشركة  رجح 
 (192,271,126) (195,034,207) راة  مشتال

 
(200,609,438) 

 
(192,932,743) 

 ─────────── ────────────  ─────────── ──────────── 
 1,870,018,077 2,439,390,562  1,870,679,694 2,444,965,793 سھم القائمةد األالمتوسط المرجح لعد

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 س فل لس ف  س فل فلس  
      

 13.0 1.0  12.8 0.2 فةالمخفو ةألساسیالسھم ا ربحیة
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

من المخففة  و  ةاألساسیالسھم  ة  ربحی
 12.9 0.2 المستمرة  ت العملیا

 
1.0 12.4 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
ة ففالمخو  ةألساسیام  السھة  ربحی(خسارة)  
 (0.1) - رة مستملات غیر ملیامن الع

 
- 0.6 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

ر تعدیل  تم  للفترة  بحیة  *  والمخففة  األساسیة  في  االسھم  األولیة إصدار  لتعكس    2021  سبتمبر  30لمنتھیة    حقوق 
وعة (ایضاح رقم  الشركات الزمیلة للمجم  ىحدإمن  سعر الشراء    وزیععملیة تتعدیل    بسبب  و  ھـ)  -  8قم (ر  حضا(إی

2.6( . 
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 یةعملیات أجنبفي  صافي االستثمارتحوط  11

 
بت المجموعة  المحدوتثمار في مجم یات أجنبیة (أي االسصنیف استثماراتھا في عملقامت  بانثر لإلعالم  وشركة   ودةعة 

سطة األجل بالیورو كتحوط لصافي دفع متو  للمعرفة) وأوراقومركز بولسار    وشركة. ب.  ش.ملمتحدة القابضة  االخلیج  
تحویل   رمجموعة لمخاطو للتحوط من تعرض الدفع متوسطة األجل  دام أوراق  استخات أجنبیة. تم  االستثمار في عملی

األجنبی بالعمالت  بھذهة  المرتبطة  األمریكي  الستمارااالستث  الدوالر  خالل  ت.  تم  النة،  أو  األرباح  خسائر  حویل 
الناتجة من إعادة تحویل االقتراض إلى بیان ا د  ألف   3,286بمبلغ مع لمقاصة أي  المجخر  لدخل الشامل اآلینار كویتي 

خ أو  تحویلأرباح  من  ناتجة  االستث  سائر  أجنبیة.مصافي  عملیات  في  أي    لم  ارات  تسجیل  فاعلیة  تأثیریتم  من    عدم 
المنتھیة في  لمجل امن بیان الدخات في عملیات أجنبیة ضالستثمارحوط صافي اتیات  عمل الفترة   سبتمبر  30مع خالل 

2022. 
 

برق بنك  عقودقام  بإبرام  عمتحو   ان  الیل  بین  آجلة  أجنبیة  والدوالالت  التركیة  حلیرة  األمریكي  على  یر  التجدید  یتم  ث 
  افيى صالمعاملة إل   ابعة التركیة. أدت ھذهركتھ التالبنك في ش  ثماري استھري، والتي تم تصنیفھا كتحوط لصافش  أساس

بالدوالر األمریكيمركز   النشراء  الخسائر  أو  المشار  ةرجمتدة  اتجة من إعا. إن األرباح  إلى   یتم تحویلھاإلیھا    العقود 
الم أولحقوق  أرباح  أي  لمقاصة  تخ  كیة  من  ناتجة  االستثم  رجمةسائر  التابارات  صافي  الشركة  لمالترك  عةفي  یتم    یة. 

أي   فاع  تأثیرتسجیل  التحوعدم  عملیات  من  الملیة  الدخل  بیان  أجنبیة ضمن  عملیات  في  االستثمارات  لصافي  جمع ط 
 .2022 بتمبرس 30منتھیة في ة اللفترخالل ا

 
 ذات عالقة   أطرافامالت مع مع 12

 
ھذه   عالاتمثل  ذات  أطراف  مع  تتم  التي  تلك  المساھم  ،قةلمعامالت  الشركائیسيرال  أي  أع ،  الزمیلة،  مجلس ت  ضاء 

              ً  تركة أو تأثیرا   ة مشعلیھا سیطرعلیا للمجموعة والشركات التي یسیطرون علیھا أو یمارسون  دارة، موظفي اإلدارة الاإل
لمعامالت  من قبل إدارة المجموعة. إن األرصدة وا  تعیر وشروط ھذه المعامال سة على سیاسات تالموافق  تمت     ً   لموسا .  م

 ون مما یلي:القة تتكت عاذاف مع أطر
 

 
 مساھم ال
 ي ئیسرال

 الشركات 
 خرىأ  الزمیلة 

 اإلجمالي 
   سبتمبر 30

2022 

 )(مدقق
 دیسمبر 31

2021 
  سبتمبر 30

2021 

 
 ألف

 دینار كویتي
 ألف

 تيدینار كوی
 ف أل

 دینار كویتي 
 فأل 

 دینار كویتي
 ألف 

 كویتي  ردینا
 ألف

 دینار كویتي
   المالي المرحليبیان المركز 

       المجمع:  ثف كمال
المالیةالموج درجة الم  ودات 

العادلبا خاللقیمة  من   لة 
 - 250 100 - 100 - سائرأو الخاألرباح 

 283,513 329,381 324,174 185,784 10,190 128,200 سلفو قروض

 3,248 6,603 1,915 279 1,612 24 ىموجودات أخر
سات المستحق إلى البنوك والمؤس

 52,355 64,926 29,241 21 29,220 - ى خرالمالیة األ
 41,781 53,619 59,288 23,084 32,870 3,334 ن عمالء ئع مودا

 3,017 3,025 3,099 - 3,099 - لوراق دفع متوسطة األجأ
 154,287 61,752 61,427 2,642 44 58,741 مطلوبات أخرى 

 2,415 2,415 2,415 906 1,509 - رأسمالیة مستدامة ق أورا
       

       ات ومطلوبات محتملة: لتزامإ
 1,244 627 1,031 194 837 - تمادعطاب اخ

 47,117 46,260 61,147 853 60,259 35 بولةحواالت مق وضمانات 
 106,426 112,533 97,614 7,352 77,472 12,790 وبةح تسھیالت ائتمانیة غیر مس
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 )تتمة(ذات عالقة   أطرافامالت مع مع 12

 
 

 
 ت شركاال
 زمیلة لا

 في  ةالمنتھیر أشھ تسعةال 
   برتمسب 30

 م اھالمس 
 2021 2022 ىأخر  الرئیسي 

 ألف 
 يدینار كویت 

 فأل
 دینار كویتي

 لف أ
 ویتي دینار ك

 لفأ 
 تيدینار كوی 

 ألف 
 دینار كویتي 

      :المعامالت
 5,995 7,152 2,634 363 4,155 إیرادات فوائد  
 1,461 1,864 511 1,302 51 وعموالت  إیرادات أتعاب

 27,391 - - - - إیرادات إستثمارات 
 4,774 1,006 63 430 513  دوائف فمصرو

 
 

التقریر   ً الحق   لتاریخ  ال  حدىإباعت  ،  2022ر  أكتوب  13  في  ا   ةالوطنی  الكویتیة  الشركة  ،للمجموعة  عةتابالشركات 
 إلى   .ع.م.ك.شة  الكیماویات البترولی  ةلصناع  ركة القرینفي شمن حصتھا    %17.3  الصناعیة ش.م.ك.م.  عاتروللمش

تبلغ حوالي  حققة  ى خسارة مإلؤدي  تسإن عملیة البیع  .  ش.م.ك.م  شركة الفتوح القابضة  ،المساھم الرئیسي في المجموعة
لیة  مالا للمجموعة للسنة    المجمعة  البیانات المالیة  ضمنألف دینار كویتي للمجموعة والتي سیتم االعتراف بھا    12,800

 . 2022 ردیسمب 31ي ھیة فالمنت
 

 القطاعات مات معلو 13
 

اإلداألغر تنظیم  اض  تم  إلى  رة،  رئیسیة    6المجموعة  أعمال  إلى  قطاعات  المقالداخ  رقاریالت       ً      استنادا   لصانعي لیة  دمة 
 لي:یالقرارات التشغیلیة، كما 

 
المصرفیة   المصرفیاألنشطة  األنشطة  تمثل  التجاریة  التجاریة:  لألتتي  الو  عةوجمللمة  المصرفیة  الخدمات  فراد  تضمن 

وا اوالشركات  ومنتجاتلخدمات  الخاصة  ال  لمصرفیة  المنشآت  وتخضع  األنشالخزینة.  بھذه  إلشقائمة  البنوطة  ك راف 
 ركزیة في الدول التي تعمل بھا. مال
 
للمجموعة و التي مصرفیة  لالموجودات واالستثمارات ا  ثل أنشطة إدارةرات المصرفیة: تملموجودات واالستثماارة  اإد

الموجودا وتمویلإدارة  األ الشركات  ت  وخدمات  االستشارات  الرأسم(خدمات  واالستشاراسواق  البحوث  ت  الیة)  و 
 وة. الثر وإدارة یةاالستثمار 

 
 . ةذات الصل األخرىوالخدمات الخاصة بالمجموعة أنشطة التأمین تأمین: یمثل 

 
تقدیم خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة    أنشطة المجموعة فيمثل  ت  :ةیاألقمار الصناع  وسائل اإلعالم وخدمات

 شر. باالم ثبالت والب كال او ةلصناعیاالجر عبر األقمار ااإلعالم مدفوعة  خدمات وسائلو
 

الص المشروعات  تطویر  في  المجموعة  أنشطة  یمثل  الصناعي:  البتروكیمیائیةو  ناعیةالقطاع  الصناعات و  الصناعات 
 دات الطبیة وغیرھا من القطاعات ذات الصلة.  لمعاو الخدماتو فقلمرااو ةئیالغذا

 
 العقارات.  و ةیافضطاع الق أنشطة المجموعة فيوالعقارات: یمثل  قطاع الضیافة

  
 ارة المجموعة. أسعار التحویل بین قطاعات التشغیل مدرجة بالسعر المعتمد من قبل إدن إ
 

ات حول توزیع الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء صلة لغرض إتخاذ القرارمنف  رةئج قطاعتھا بصوتراقب اإلدارة نتا
المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة   لخسائر فيا  مع األرباح أو  قفتا ی متقاس بو  ألرباح أو الخسائر         ً       ع استنادا  إلى ااالقط

 المجمعة.
 



 ة ا التابعكاتھوشر (عامة) ة ش.م.ك.قابضت الویریع الكشا شركة م
 

 ر مدققة)جمعة (غیة المكثفة الممالیة المرحلیلإیضاحات حول المعلومات ا
 2022 سبتمبر 30ي كما ف
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الج واألیبین  اإلیرادات  معلومات  التالي  ب   قبل  الخسائر أو  رباح  دول  یتعلق  فیما  لدى  الضرائب  التشغیل  قطاعات 
 المجموعة: 

 

 

 المنتھیة في  أشھر  تسعةال
   سبتمبر 30

 ) اھاجردإ (معاد 2021  2022 
 نتائج القطاع  اع إیرادات القط القطاع  ئج ا نت  لقطاع ت اإیرادا 

 

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 دینار كویتي

 ألف 
 ویتي دینار ك

 ألف
یتير كو دینا   

     
 64,278 322,625  76,605 353,000 ة  المصرفیة التجاریاألنشطة 

 (31,051) 42,717 (18,433) 25,881 المصرفیة  االستثماراتموجودات والإدارة 
 31,545 31,545  10,729 10,729   *نتأمی
 (32,284) 77,535 (44,936) 62,483 قمارالصناعیةاألات وخدم اإلعالمل ئاوس

 (9,077) 16,841 5,776  18,474 اعي نصالقطاع ال
 28,152 96,893  8,150 70,757 **عقاراتالوافة ضیقطاع ال
 (2,699) 1,113 (3,470) 2,101 أخرى  

 (8,927) (44,007) (4,644) (36,067) عات القطابعادات بین تساال
 ──────── ──────── ────── ────── 

 39,937 545,262  29,777 507,358 إیرادات ونتائج القطاعات
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 
 

ال*   قطاع  ونتائج  إیرادات  فتشمل  المنتھیة  للفترة  والتي ة  حص  2021سبتمبر    30ي  تأمین  زمیلة  شركات  نتائج  في 
  .على شركة أكسا ستحواذاالنتائج  تتضمن

 
   كما في ألف دینار كویتي    27,391شركة تابعة بمبلغ  بیع  من    ربحعقارات  الالضیافة و  قطاع  و نتائج  تشمل إیرادات    **

 .)9  حاضیإ(. 2021سبتمبر      30
 

   :دى المجموعةشغیل لت التعااقطات وبومطلجودات  ي موالیعرض الجدول الت
 

 

   سبتمبر 30
2022 
 ألف 

 يدینار كویت

 )ققمد(
 دیسمبر 31

2021 
) ا دراجھإ(معاد   

 ألف 
 دینار كویتي 

  سبتمبر 30
2021 

 ) ا دراجھإ(معاد 
 ألف 

 دینار كویتي 
    دات:الموجو

 8,533,271 8,693,288 8,695,271 المصرفیة التجاریة  األنشطة 
 904,595 935,278 979,146 فیة لمصرا  تاالستثماراات وودالموجارة إد

 140,007 129,613 130,408 تأمین  
 424,245 404,889 402,179 قمارالصناعیةاألات موخد اإلعالمئل اوس

 287,112 291,128 304,829 صناعي لاقطاع لا
 871,591 906,316 961,681 قارات عالضیافة وقطاع ال
 298,685 226,182 288,678 أخرى  
 (1,370,028) ) 1,396,534( (1,476,784) ت القطاعات بین داااالستبع

 ──────── ──────── ──────── 
 10,089,478 10,190,160 10,285,408 إجمالي الموجودات 

 ═════════ ════════ ════════ 
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   سبتمبر 30 
2022 
 ألف 
 يدینار كویت

 )ققمد(
 دیسمبر 31

2021 
) ا دراجھإ (معاد  

 ألف 
 دینار كویتي 

  سبتمبر 30
2021 

 ) ا دراجھإ(معاد 
 ألف 
 دینار كویتي 

    المطلوبات: 
 7,577,394 7,679,691  7,656,391 جاریة  تالمصرفیة النشطة األ

 1,505,226 1,401,948  1,430,645 رفیة مارات المصاالستثت ووداوجالمإدارة 
 307,895 312,877  359,621 الصناعیةقماراألوخدمات  ماإلعال ئلاوس

 160,252 157,580  177,795 ناعي صالقطاع ال
 597,703 608,601  653,031 عقارات الضیافة واع القط
 215,521 181,378 252,510   رىأخ

 (1,187,924) ) 1,186,407( (1,276,843) عات طاالقین ب  االستبعادات
 ──────── ──────── ──────── 

 9,176,067 9,155,668  9,253,150 ي المطلوبات  إجمال
 ════════ ════════ ════════ 
 

ختلفة  الم  تعامال الطبیعي بین القطا شئة ضمن سیاق األعناال  عامالتة والماألرصد فياالستبعادات بین القطاعات    تتمثل
  مجموعة.لل
 

 محتملة الات لتزاماإل 14
 
 لتالیة:  ا المحتملة اماتلتزاإللدى المجموعة  جدوی

 

 
   سبتمبر 30

2022 
 ألف 

 نار كویتيید

 )(مدقق
 سمبردی 31

2021 
 ألف 

 دینار كویتي 

  سبتمبر 30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي 
 مان:ئتالبا متعلقةة محتمل لتزاماتإ

 

   
 272,909 234,927 320,076  انمئت ا خطابات

 932,248 959,809 990,683  حواالت مقبولةوضمانات 
  ──────── ──────── ──────── 
  1,310,759 1,194,736 1,205,157 

 818,772 812,228 814,639  مسحوبةغیر  یةائتمان تسھیالت
 43,203 17,995 4,944  مار ثباالست ةمتعلقلتزامات إ
  ──────── ──────── ──────── 
  2,130,342 2,024,959 2,067,132 
  ════════ ════════ ═════════ 

 
 تالمشتقا 15

 

قیمة ال  إن  .المرحلیة المكثفة المجمعة  مالیةالمعلومات ال  ت القائمة كما في تاریخیة للمشتقادول التالي القیمة االسمیبین الج
 .  تبط بالمشتقاالمرت األساسيأو المؤشر ل معدالصل أو ند إلى األست ت  لمشتقاتل سمیةاال

 

 

   سبتمبر 30
2022 

 ف أل
 دینار كویتي

 )قق(مد
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 كویتي  اردین

  سبتمبر 30
2021 

 ف أل
 كویتي دینار 

 ظ بھا للمتاجرة: المشتقات المحتف
    ) حوطتلاالتي التفي بشروط  ضمنة البنودمت(

 1,237,743 1,670,883 1,464,256 جلة اآل یة جنباألالت معال تحویل ودعق
 110,719 81,134 38,079 سعار الفائدة أمبادالت 

 60,603 52,556 118,601 یاراتخ
 ════════ ════════ ════════ 
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   سبتمبر 30

2022 
 ف أل

 دینار كویتي

 )قق(مد
 دیسمبر 31

2021 
 ألف 

 تي ویار كدین

  مبربتس 30
2021 

 ف أل
 كویتي دینار 

    مشتقات محتفظ بھا للتحوط: 
    لعادلة:  ة ایمالقتحوط 

 149,417 271,485 273,829 جلة اآل  جنبیةاألت عمالال تحویلود عق
 ════════ ════════ ════════ 

    ت النقدیة: اتحوط التدفق 
 286,900 309,880 351,451 أسعار الفائدة  دالتمبا

 ════════ ════════ ════════ 
 

            قیمة العادلة لألدوات المالیةال 16
 

 مالیة.لوالمطلوبات اموجودات المالیة ن الیة مالتتكون األدوات الم
 

التي   األجل  فع متوسطةالد  وراقأباستثناء  ،  دفتریةعن قیمتھا ال  ةیمادختلف بصورة  تدوات المالیة ال  لأل لعادلة  ة ایمالق  إن
دات وموجبالنسبة لل  .كویتي)  یناردألف    434,639:  2021دیسمبر    31(  كویتي  ألف دینار   405,959عادلةلا  قیمتھا  لغتب

  فمنأشھر)    ثالثةل من  ق(أ  األجل  قصیرة   لسائلة أو ذات فترة استحقاقاة  دیالنقعة  ت الطبیاذات المالیة  والمطلوبالمالیة  
ً                                 ض ا على الودائع تحت الطلب وحسابات  ینطبق ھذا االفتراض أیة.  دلالعا  اھمتقی   تقریباتعادل    دفتریةلالقیمة ا  لمفترض أنا  

 رة. تغیالممعدالت ة ذات اللمالیق محدد واألدوات احقاتاس تاریخ لتي لیس لھاا دخاراال
 

نسبة  الة. بشطة، إذا كانت متوفرنالق  سواألعلنة في  ؤخذ من أسعار السوق المتمالیة المدرجة  العادلة لألوراق الإن القیمة  
یتم  ولأل المدرجة،  المالیة غیر  تقییراق  باستخدام أسالیب  العادلة  القیمة  األسالیب   نأن تتضم  م مناسبة. یمكنتقدیر  تلك 

القیمأ  متكافئةیة  ت شروط تجارذا  ثةستخدام معامالت حدیا إلى  الرجوع  الحا و  العادلة  إلة  لى حد  یة ألداة أخرى مماثلة 
 و نماذج تقییم أخرى.أ لمخصومةا قدیةتحلیل التدفقات الن أو كبیر

 
تحدی في  یتم  المدرجة  للصنادیق  العادلة  القیمة  بالالق  سوااألد  أسعنشطة  إلى  الارجوع  الشراء  القر  تستند  لھا.   ة یممعلنة 

استخدام أسعار بالصندوق    تم تحدیدھا من قبل مدیریلموجودات التي  جة إلى صافي قیمة ا یق غیر المدرالعادلة للصناد
مدفوع  ل السعر الأو غیر ذلك من األسالیب المقبولة األخرى مث  -إذا كانت متوفرة  -ودات األساسیة  وجلنة للممعالسوق ال

 ة لشركة مماثلة. یوقمر آخر أو القیمة السمن قبل مستث      ً حدیثا  
 

 لعادلة لقیمة اا لقیاس الجدول الھرمي
 :  حسب أسلوب التقییمواإلفصاح عنھا ة لیات المادودید القیمة العادلة لأل حالتالي لتلمجموعة الجدول الھرمي اتستخدم 

  
 ثلة.ات مما لوبطلموجودات وم سوق نشطةي لة) ف(غیر معدمعلنة  : أسعار1 المستوى

 
جوھري  أثیر  تھا ذات  ت ع مدخالیجم  كونت حیث    التمدخالى مستوى من  م أدنوالتي تستخد  أخرىب  یأسال  :2المستوى  

 و یر مباشرةة أو غشراورة مببص، إما ملحوظ بشكل عادلةلعلى القیمة ا
 

على القیمة  تأثیر جوھرين لھا ووالتي یكت ذات مدخالال ى مستوى منأدن ي تستخدمالتوالیب األخرى : األس3ستوى الم
 في السوق. المعروضةإلى البیانات  ندوال تستدلة المسجلة االع
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 ) ةتتم( ادلةلعلقیمة اا لقیاس الجدول الھرمي

 
 یمة العادلة:  وى الجدول الھرمي للقتمسوفقا للقیمة العادلة الیة المدرجة بات المل التالي تحلیل األدوالجدویوضح ا

 

 3المستوى  2مستوى ال 1توى س الم   
 مجموع 

 العادلة  القیمة

 2022 سبتمبر 30
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 ویتينار كدی
 ألف 
 یتيودینار ك

 ألف 
 ر كویتينادی

     عادلةلة ابالقیم مقاسةجودات مو
لعادلة من خالل  درجة بالقیمة الیة مموجودات ما

     و الخسائر:أ احاألرب
 17,637 3,695 16 13,926 اق مالیة أور

 5,238 100 - 5,138 أوراق دین مالیة 
 108,392 93,763 13,308 1,321 مدارة قصنادی

 129,299 129,299 - - تنازل عنھا موجودات م
     

  لمن خالالقیمة العادلة مدرجة بیة موجودات مال
     لشاملة األخرى:  اإلیرادات ا

 92,321 65,912 4,662 21,747 أسھم
 273,916 - 2,190 271,726 مالیة   دین راقأو

 13 13 - - مدارة صنادیق
 

    
 

 3ى المستو 2ى توالمس 1المستوى  
 مجموع

 القیمة العادلة 

 ) (مدقق 2021سمبر دی 31
 ألف 

 تي كوی دینار
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 تي نار كویدی
     دلة بالقیمة العا سةقامدات موجو

ة العادلة من خالل  ة بالقیمجلیة مدرموجودات ما
     لخسائر:األرباح أو ا

 15,972 2,336 - 13,636 راق مالیة وأ
 6,588 250 - 6,338 مالیة اق دین أور
 111,289 96,560 13,060 1,669 مدارة یقدصنا

 133,096 133,096 - - موجودات متنازل عنھا 
     
ن خالل  یمة العادلة مة بالقوجودات مالیة مدرجم

     الشاملة األخرى:   إلیراداتا
 87,246 67,229 3,605 16,412 أسھم 

 333,289 - 2,136 331,153   لیةأوراق دین ما
 12 12 - - رةصنادیق مدا
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 3المستوى  2مستوى ال 1المستوى  

 جموعم
 القیمة العادلة 

 2021 سبتمبر 30
 لف أ

 نار كویتي دی
 ألف 

 تي ار كویدین
 ألف 

 كویتي دینار 
 ف أل
 كویتي دینار 

     لة ادعلیمة الق با مقاسةموجودات 
لة من خالل  عادلا مالیة مدرجة بالقیمة داتوموج

     :األرباح أو الخسائر
 30,202 3,498 4,609 22,095  أوراق مالیة

 3,592 - - 3,592 الیة أوراق دین م
 104,515 89,577 13,955 983 صنادیق مدارة

 123,296 123,296 - - نھا ودات متنازل عموج
     

لة من خالل  دمة العابالقی جةردلیة مماموجودات 
     ملة األخرى:  اشاإلیرادات ال

 90,419 67,739 5,718 16,962 أسھم 
 306,608 8,000 2,130 296,478 أوراق دین مالیة  

 26 26 - - صنادیق مدارة
 

الفخال تحویالت  ن ھناكلم تكرة،  تل  العستویبین م  جوھریة  أي  القیمة  تأثادلة.  ات  المرحلي مالي  ال  مركزالن  بیا  ریإن 
في حقو  مكثفال التغیرات  بیان  أو  غیر  المجالمكثف  المرحلي  الملكیة  ق  المجمع  یعتبر  في  تغی  طرأذا  إ  ،وھريجمع  ر 

 %. 5 بنسبةمسعرة ال مالیة غیرال وراقألل  القیمة العادلة لتحدیدالمستخدمة  طرخالممتغیرات ا


