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

التغیرات في حقوق  و  الدخل، الدخل الشامل، التدفقات النقدیة  ، وكذلك بیانات2021یونیو    30كما في  (یشار إلیھم مجتمعین ب "المجموعة")  
المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقاً  الستة أشھر  الملكیة المرحلیة المكثفة المجمعة لفترة  

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

 
 نطاق المراجعة 

لیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للشركة". إن  "مراجعة المعلومات الما  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
المالیة   المعلومات  عن  المسؤولین  للموظفین  استفسارات  توجیھ  على  مبدئیاً  تشتمل  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  مراجعة 

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

 وبناًء علیھ فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق. 
 

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

 .  34المادیة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 

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

والتعدیالت الالحقة   ، والئحتھ التنفیذیة2016لسنة    1ما ورد إلیھ علمنا وإعتقادنا، لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  
على   2021یونیو    30المنتھیة في  الستة أشھر  ألساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما خالل فترة  علیھما أو لعقد التأسیس والنظام ا

ً ریث یكون لھ تأوجھ كان من الممكن أن   مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.  ا
 

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

ً ریث تأیكون لھ على وجھ كان من الممكن أن  2021یونیو  30المنتھیة في   دیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي. ما ا
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 بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
  2021یونیو   30كما في 

  
 یونیو   30

2021 

 (مدققة)
 دیسمبر 31

2020 
 (معاد إدراجھا)*

 یونیو  30
2020 

 (معاد إدراجھا) *

 إیضاحات  
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
     

       الموجودات 
 1,403,446 1,346,865 1,165,501 4 نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 581,606 500,770 534,064  وأوراق دین أخرى أذونات وسندات خزانة 
 4,874,169 4,945,497 4,797,121  قروض وسلف 

 264,466 252,208 274,780  موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  

 411,373 391,927 403,291  األخرى 
 659,190 818,524 904,816  موجودات أخرى 

 99,909 118,353 124,225  متاجرة لل عقارات محتفظ بھا
 347,361 349,065 346,361  استثمار في شركات زمیلة 

 631,923 624,258 509,793  عقارات استثماریة
 376,237 396,442 378,991  ومعدات  ومنشآت ممتلكات

 661,689 607,339 598,460  موجودات غیر ملموسة 
  ─────── ─────── ─────── 

 10,311,369 10,351,248 10,037,403  مجموع الموجودات 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات وحقوق الملكیة  
     المطلوبات 

 1,453,037 1,271,941 894,202  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 
 5,217,433 5,160,158 5,384,549  ودائع من عمالء 

 742,159 744,113 756,868 6 دائنةقروض  
 476,165 631,977 532,785 7 سندات 
 764,728 601,257 597,288 8 متوسطة األجل دفع أوراق 

 711,385 1,048,409 971,275  مطلوبات أخرى 
  ─────── ─────── ─────── 

  9,364,907 9,457,855 9,136,967  إجمالي المطلوبات  
  ─────── ─────── ─────── 

     حقوق الملكیة  
 215,395 195,905 207,115 9 حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 

 153,332 153,332 153,332  أوراق رأسمالیة مستدامة  
 577,735 544,156 539,989  الحصص غیر المسیطرة 

  ─────── ─────── ─────── 
 946,462 893,393 900,436  إجمالي حقوق الملكیة  

  ─────── ─────── ─────── 
 10,311,369 10,351,248 10,037,403  مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  

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

 
 فیصل حمد العیار  

 (التنفیذي) نائب رئیس مجلس اإلدارة
 

المكثفة   والمعلومات المالیة المرحلیة  2020دیسمبر    31  المجمعة كما فيت المالیة  البیانا  تتوافق معالمبالغ المبینة أعاله ال    * بعض
 .)3( رقم اإلیضاحفي  تعكس التعدیالت التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیلو 2020یونیو  30 في المجمعة كما
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 بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
  2021یونیو  30للفترة المنتھیة في 

  
 أشھر المنتھیة في   الثالثة

 یونیو   30
 الستة أشھر المنتھیة في   

 یونیو  30
 (معاد إدراجھا)*   (معاد إدراجھا)*   
  2021 2020  2021 2020 

 إیضاحات  
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
       اإلیرادات: 

 166,540 146,535  72,656 77,370  إیرادات فوائد
 75,997 47,458  (2,512) 38,131 10 إیرادات استثمار

 26,899 29,780  12,943 15,235  إیرادات أتعاب وعموالت  
 8,556 10,930  4,884 5,315  حصة في نتائج شركات زمیلة 

 (6,101)   -    -   -  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمیة
بكات  شو إعالمیة إیرادات خدمات

 28,796 24,342  األقمار الصناعیة الرقمیة 
 

50,058 31,452 
 55,984 45,727  22,095 21,451  إیرادات ضیافة وعقارات 

 14,876 14,245  7,410 7,133  إیرادات خدمات تعلیمیة
 5,160 4,318  1,929 2,029  إیرادات تصنیع وتوزیع 

 12,452 17,434  5,619 10,553  إیرادات أخرى 
 (279) 9,345  5,103 4,551  تحویل عمالت أجنبیة ) خسارة ربح (

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  206,110 158,923  375,830 391,536 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات: 
 128,527 105,398  63,768 52,185  مصروف فوائد

  شبكات إعالمیة و مصروف خدمات
 34,535 24,933  الصناعیة الرقمیة  األقمار

 
55,537 35,909 

 44,730 33,819  16,316 15,756  مصروفات ضیافة وعقارات 
 8,053 7,518  4,073 3,867  مصروف خدمات تعلیمیة

 4,483 3,448  1,630 1,586  مصروفات تصنیع وتوزیع 
 91,246 88,061  43,335 47,817  مصروفات عمومیة وإداریة 

 14,237 13,670  7,624 7,004  استھالك وإطفاء 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  153,148 171,281  307,451 327,185 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 64,351 68,379  (12,358) 52,962  التشغیل قبل المخصصات (خسارة) ربح 
 (47,882) (40,647)  (10,434) (20,028) 5 مخصص خسائر ائتمان

 - (15,780)  - (15,780)  ستثمارات في قیمة االنخفاض إ مخصص
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 16,469 11,952  (22,792) 17,154  قبل الضرائب  (الخسارة)  الربح
 (5,040) (4,446)  (2,558) (2,232)  الضرائب 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 11,429 7,506  (25,350) 14,922  الفترة  (خسارة) ربح 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
       الخاص بـ: (الخسارة)  الربح

 9,219 3,197  (19,629) 11,634  مساھمي الشركة األم  
 2,210 4,309  (5,721) 3,288  الحصص غیر المسیطرة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  14,922 (25,350)  7,506 11,429 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  فلس   فلس  فلس   

       السھم: (خسارة) ربحیة 
الشركة   الخاصة بمساھمي - األساسیة  

 (12.3) 4.9 11  األم
 

0.2 3.6 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
الشركة   الخاصة بمساھمي -المخففة  

 (12.3) 4.9 11 األم
 

0.2 3.6 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
وتعكس التعدیالت    2020یونیو    30  في  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما  بعض المبالغ المبینة أعاله ال تتوافق مع  *

 ).3التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل في اإلیضاح رقم (



 وشركاتھا التابعة  ش.م.ك.ع.  شركة مشاریع الكویت القابضة
 

 
 

 تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. 17إلى  1حات المرفقة من إن اإلیضا
 

4 
 

 ل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) بیان الدخل الشام
  2021یونیو  30للفترة المنتھیة في 

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في  

 یونیو   30
 الستة أشھر المنتھیة في   

 یونیو   30
 (معاد إدراجھا)*   (معاد إدراجھا)*  
 2021 2020  2021 2020 

 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
      

 11,429 7,506  (25,350) 14,922 ربح (خسارة) الفترة 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

      خرى:األشاملة الخسائر) الاإلیرادات (
في   بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع

   :فترات الحقة
 

  
دلة ألدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة صافي التغیر في القیمة العا

 (5,380) 813 العادلة من خالل اإلیرادات (الخسائر) الشاملة األخرى 
 

1,536 (17,286) 
 (9,055) (1,630)  (2,433) (494) شاملة األخرى لشركات زمیلة  خسائر الحصة في ال 

 ─────── ──────  ─────── ────── 
 319 (7,813)  (94) (26,341) 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

إلى بیان الدخل المرحلي المكثف   ایتم إعادة تصنیفھقد  بنود یتم أو
   : في فترات الحقة المجمع

 
  

الشاملة   (الخسائر) أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات
   األخرى: 

 
  

 (2,819) (418)  (1,434) (79) التحویل إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع  صافي  - 
 5,223 (3,963)  12,134 1,513 صافي التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة  - 
 272 (109)  125 (108) التغیرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة - 

 (227) 4,091  (1,247) 1,964 التغیر في القیمة العادلة لتحوط تدفقات نقدیة 
 (4,677) (13,984)  (6,410) (5,726) ت أجنبیة تعدیل تحویل عمال

 ─────── ──────  ─────── ────── 
 (2,436) 3,168  (14,383) (2,228) 
 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (28,569) (14,477)  (4,645) (2,117) للفترة    خسائر شاملة أخرى
 ─────── ──────  ─────── ────── 

 (17,140) (6,971)  (29,995) 12,805 الخسائر) الشاملة للفترة إجمالي اإلیرادات (
 ═══════ ══════  ═══════ ══════ 
      

      الربح (الخسارة) الخاص بــ: 
 (13,578) 104  (24,366) 11,921 مساھمي الشركة األم 

 (3,562) (7,075)  (5,629) 884 الحصص غیر المسیطرة 
 ─────── ───────  ─────── ────── 
 12,805 (29,995)  (6,971) (17,140) 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التعدیالت    وتعكس  2020یونیو    30  في  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما  بعض المبالغ المبینة أعاله ال تتوافق مع  *

 ).3ح رقم (التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل في اإلیضا
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 المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  ةبیان التدفقات النقدی
  2021یونیو   30للفترة المنتھیة في 

  
 المنتھیة في الستة أشھر 

 یونیو   30
 (معاد إدراجھا)*   
  2021 2020 

 إ��احات 
 ألف

 دی�ار ����ي 
 ألف 

 دینار كویتي 
    عملیات أنشطة ال

 16,469 11,952  لربح قبل الضرائب ا
    تعدیالت لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدیة:  

 (166,540) (146,535)  إیرادات فوائد 
 (75,997) (47,458) 10 إیرادات استثمار    

 (8,556) (10,930)  حصة في نتائج شركات زمیلة 
 6,101 -  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمیة

 128,527 105,398  مصروفات فوائد  
 14,237 13,670  استھالك وإطفاء  

 47,882 40,647 5 مخصص خسائر ائتمان  
 - 15,780  إنخفاض في قیمة االستثمارات  مخصص

 6,746 (1,637)  جل وراق دفع متوسطة األأو  دائنةجنبیة من قروض أتحویل عمالت  خسارة )ربح(
 117 112  مخصص برنامج خیار شراء أسھم للموظفین

  ─────── ─────── 
  (19,001) (31,014) 

    التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل: 
 (19,939) 25,343  ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

 (35,335) (25,938)  خرى أوراق دین أ ذونات وسندات خزانة وأ
 113,967 115,751  قروض وسلف   

 22,277 396  و الخسائر  أرباح بالقیمة العادلة من خالل األموجودات مالیة مدرجة 
 (106,571) (14,493)  خرىموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األ 

 (4,020) (49,459)  خرى أموجودات 
 3,729 (5,871)  متاجرة للعقارات محتفظ بھا   

 27,676 (377,818)  رى المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالیة أخ
 (118,625) 265,037  ودائع من عمالء 
 684 (66,197)  مطلوبات أخرى 

 1,843 1,165 10 ة توزیعات أرباح مستلم
 151,619 129,537  فوائد مستلمة 
 (149,271) (113,241)  فوائد مدفوعة 

 (10,314) (1,707)  ضرائب مدفوعة 
  ─────── ─────── 

 (153,294) (136,496)  عملیات في أنشطة ال ةالمستخدم قدیة التدفقات الن  صافي
  ─────── ─────── 
    نشطة االستثمار أ

 (53) 241  عقارات استثماریة   فيصافي الحركة  
 491 (4,845)  استثمار في شركات زمیلة  فيصافي الحركة  

 - (2,117) 13 تابعة   ةصافي النقد المحصل عن بیع شرك
 3,871 714  ن شركات زمیلة  توزیعات أرباح م

  ─────── ─────── 
 4,309 (6,007)  أنشطة االستثمار من ةالناتج (المستخدمة في) یةالنقدالتدفقات صافي 

 
 ─────── ─────── 

    نشطة التمویل أ
 (28,420) 102,542  ، بالصافيدائنة قروض   (سداد) متحصالت من

 - (99,382)  ، بالصافي سندات سداد
 - (8,982)  یعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة األم توز

 (4,623) (4,456)  فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدامة 
 (11,689) (5,023)  توزیعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غیر المسیطرة 

 (1,991) 50,797  الحركة في الحصص غیر المسیطرة 
 

 ─────── ─────── 
 (46,723) 35,496  أنشطة التمویل  (المستخدمة في) من ةالناتج یةالنقدالتدفقات صافي 

  ─────── ─────── 
 (2,754) (13,875)  عمالت أجنبیة  ترجمةصافي فروق 

  ─────── ─────── 
 (198,462) (120,882)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل 

 1,571,536 1,456,005  ینایر 1النقد والنقد المعادل في 
  ─────── ─────── 

 1,373,074 1,335,123 4 یونیو   30النقد والنقد المعادل في 
  ══════ ══════ 

 
التعدیالت    وتعكس  2020یونیو    30  في  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما  بعض المبالغ المبینة أعاله ال تتوافق مع  *

 ).3یضاح رقم (التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل في اإل
 



 
 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 

 

 

 تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
  2021یونیو  30للفترة المنتھیة في 

   الخاصة بمساھمي الشركة األم  

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار 
 أسھم 

 أسھم 
الشركة  
 المشتراة 

 حتیاطيإ
 إجباري 

 حتیاطيإ
 اختیاري

التغیرات  
المتراكمة في  

 العادلة القیمة  

حتیاطي إ
 تحویل 

 عمالت أجنبیة

حتیاطي إ
 برنامج

شراء   اتخیار
أسھم  

 للموظفین
 حتیاطيإ

 آخر 
 أرباح
 اإلجمالي  مرحلة

أوراق  
  رأسمالیة
 مستدامة 

 الحصص
 غیر المسیطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكیة 

 
 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 

 دینار كویتي 
 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  - - - - - - - - )* 3 (إیضاح اإلدراجإعادة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

عاد  م(  2021 ینایر 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

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

 خرى األالشاملة 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 2,046 (5,139) - - 3,197 104 - (7,075) (6,971) 

  2020ة توزیعات أرباح لسن
فلس للسھم (إیضاح   5بقیمة 

9 ( 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- - - - - (9,063) (9,063) - - (9,063) 

توزیعات أرباح إلى الحصص  
 (5,023) (5,023) - - - - - - - - - - - - غیر المسیطرة 

 112 - - 112 - - 112 - - - - - - - المدفوعات باألسھم للموظفین 

موعة تحویل إلى االحتیاطي للمج
 المحتفظ بھا لغرض البیع 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 190 126 - (316) - - - - - 

المحول إلى األرباح المرحلة  
نتیجة إلغاء االعتراف  

باستثمارات في أسھم مدرجة  
بالقیمة العادلة من خالل  

 اإلیرادات الشاملة األخرى 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 751 - - - (751) - - - - 

فوائد ألوراق رأسمالیة   سداد
 (4,456) (1,618) - (2,838) (2,838) - - - - - - - - - مستدامة 

 32,444 9,549 - 22,895 23,687 (792) - - - - - - - - تغیرات الملكیة في شركات 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 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
تعكس التعدیالت التي تم إجراؤھا كما و   2020یونیو    30  في  المكثفة المجمعة كما  والمعلومات المالیة المرحلیة  2020دیسمبر    31البیانات المالیة المجمعة كما في    تتوافق مع* بعض المبالغ المبینة أعاله ال  

 .)3رقم (  اإلیضاحفي  ھو مبین بالتفصیل
 



 

 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
 

 

 
 .تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 17إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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 (تتمة)  ات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)بیان التغیر
  2021یونیو  30للفترة المنتھیة في 

   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
 حتیاطيإ

 آخر 
 أرباح
 اإلجمالي  مرحلة

أوراق  
رأسمالیة  
 مستدامة 

 الحصص
 غیر المسیطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكیة 

 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 كویتي دینار 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
               

(كما    2019دیسمبر  31كما في 
 1,097,486 605,746 153,332 338,408 104,225 (14,644) 1,779 (114,986) (9,819) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000 سبق إدراجھ) 

 (88,191) (950) - (87,241) (87,241) - - - - - - - - - اإلدراج إعادة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

اد  (مع 2020ینایر  1كما في 
 1,009,295 604,796 153,332 251,167 16,984 (14,644) 1,779 (114,986) (9,819) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000 ) إدراجھ 

 11,429 2,210 - 9,219 9,219 - - - - - - - - - * )اد إدراجھ ربح الفترة (مع
 (28,569) (5,772) - (22,797) - - - (3,024) (19,773) - - - - - شاملة أخرى   خسائر

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

إجمالي (الخسائر) اإلیرادات  
 (17,140) (3,562) - (13,578) 9,219 - - (3,024) (19,773) - - - - - الشاملة  

  2019توزیعات أرباح لسنة 
س للسھم (إیضاح  فل 10بقیمة 

9 ( - - - - - - - - - (18,124) (18,124) - - (18,124) 
توزیعات أرباح إلى الحصص  

 (11,947) (11,947) - - - - - - - - - - - - غیر المسیطرة 
 117 - - 117 - - 117 - - - - - - - المدفوعات باألسھم للموظفین 
المحول إلى األرباح المرحلة  

ف  نتیجة إلغاء االعترا
باستثمارات في أسھم مدرجة  

بالقیمة العادلة من خالل  
 - - - - (96) - - - 96 - - - - - اإلیرادات الشاملة األخرى 
سداد فوائد ألوراق رأسمالیة  

 (4,623) (1,910) - (2,713) (2,713) - - - - - - - - - مستدامة
 (9,125) (9,125) - - - - - - - - - - - - ) 3حیازة شركة تابعة (إیضاح 
تغیرات الملكیة في شركات  

 (1,991) (517) - (1,474) - (1,474) - - - - - - - - تابعة
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
(معاد    2020یونیو  30كما في 

 946,462 577,735 153,332 215,395 5,270 (16,118) 1,896 (118,010) (29,496) 106,546 106,821 (94,427) 52,913 200,000 * إدراجھ)
 

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

 ).3التعدیالت التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل في اإلیضاح رقم ( وتعكس 2020یونیو  30 في معلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كماال بعض المبالغ المبینة أعاله ال تتوافق مع *
 



 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
 

 ل المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)إیضاحات حو
 2021یونیو  30ي كما ف
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  الشركة حول معلومات 1
 

القابضة الكویت  مشاریع  مساھمة  ش.م.ك.ع.    إن شركة  ھي شركة  األم")  تسجیلھا  عامة("الشركة  فقاً  و  وتأسیسھا  تم 
الكویت. إن عنوان مكتب    في بورصةمدرجة    شركة  ، وھي1975  أغسطس  2للقوانین المطبقة في دولة الكویت بتاریخ  

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

التابعة وشركاتھا  األم  للشركة  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  بإصدار  التصریح  إلیھ  تم  بـ  معاً    ا(یشار 
لقرار مجلس اإلدارة    2021یونیو    30المنتھیة في  الستة أشھر    فترةالمجموعة") ل"   أغسطس   10بتاریخ  الصادر  وفقاً 

2021. 
 

 للشركة األم ما یلي:األنشطة الرئیسیة تتضمن 
 

المحدودة الكویتیة   غیر  المسؤولیةالحصص في الشركات ذات  كذلك  تملك األسھم في الشركات الكویتیة أو األجنبیة و -1
 . ضھا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغیرأو األجنبیة والمشاركة في تأسیس ھذه الشركات وإقرا

سھم وكفالتھا لدى الغیر حیث تمتلك الشركة األم القابضة  أ  فیھا  األم  إقراض األموال إلى الشركات التي تمتلك الشركة -2
   % أو أكثر من رأسمال الشركة المقترضة. 20نسبة 

سوم امتیاز أو أي حقوق أخرى تملك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات اختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو ر -3
 صلة وتأجیرھا لشركات أخرى أو استغاللھا داخل أو خارج دولة الكویت.ذات 

 تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة عملیاتھا في إطار الحدود التي ینص علیھا القانون. -4
لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ استثماریة وعقاریة تدار من قبل   المتوفرة استغالل الفوائض المالیة   -5

 شركات متخصصة.
 

 شركة الفتوح القابضة ش.م.ك. (مقفلة).  وھإن المساھم الرئیسي للشركة األم  
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة 2
 
 

 أساس اإلعداد       2.1
 

التقریر المالي "  )34(   رقم  وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعةتم إعداد  
 . "المرحلي

 

إعداد    إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في
. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو  2020دیسمبر    31للسنة المنتھیة في    السنویة  المجمعةیة  الالبیانات الم

 . آخر تم إصادره ولكنھ لم یسر بعد تفسیر أو تعدیل
 

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة  المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة  إن المعلومات 
بالبیانات المالیة المجمعة السنویة للمجموعة الیة، ویجب االطالع علیھا مقترنةً  وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر الم  معدةكاملة  
 .2020دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة

 

ض  ترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة التعدیالت التي تتكون من االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة للعر
بالضرورة عن النتائج التي یمكن  ال تعبر    2021یونیو    30المنتھیة في  الستة أشھر  نتائج فترة    فإنالعادل. إضافة إلى ذلك،  

 .  2021دیسمبر  31توقعھا للسنة التي تنتھي في 
 

أقرب ألف دینار القیم إلى    كافةتم عرض المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي وقد تم تقریب  ی
 كویتي ما لم یذكر غیر ذلك. 

 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة      2.2
 

 استخدام التقدیرات واألحكام 
إن إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على 

سبیة والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة تطبیق السیاسات المحا
في إطار إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام جوھریة  عن ھذه التقدیرات. 

  المطبقة في تقدیرات مماثلة لتلك  عدم التأكد من الالرئیسیة ل  رالمصادوتعتبر  عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة.  
   .2020دیسمبر  31المنتھیة في  البیانات المالیة المجمعة المدققة السنویة للمجموعة للسنة

 
 

  



 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
 

 ل المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)إیضاحات حو
 2021یونیو  30ي كما ف
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  2
 

 (تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة      2.2
 

 19-یروس كوفیدتأثیر ف 
  تعطیل األعمال إلى    ") في عدة مناطق جغرافیة بجمیع أنحاء العالم،19-نتشار فیروس كورونا ("كوفیدإ  إستمراریة  لقد أدى

الكویت عدة إجراءات   دولة  واألنشطة االقتصادیة. وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك
% 2-1. شملت ھذه اإلجراءات تخفیض معدل الخصم بنسبة  19-لسلبیة المحتملة لفیروس كوفیددعم لمواجھة التأثیرات ا

بجمیع المناطق الجغرافیة التي تعمل بھا المجموعة. ویبین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الفیروس على عملیات المجموعة  
 .2021یونیو    30جودات والمطلوبات كما في  وكذلك التقدیرات واألحكام الجوھریة التي طبقتھا اإلدارة في تقدیر قیم المو

 

 إدارة مخاطر االئتمان  )1(
تحدید القطاعات األكثر   ومن بینھا اتخذت إدارة المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المرتبطة بالجائحة 

للمخاطر   إلى إرساء إجراءات إضافیةتعرضاً  الجائحة باإلضافة  إثر ھذه  للتأكد من   والتي تأثرت بصورة رئیسیة 
 الحفاظ على مستوى عالي من الدقة.  

 

استوجب وما صاحبھ من انخفاض شدید في أسعار النفط،    19-نتیجة لحاالت عدم الیقین التي تسبب فیھا فیروس كوفید
أن تأخذ في اعتبارھا تأثیر التقلب المتزاید في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي یتم مراعاتھا على المجموعة  

في    ند تحدید خسائرع المتوقعة كما  بتحدیث  .  2021یونیو    30االئتمان  الدولیة  لعملیاتھا  بالنسبة  المجموعة  قامت 
المستقبلیة   بالنسبة    المرتبطةالمعلومات  االئتمان  خسائر  احتمالیة  لتحدید  المستخدمة  الكلي  االقتصاد   للوضع ببیئة 

للسوق   إلاالقتصادي  فیھ. إضافة  الذي تعمل  الصلة  الجائحة على خسائر  ذي  تأثیر  بتقییم  المجموعة  ى ذلك، قامت 
 ن االئتمان المتوقعة عن طریق اختبار سیناریوھات الضغط المختلفة ومن بینھا تخفیض تصنیف المخاطر للعمالء الذی

 . النفط والغاز ،األعمال المصرفیة  ،العقارات ،یعملون في قطاعات األعمال األكثر تأثراً سلباً مثل الضیافة
 

 إدارة مخاطر السیولة  )2(
تقییم عن الوالتمویل. وستواصل المجموعة    ولةنسب السی، تعمل المجموعة على تقییم  19-نتیجة لتفشي فیروس كوفید

 طریق مراقبة التدفقات النقدیة والتوقعات عن كثب. 
 

 قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة )3(
لب الحالي في السوق عند تحدید المبالغ المسجلة للموجودات  وضعت المجموعة في اعتبارھا التأثیرات المحتملة للتق

إلدارة استناداً إلى المعلومات المتاحة  تم إجراؤه من قبل ا، وھي تمثل أفضل تقییم  لدى المجموعة  المدرجةالمالیة غیر  
فیروس كوفید تأثیر  المجمعة. وفي ظل  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  تاریخ  في  تراقب  19-الملحوظة كما   ،

في  الذي سیتم تحقیقھ  السعر  تمثل  المالیة  للموجودات والمطلوبات  العادلة  القیمة  إذا كانت  ما  المجموعة عن كثب 
 المعامالت بین المشاركین في السوق في ظل السیناریو الحالي.  

  

 لمتاجرة ("الموجودات غیر المالیة")ا المحتفظ بھا لغرض العقارات االستثماریة والعقارات )4(
المكثفة المجمعة، لم   المالیة المرحلیة  المعلومات  الدفتریة   تأثیرالمجموعة  تلحظ  كما في تاریخ  القیم  جوھري على 

نتیجة لعدم التأكد المرتبط بتحدید التأثیر على التدفقات النقدیة المتوقعة   2021یونیو    30لموجوداتھا غیر المالیة كما في  
حول األسعار حسب الطریقة المستخدمة أو توقعات المشاركین في السوق    الناتجة من ھذه الموجودات غیر المالیة

المجموعة على درایة بأن بعض المناطق ان  . و2020دیسمبر    31في تحدید القیمة العادلة لتلك الموجودات كما في  
ومع استیضاح الوضع بشكل أكب ر، ستراقب  الجغرافیة والقطاعات التي تتواجد بھا ھذه الموجودات قد تأثرت سلباً 

توقعات السوق كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في تسجیل قیم ھذه الموجودات غیر   متناسق المجموعة بشكل 
 المناسب في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. بالشكلالمالیة 

 
 دمج األعمال  3

 

كـ "موجودات محتفظ بھا لغرض البیع" طبقاً المحدودة  مجموعة بانثر لإلعالم  ، تم تصنیف  2019دیسمبر    31كما في  
"الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات الموقوفة". وخالل   )5رقم (  المالیة  للمعیار الدولي للتقاریر

نشأ  2019سنة   شركاء  خالف  ،  لإلعالم  بین  بانثر  یتعلق  المحدودة  مجموعة  فیما  المصدرة  األسھم  بعض  ملكیة  حول 
والتي ساھمت فیھا  المحدودة مجموعة بانثر لإلعالم ستدعاءات رأس المال التي تم إجراؤھا من قبل مجلس إدارة شركة با

 المجموعة. 
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في مارس  الخالف  تم حل ھذا   من إضافیة  تحكیم. نتیجة لھذا األمر وما طرأ من مساھمات  ھیئة  من قبل    2020نھائیاً 
%. 87.6% إلى  60.5المال، زادت الملكیة الفعلیة للمجموعة في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة من  استدعاءات رأس  

المحدودة  مجموعة بانثر لإلعالم  في ضوء ھذه التطورات، انتھت إدارة الشركة األم إلى أنھ بإمكانھا ممارسة السیطرة على  
 . 2020وبالتالي أصبحت شركة تابعة للمجموعة في مارس 

 
الذي تتعامل معھ وقررت    ياالستثمارالمصرف  والظروف السائدة مع    المذكورة أعاله  ناقشت المجموعة التطورات كما  
. نتیجة لذلك، وجد مجلس إدارة المجموعة  المحدودةمجموعة بانثر لإلعالم    بیع  ةالمواعید الزمنیة المقررة لعملی  ثتحدی

المعاییر الواردة ضمن المعیار الدولي   المحدودة لم یعد یستوفيمجموعة بانثر لإلعالم  شركة  أن استثمار المجموعة في  
شركات و: "االستثمار في الشركات الزمیلة  )28(  رقم  . وبالتالي، وطبقاً لمعیار المحاسبة الدولي)5(  رقم  للتقاریر المالیة

طریقة حقوق الملكیة    بواسطةالمحدودة بأثر رجعي  مجموعة بانثر لإلعالم  "، تم المحاسبة عن االستثمار في  المحاصة
 ).2018أغسطس  8اعتباراً من تاریخ تصنیفھ كـ "موجودات محتفظ بھا لغرض البیع" (

 
شركة تابعة، تم المحاسبة عنھا طبقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة المحدودة  مجموعة بانثر لإلعالم  بمجرد أن أصبحت  

لتحقق دمج األعمال)3رقم ( حصة ملكیتھا المحتفظ بھا  تقییم  على مراحل، أعادت المجموعة    : "دمج األعمال". ونظراً 
خالل الفترة المنتھیة في   ألف دینار كویتي  75,893  في شركة مجموعة بانثر في تاریخ الحیازة وسجلت ربحاً بمبلغسابقاً  

 .  )10(إیضاح  2020یونیو  30
 

  قدرة والمطلوبات الم  التي تم حیازتھا  المؤقتة للموجوداتلة  العاد  ا على القیمبناءً   المحدودةمجموعة بانثر لإلعالم  تم تجمیع  
عملیة تحدید القیم العادلة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات    صدد  فيالتزال  اإلدارة    كانت  ، حیثاالستحواذفي تاریخ  

في    الفترةالمقدرة. خالل   الشرا  ،2021  مارس  31المنتھیة  المجموعة من عملیة توزیع سعر  لانتھت  بانثر ء  مجموعة 
الحصص غیر   وكذلك والمطلوبات المقدرة  المستحوذةالمؤقتة للموجودات    العادلة  وقامت بتعدیل القیم  المحدودةلإلعالم  

  :(بالحصة النسبیة في صافي المطلوبات المقدرة المحددة للشركة المشتراة) المسیطرة
  

 العادلة    القیم 
ا ھي كم  المؤقتة 

 سبق إدراجھا

ادلة القیمة الع  
المسجلة في تاریخ 

  االستحواذ
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 الموجودات

 
  

 13,806  13,806 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 16,564  16,564 ممتلكات ومعدات

 35,908  35,908 موجودات أخرى)  بند   حقوق برامج وموجودات عقود (مدرجة ضمن 
 27,002  27,002 موجودات أخرى)بند    ن موجودات حق االستخدام (مدرجة ضم 

 56,606      - موجودات غیر ملموسة (أ)
 23,651  23,651 موجودات أخرى

 ───────  ─────── 
 116,931  173,537 

 ───────  ─────── المطلوبات
 111,191  111,191 دائنةقروض  

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

70,047 
 37,233  37,233 مطلوبات أخرى)  بند   مطلوبات تأجیر (مدرجة ضمن 

 ───────  ───────  28,679  28,679 مطلوبات أخرى
 247,150  247,150  ───────  ─────── 

 (73,613)  (130,219) صافي المطلوبات المقدرة
 
 
 
 
  

   
ً القیمة العادلة لحصة الملكیة المحتف  232,120  232,120  ظ بھا سابقا

 ───────   ───────    (9,125)  (16,146) الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة
 296,608  346,193 (ب)  موجودات غیر ملموسة)   بند   الشھرة المؤقتة (مدرجة ضمن 

 ═══════  ═══════ 
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غیر الملموسة اإلضافیة    الموجوداتتتمثل في    دینار كویتيألف    56,606بإجمالي مبلغ    ءالشرا  سعر  یعزتوتعدیالت    إن   (أ)  
 كجزء من دمج األعمال:  تحدیدھا تم والتيالتالیة 

 سنوات.  3یبلغ  متوسط عمر إنتاجي ذاتو دینار كویتيألف  24,588 تبلغعمالء بقیمة عادلة  القاتع. 1
 ذات عمر إنتاجي غیر محدد. دینار كویتي ألف 32,018 تبلغسم التجاري بقیمة عادلة . اإل2

  
 على  توزیعھاتم    الشھرة  إندینار كویتي.    ألف  296,608  مبلغشھرة ب كالمتبقي من مقابل سعر الشراء    مبلغال  توزیع )  تم  ب(

الشھرة تتمثل في التدفقات المستقبلیة للموارد والمنافع   أن كوحدة تولید نقد واحدة.  المحدودةمجموعة بانثر لإلعالم  
 .اإلستحواذ عملیة من الناتجة االقتصادیة

 
 :ھو كما یلي اإلدراجإعادة  أثر إن

 
 بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع

 
 
 

 البیان    

كما ھو مدرج  
 سابقاً 
 ألف 

 دینار كویتي 

  توزیع  تعدیالت 
 سعر الشراء 

 ألف 
 ویتي دینار ك

كما ھو معاد   
 إدراجھ 
 ألف 

 دینار كویتي 
       

       2020یونیو  30
       الموجودات: 

 661,689  4,972  656,717  موجودات غیر ملموسة 
       

       حقوق الملكیة: 
 (16,118)  690  (16,808)  إحتیاطي أخر 
 5,270  (1,809)  7,079  أرباح مرحلة 

 577,735  6,091  571,644  مسیطرة الحصص غیر ال
       

       المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
 14,237  2,049  12,188  إستھالك وإطفاء 

       
       (مدققة)   2020دیسمبر  31

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

         
       حقوق الملكیة: 
 (20,708)  690  (21,398)  إحتیاطي آخر 
 21,842  (5,413)  27,255  أرباح مرحلة 

 544,156  5,597  538,559  مسیطرة الحصص غیر ال
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 نقد في الصندوق ولدى البنوك   4
  (مدققة)  

 

 یونیو   30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي

 دیسمبر 31
2020 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2020 
 ألف 

 نار كویتي دی
    

 964,260 902,394 642,791 نقد وأرصدة لدى البنوك
 409,125 411,378 514,885 ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة حتى ثالثة أشھر

 (311) (2,853) (2,778) خسائر ائتمان متوقعة 
 ──────── ──────── ──────── 

 1,373,074 1,310,919 1,154,898 النقد والنقد المعادل  
 30,372 35,946 10,603 ثالثة أشھر تتجاوز: ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة زائداً 

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

 1,403,446 1,346,865 1,165,501 المرحلي المكثف المجمع 
 ──────── ──────── ──────── 

قد المعادل الخاص بـ مجموعة االستبعاد المحتفظ بھا  النقد والن
 - 145,086 180,225 لغرض البیع

 ً  (30,372) (35,946) (10,603) ثالثة أشھرتتجاوز  : ودائع ذات فترات استحقاق أصلیةناقصا
 ──────── ──────── ──────── 

ً  النقد  المرحلي المكثف التدفقات النقدیة بیانل  والنقد المعادل وفقا
 1,373,074 1,456,005 1,335,123 المجمع 

 ════════ ════════ ════════ 
 
 مخصص خسائر ائتمان  5

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

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

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

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

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

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

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

 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 یتي ألف دینار كو ألف دینار كویتي  ألف دینار كویتي  ألف دینار كویتي  

     مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 205,957 123,666 57,880 24,411 2020 ینایر 1الرصید كما في 

 42,505 38,850 (3,883) 7,538  خالل الفترة / (اإلسترداد)  المحمل
 (1,034) (1,034) -  - مبلغ مشطوب خالل الفترة  

 1,430 2,506 (459) (617) تحویل عمالت أجنبیة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 248,858 163,988 53,538 31,332 2020یونیو  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 (تتمة)  مخصص خسائر ائتمان 5
 

 توزیع مجمل القیمة الدفتریة للقروض والسلف لكل مرحلة:  فیما یلي 
 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دینار كویتي
 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) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

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

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

 
 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
 

    
 5,123,027 336,622 816,994 3,969,411 قروض وسلف

 (248,858) (163,988) (53,538) (31,332) لمتوقعةمخصص خسائر االئتمان ا
 

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

 4,874,169 172,634 763,456 3,938,079 2020یونیو  30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
الدخل بیان  في  المدرج  االئتمان  خسائر  مخصص  المكثف  یتضمن  ً المج  المرحلي  أیضا المتوقعة   مع  االئتمان    خسائر 

ألف   386مبلغ  ب  محملة:  2020یونیو    30ألف دینار كویتي (  298مقابل النقد في الصندوق ولدى البنوك بمبلغ    ستردةالم
المتوقعةلإسترداد    دینار كویتي)،  االئتمان  بمبلغ    أوراقمقابل    خسائر  دینار كویتي (  28الدین األخرى  یونیو    30ألف 

موجودات مقابل ال خسائر االئتمان المتوقعةل محمل مصروف ألف دینار كویتي)، 3,695 بمبلغ محمل فمصرو :2020
 إسترداد و  ألف دینار كویتي)  344  بمبلغ  محمل  مصروف  :2020یونیو    30ألف دینار كویتي (  2,483األخرى بمبلغ  

 محمل  مصروف  :2020یونیو    30دینار كویتي (ألف    3,813تسھیالت غیر النقدیة بمبلغ  مقابل ال   خسائر االئتمان المتوقعةل
 ألف دینار كویتي).   952 بمبلغ

 
 دائنة قروض   6

 

 یونیو   30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي

 (مدققة)
 دیسمبر 31

2020 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2020 
 ألف 

 دینار كویتي 
    : ألما كةمن قبل الشر

 - - 20,000 قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة
    

    من قبل الشركات التابعة:  
 841,132 481,574 285,198 قروض ذات فترة استحقاق خالل سنة واحدة

 680,412 1,060,869 1,281,497 قروض ذات فترة استحقاق أكثر من سنة واحدة
 ──────── ──────── ──────── 

 1,586,695 1,542,443 1,521,544 
 ──────── ──────── ──────── 

 (779,385) (798,330) (829,827) ناقصاً: قروض فیما بین شركات المجموعة
 ──────── ──────── ──────── 
 756,868 744,113 742,159 
 ════════ ════════ ════════ 

  



 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
 

 ل المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)إیضاحات حو
 2021یونیو  30ي كما ف
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  سندات 7

 

 یونیو   30
2021 
 ألف

 دینار كویتي 

 (مدققة)
 دیسمبر  31

2020 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2020 
 ألف 

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

2024 35,765 35,734 35,705 
    

% سنویاً فوق معدل الخصم  2.25بنسبة  فائدة متغیر بمعدلسندات 
دیسمبر   28المعلن من قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في  

2024 63,581 63,527 63,476 
    

نوفمبر   8% سنویاً وتستحق في 5.50ثابت بنسبة  فائدة سندات بمعدل
2023 13,947 13,936 13,926 

    
معدل الخصم   سنویاً فوق% 2.25متغیر بنسبة  فائدة سندات بمعدل

ً 6.5المعلن من قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى    )% سنویا
 85,545 85,608 85,672 2023نوفمبر  8وتستحق في 

 
    من قبل شركات تابعة:  صادرة
أبریل   19% سنویاً وتستحق في 5.75بنسبة  بفائدة ثابت بمعدلسندات 

2023   32,150 32,150 32,150 
    

% سنویاً فوق معدل الخصم  2.50بنسبة  فائدة متغیر بمعدلسندات 
 27,850 27,850 27,850   2023ل أبری  19المعلن من قبل بنك الكویت المركزي وتستحق في  

    
                     % سنویاً وتستحق في 6بنسبة  فائدة ثابت بمعدلسندات 
 29,895 29,913 - *  2026مارس  9

    
% سنویاً فوق معدل الخصم  3.95بنسبة  فائدة متغیر بمعدلسندات 

% سنویاً)  7المعلن من قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 
 69,425 69,467 - *  2026مارس  9تحق في وتس

    
             % سنویاً وتستحق في 4.125بنسبة  فائدة ثابت بمعدلسندات 
 99,793 99,862 99,931 2021دیسمبر  30

    
 14,900 14,900 14,900  2023یولیو   26% سنویاً وتستحق في 6بنسبة  فائدة ثابت بمعدلسندات 

    
% سنویاً فوق معدل الخصم  2.75بنسبة  ة متغیرفائد بمعدلسندات 

% سنویا)  7المعلن من قبل بنك الكویت المركزي (بحد أقصى 
 25,100 25,100 25,100    2023یولیو  26وتستحق في 

    
  أكتوبر 15% سنویاً وتستحق في 5فائدة ثابت بنسبة  بمعدلسندات 
2023   4,677 4,712 - 

    
 دیسمبر  15% سنویاً وتستحق في 2.75بنسبة  فائدة ثابت بمعدلسندات 
2031   149,711 150,755 - 

 ──────── ──────── ─────── 
 553,284 653,514 497,765 

 (21,600) (21,537) (20,499) بین شركات المجموعة فیما   لمستبعداتناقصاً: ا
 ──────── ──────── ─────── 
 532,785 631,977 476,165 
 ════════ ════════ ═══════ 

 
 



 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
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 (تتمة) سندات 7
 

  100  مبلغ وقدرهوسداد    إحدى الشركات التابعة للمجموعة باسترداد  بنك برقان  ، قام2021یونیو    30* خالل الفترة المنتھیة في  
 5         نك بعدالب ر  خیاعلى    بناءاقابلة لالستدعاء  وال،  2016مارس    9الصادرة في    المساندة  ملیون دینار كویتي بالكامل من السندات

  فائدة في أو بعد ال سداد لالسترداد في تاریخ االستدعاء خیارویتم تفعیل سنوات  10یبلغ أجل السندات سنوات من تاریخ اإلصدار. 
 تاریخ اإلصدار. من الخامسة  السنة

 
  وراق دفع متوسطة األجلأ 8

 

 یونیو   30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي

 (مدققة)
 دیسمبر 31

2020 
 ألف 

 ر كویتي دینا

 یونیو  30
2020 
 ألف 

 دینار كویتي 
    

من قبل الشركة األم من   صادرة أوراق دفع متوسطة األجل بالیورو  
    ذات أغراض خاصة: ةخالل شرك

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمریكي    500أوراق  دوالر   10فترة  لملیون 
فائدة كوبون   معدلتحمل  ،  2027فبرایر    23تستحق في    ،سنوات
تستحق السداد على أساس نصف سنوي، وھي ،  % سنویا4.5  بنسبة

 150,735 148,709 147,834 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة. 
    

 10          فترةلملیون دوالرأمریكي    500أوراق دفع بمعدل ثابت بمبلغ  
في  ،  سنوات كوبون   معدلتحمل  ،  2020یولیو    15تستحق  فائدة 
ً 9.375  بنسبة  . لسداد على أساس نصف سنويتستحق ا،  % سنویا

ھذه   تم سداد  .في سوق لندن لألوراق المالیةمدرجة  وراق  األ  إن ھذه
 153,887 - - .2020یولیو  15بتاریخ  األوراق

    
بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمریكي    500أوراق  دوالر   7  لفترةملیون 

فائدة كوبون   معدلوتحمل    2023مارس    15تستحق في    ،سنوات
ً % سن5  بنسبة وھي تستحق السداد على أساس نصف سنوي،    ،ویا

 153,900 151,625 150,525 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة. 
    

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمریكي    500أوراق  دوالر   7فترة  لملیون 
فائدة كوبون   معدلوتحمل    2026أكتوبر    29تستحق في    ،سنوات
أساس نصف سنوي،   تستحق السداد على  ،% سنویا4.229  بنسبة
 153,590 151,337 150,261 مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة.  وھي 

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

 
   

بمبلغ   ثابت  بمعدل  دفع  أمریكي    500أوراق  دوالر   5فترة  لملیون 
ون فائدة كوب  معدلوتحمل    2021سبتمبر    14تستحق في    ،سنوات
سنویاً، وھي مدرجة في السوق األیرلندي لألوراق  %3.125  بنسبة

 153,539 151,416 150,463 المالیة.  
 ─────── ─────── ─────── 
 599,083 603,087 765,651 

 ما بین شركات المجموعة لمستبعداتناقصاً: ا
 

(1,795) (1,830) (923) 
 ─────── ─────── ─────── 
 597,288 601,257 764,728 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
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 التوزیعات  أسھم الشركة المشتراة و ،سھمألاوة إصدار الع ،رأس المال 9
 

 رأس المال  )أ

 

 یونیو   30
2021 
 ألف 

 دینار كویتي

 (مدققة)
 دیسمبر 31

2020 
 ألف 

 دینار كویتي 

 یونیو  30
2020 
 ألف 

 دینار كویتي 
    

 200,000 200,000 200,000 فلس للسھم) 100مصرح بھ (أسھم بقیمة ال المال رأس
 ═══════ ═══════ ═══════ 

فلس  100مدفوع بالكامل (أسھم بقیمة المصدر وال المال رأس
 200,000 200,000 200,000 * للسھم)

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

یت المال    ألف*  ً سھم  1,502,369,362  عدد  منرأس  ً سھم  1,502,369,362:  2020  دیسمبر  31(  ا یونیو    30و  ا
ً سھم  1,502,369,362:  2020 ً سھم  497,630,638تم إصدار    ، حیثبالكامل  ة نقداً مدفوع  )ا :  2020دیسمبر    31(  ا

ً سھم 497,630,638 ً سھ 497,630,638 :2020یونیو   30و ا  ) كأسھم منحة. ا
 

 عالوة إصدار أسھم )ب
 للتوزیع.إن عالوة إصدار األسھم غیر متاحة 

 
 مشتراة الشركة الأسھم   ج) 

 
 یونیو   30

2021 

 (مدققة)
 دیسمبر  31

2020 
 یونیو  30

2020 
    

 187,630,160 187,371,442 187,371,442 (أسھم)عدد أسھم الشركة المشتراة 
 9.38% 9.37% 9.37% نسبة من رأس المال

 32,648 29,792 30,167 القیمة السوقیة (ألف دینار كویتي)
 

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

 توزیعات أرباح    ) د
  فلس للسھم 5أرباح نقدیة بقیمة    توزیع  2021  أبریل  15في    المنعقدة  السنویة للمساھمین  الجمعیة العمومیة  إعتمدت

إلى مساھمي الشركة   س للسھم)فل 10: 2019 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في ( 2020دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 . االستحقاقكما في تاریخ األم المقیدین في السجالت 

 
 زیادة رأس المال    ھـ) 

المصرح  م  الشركة األ  مال  زیادة رأس  2021  أبریل  15في    المنعقدة  الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین  إعتمدت
 100بالقیمة اإلسمیة لكل منھا بواقع  سھم    ألف   3,000,000ألف دینار كویتي موزع على    300,000  یصبحبھ ل

شروطھ وضوابطھ   تحدیدبزیادة رأس المال المصدر والمدفوع وفي إستدعاء    وتفویض مجلس اإلدارة  ،فلس للسھم
وذلك بعد إستیفاء المتطلبات وإستصدار الموافقات الالزمة وفقاً    دفعة واحدة أو دفعاتبشكل كامل أو جزئي على  

 لیمات وقرارات الجھات الرقابیة.ألحكام القانون وتع
 



 شركة مشاریع الكویت القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 
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  استثمار إیرادات 10
  

 المنتھیة في  أشھر  الثالثة
 یونیو   30

 المنتھیة في  الستة أشھر  
 یونیو   30

 
2021 
 ألف 

 دینار كویتي

2020 
 ألف 

 دینار كویتي 

 2021 
 ألف 

 دینار كویتي

2020 
 ألف 

 دینار كویتي 
      

بالقیمة  بیع موجودات مالیة مدرجة) خسارةربح (
 (189) 1,899 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 
2,676 (565) 

غیر محققة من موجودات مالیة مدرجة ) خسائرأرباح (
 (1,083) 8,089 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
15,682 (1,314) 

ربح بیع أدوات دین مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
 1,408 17 خرى ة األاإلیرادات الشامل

 
513 2,874 

محتفظ بھا سابقاً  ربح إعادة قیاس حصة الملكیة ال 
 - - ) 3(إیضاح 

 
- 75,893 

 1,843 1,165  512 735 إیرادات توزیعات أرباح  
 - 31  - - عقاریات استثماریة بیع ربح 

 (3,160) -  (3,160) - التغیر في القیمة العادلة لعقارات إستثماریة 
 - 27,391  - 27,391 ) 13(إیضاح  لغاء اإلعتراف بشركة تابعةربح من إ
 426 -  - - شركة زمیلة ربح بیع 

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 38,131 (2,512)  47,458 75,997 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 
 السھم (خسارة)  ربحیة 11

 
 األساسیة: 

بعد  الخاص بمساھمي الشركة األم  الفترة    (خسارة)  ربح  قسمةالسھم األساسیة عن طریق  )  (خسارة   ربحیةیتم احتساب  
 لعدد األسھم القائمة خالل الفترة، كما یلي:  مرجحالعلى المتوسط وراق الرأسمالیة المستدامة لأل الفوائد مدفوعات

 

 

 المنتھیة في أشھر  الثالثة
 یونیو   30

 المنتھیة في أشھر  الستة 
 یونیو  30

 2021 
 (معاد إدراجھا)

2020 
 

2021 
 (معاد إدراجھا)

2020 

 السھم األساسیة:(خسارة)  ربحیة
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
      

 9,219 3,197  (19,629) 11,634 م  الفترة الخاص بمساھمي الشركة األ(خسارة)  ربح
ً ناقص لألوراق الرأسمالیة  : مدفوعات الفوائد ا

 (2,713) (2,838) خاصة بمساھمي الشركة األم المستدامة
 

(2,838) (2,713) 
 ─────────── ───────────  ─────────── ─────────── 

م  الفترة الخاص بمساھمي الشركة األ(خسارة)  ربح
بعد مدفوعات الفوائد لألوراق الرأسمالیة 

 (22,342) 8,796 المستدامة

 

359 6,506 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 سھم سھم   سھم سھم  

      عدد األسھم القائمة: 
 2,000,000,000 2,000,000,000  2,000,000,000 2,000,000,000 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

 (187,630,160) (187,371,442)  (187,630,160) (187,371,442) المتوسط المرجح لعدد أسھم الشركة المشتراة  
 ─────────── ────────────  ─────────── ──────────── 

 1,812,369,840 1,812,628,558  1,812,369,840 1,812,628,558 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  فلس   فلس  فلس  
      

 3.6 0.2  (12.3) 4.9 ة السھم األساسی(خسارة)  ربحیة
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 :  المخففة

احتساب   المخففة من خالل  (خسارة)    ربحیةیتم  األم(خسارة)    ربح  قسمةالسھم  الشركة  بمساھمي  الخاص  بعد    الفترة 
یجة لممارسة األسھم العادیة  تأثیر النقص في الربح نتما یعكس  ب  ة، المعدلالمستدامةالرأسمالیة    لألوراق  الفوائد  مدفوعات

ً المحتملة لشركات تابعة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة مضاف إلیھ المتوسط المرجح لعدد   ا
سھم للموظفین. یوجد لدى الشركة األم خیارات شراء  األتحویل كافة خیارات شراء    داألسھم العادیة المحتمل إصدارھا عن

سھم للموظفین، والتي قد یكون لھا تأثیر مخفف على  األموظفین قائمة تم إصدارھا بموجب برنامج خیار شراء  أسھم لل
 الربحیة.
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 (تتمة)  السھم(خسارة)  ربحیة 11
 

 

 المنتھیة في أشھر  الثالثة
 یونیو   30

 المنتھیة في أشھر  الستة 
 یونیو  30

 2021 
 (معاد إدراجھا)

2020 
 

2021 
 (معاد إدراجھا)

2020 

 السھم األساسیة: (خسارة) ربحیة
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
      

 9,219 3,197  (19,629) 11,634 م  الفترة الخاص بمساھمي الشركة األ(خسارة)  ربح
ناقص: مدفوعات الفوائد لألوراق الرأسمالیة  

 (2,713) (2,838) المستدامة
 

(2,838) (2,713) 
 ─────────── ───────────  ─────────── ────────── 

م  الفترة الخاص بمساھمي الشركة األ(خسارة)  ربح
بعد مدفوعات الفوائد لألوراق الرأسمالیة 

 (22,342) 8,796 المستدامة

 

359 6,506 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 سھم سھم   سھم سھم  

      
 1,812,369,840 1,812,628,558  1,812,369,840 1,812,628,558 رجح لعدد األسھم القائمةالمتوسط الم

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

 3.6 0.2  (12.3) 4.9 السھم المخففة(خسارة)  ربحیة
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 السھم المخففة حیث إن النتیجة غیر مخففة.  (خسارة) ربحیة م أخذ تأثیر خیار شراء أسھم عند اإلصدار في احتسابلم یت
 

 صافي االستثمار في عملیات أجنبیةتحوط  12
 

  شركة قامت المجموعة بتخصیص استثماراتھا في عملیات أجنبیة (مثل االستثمار في مجموعة بانثر لإلعالم المحدودة، و
ش.م.ب.، وشركة تقاعد للتوفیر والتقاعد ش.م.ب، ومركز بولسار للمعرفة) وأوراق دفع متوسطة   ة القابضةج المتحدالخلی

األجل بالیورو كتحوط لصافي االستثمار في عملیات أجنبیة. تم استخدام أوراق دفع متوسطة األجل بالیورو للتحوط من  
، تم الفترةوالر االمریكي والمرتبطة بھذه االستثمارات. خالل  تعرض المجموعة لمخاطر تحویل العمالت األجنبیة بالد

 الدخل الشامل القتراض إلى بیان  ا  ھذا  ألف دینار كویتي الناتجة من إعادة تحویل  1,646بمبلغ    األرباح أو الخسائرتحویل  
نبیة. لم یتم تسجیل  جاأل عملیات  المن تحویل صافي االستثمارات في    أیة خسائر ناتجةالمجمع لمقاصة  المرحلي المكثف  

 . 2021یونیو  30خالل الفترة المنتھیة في أي حاالت لعدم الفاعلیة من تحوط صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة 
 

قام بنك برقان بالتوقیع على عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة بین اللیرة التركیة والدوالر األمریكي حیث یتم التجدید على  
ھذه العقود كتحوط لصافي استثمار البنك في شركتھ التابعة التركیة. أدت ھذه المعاملة الى    صتخصیأساس شھري. وتم  

تم  إلیھا یمراكز دائنة بالصافي مدرجة بالدوالر األمریكي. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التحویل للعقود المشار  
من تحویل صافي االستثمارات    ناتجة  قاصة أي أرباح أو خسائرلم  بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمعتحویلھا إلى  

فاعلیة   یتم تسجیل عدم  لم  التركیة.  التابعة  الشركة  في عملیات  لفي  االستثمارات  التحوط لصافي  جنبیة ضمن أعملیات 
 .الفترةاالرباح او الخسائر خالل 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة   13

 
والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة    يأي المساھم الرئیس  ؛مع أطراف ذات عالقة  متتتلك التي    تمثل ھذه المعامالت

یسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیراً ملموساً. التي  شركات  الوموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة و
عة. إن األرصدة والمعامالت مع أطراف المعامالت من قبل إدارة المجمو  ھذهیتم الموافقة على سیاسات تسعیر وشروط  

 ذات عالقة تتكون مما یلي:
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 )تتمة(معامالت مع أطراف ذات عالقة  13

 
 مساهمال
 رئيسيال

 الشركات
 أخرى الزميلة

 اإلجمالي
 يونيو  30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو  30

2020 

 
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

 دينار كويتي

 بيان المركز المالي المرحلي 
       المكثف المجمع: 

 411,019 409,161 279,772 90,972 55,200 133,600 قروض وسلف 
 4,965 2,304 3,172 621 2,508 43 موجودات أخرى

المستحق إلى البنوك والمؤسسات 
 43,035 33,971 59,551 44,133 15,418 - المالية األخرى
 53,385 41,141 37,074 17,102 13,958 6,014 ودائع من عمالء 

 3,078 3,033 3,011 - 3,011 - أوراق دفع متوسطة األجل
 185,187 212,398 107,596 339 9 107,248 مطلوبات أخرى

 2,415 2,415 2,415 906 1,509 - أوراق رأسمالية مستدامة 

       

       ات ومطلوبات محتملة:لتزامإ
 9,325 21,292 16,573 1,122 15,451 - خطاب اعتماد

 55,488 58,545 58,770 5,192 53,553 25 ضمانات 
 
 

 

 
 شركات
 زميلة

 في ةالمنتهيالستة أشهر  
 يونيو  30

 

 المساهم
 2020 2021 أخرى الرئيسي

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 لفأ
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

      :المعامالت

 7,102 4,172 1,499 690 1,983 إيرادات فوائد 
 885 1,053 83 935 35 إيرادات أتعاب وعموالت

 - 27,391 - - 27,391 إيرادات إستثمارات )أ(
 3,962 3,499 56 255 3,188 مصروف فوائد 

 

 العقاريةالمتحدة في أسهم شركة األنصار المملوكة ا حصتهمن  %45.1بيع ل ، أبرمت المجموعة اتفاقاً خالل الفترة (أ)
ألف  27,391بربح قدره المجموعة اعترفت بناءاً عليه إلى طرف ذي صلة، و "إحدى الشركات التابعة للمجموعة"

 (.10 ايضاحدينار كويتي )
 

 القطاعاتمعلومات  14
 

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

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

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

 
ستثمارات المصرفية التي تقوم بها االستثمارات المصرفية: تمثل أنشطة إدارة الموجودات واالإدارة الموجودات و

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

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

الصناعية الرقمية  األقمارتمثل أنشطة المجموعة في تقديم خدمات شبكات  :الصناعية األقماروخدمات  االعالموسائل 
 .والبث المباشر تالصناعية والكابال األقمارعبر  األجرة مدفوع اإلعالموخدمات وسائل 

 
والصناعات ة ائيوالصناعات البتروكيميالصناعية  روعاتالمش تطويرالمجموعة في  مثل أنشطةي: القطاع الصناعي

 والقطاعات ذات الصلة.والمعدات الطبية والمرافق والخدمات الغذائية 
 

 مجموعة في قطاع الضيافة والعقارات. مثل أنشطة اليالضيافة والعقارات:  قطاع
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 )تتمة(معلومات القطاعات   14
 

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

 فيما يتعلق بقطاعات التشغيل لدى المجموعة: يبين الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح قبل الضرائب
 

 

 المنتهية في  هر الستة أش
 يونيو   30

 2021  2020 

 إيرادات القطاع  نتائج القطاع إيرادات القطاع  
)معاد إدراجه( 

 نتائج القطاع 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي 

 ألف
 دينار كويتي

     

 10,789 215,757 35,285 215,864 المصرفية التجارية  األنشطة 
 (44,175) 12,897 (15,521) 29,012 االستثمارات المصرفية ت والموجوداإدارة 
 4,536 4,536 5,436 5,436 تأمين  

 53,590 101,887 (21,843) 53,182 *قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 2,039 11,111 (14,867) 7,684 صناعي القطاع ال

 (5,296) 52,463 26,867 73,147 عقارات الضيافة وقطاع ال
 (1,168) 17,275 663 15,828 أخرى  

 (3,846) (24,390) (4,068) (24,323) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 16,469 391,536 11,952 375,830 إيرادات ونتائج القطاعات
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 

ت إعادة من    األرباح  2020يونيو    30كما في    اإلعالم وخدمات األقمارالصناعية  وسائلإيرادات ونتائج قطاع    شمل* 
 . (3)إيضاح   ألف دينار كويتي 75,893 مبلغحصة الملكية المحتفظ بها سابقاً بقياس ال

 

   قطاعات التشغيل لدى المجموعة:ومطلوبات يعرض الجدول التالي موجودات  
 

 

 يونيو   30
2021 
 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 )معاد إدراجها(

 ألف 
 دينار كويتي 

 يونيو  30
2020 

 )معاد إدراجها(
 ألف 

 دينار كويتي 

    الموجودات:

 8,684,530 8,627,251  8,446,957 المصرفية التجارية  األنشطة 
 808,340 821,656  788,555 االستثمارات المصرفية الموجودات وإدارة 
 82,532 84,810  90,441 تأمين  

 524,229 455,260  432,878 قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اوس
 287,419 276,061  273,469 صناعي القطاع ال

 978,631 975,313  864,361 عقارات الضيافة وقطاع ال
 277,370 276,420  291,796 أخرى  

 (1,331,682)  (1,165,523) (1,151,054) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ──────── 

 10,311,369 10,351,248  10,037,403 إجمالي الموجودات 
 ════════ ════════ ════════ 

 

    المطلوبات: 
 7,621,223 7,683,953  7,511,729 المصرفية التجارية  األنشطة 

 1,563,014 1,577,206  1,437,656 االستثمارات المصرفية الموجودات وإدارة 
 298,367 297,454  303,718 قمارالصناعيةاألوخدمات  اإلعالمئل اسو
 146,437 142,754  149,848 صناعي القطاع ال

 664,412 666,687  594,373 عقارات الضيافة وقطاع ال
 197,435 193,051  205,992 أخرى  

 (1,125,981)  (1,103,250) (1,066,349) االستبعادات بين القطاعات 
 ──────── ──────── ──────── 

 9,364,907 9,457,855  9,136,967 إجمالي المطلوبات  
 ════════ ════════ ════════ 
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المختلفة    الناشئة ضمن سياق األعمال الطبيعي بين القطاعات  األرصدة والمعامالت فياالستبعادات بين القطاعات  تتمثل  
 مجموعة. لل
 
 

 لتزامات والمطلوبات المحتملة اإل 15
 

 التالية:  والمطلوبات المحتملة لتزاماتاإليوجد لدى المجموعة 

 

 
 يونيو   30

2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 يونيو  30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 باالئتمان:  ومطلوبات محتملة متعلقة لتزاماتإ
 

   

 306,195 280,290 295,904  ئتمانخطابات ا
 980,546 981,708 978,334  وحواالت مقبولةضمانات 

  ──────── ──────── ──────── 
  1,274,238 1,261,998 1,286,741 

 677,338 755,412 836,894  غير مسحوبة يةائتمان تسهيالت
 99,911 46,330 45,299  مار ثباالست متعلقةلتزامات إ
  ──────── ──────── ──────── 
  2,156,431 2,063,740 2,063,990 
  ════════ ════════ ════════ 

 

 المشتقات 16
 

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

 .  المرتبط بالمشتقات األساسيالمؤشر   االسمية للمشتقات تستند إلى األصل أو المعدل أو
 

 

 يونيو   30
2021 
 ألف 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

 يونيو  30
2020 
 ألف 

 دينار كويتي 

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

 1,297,377 1,241,899 1,224,933 جلة ال جنبية األعمالت ال تحويلعقود 

 168,325 147,122 113,725 مبادالت أسعار الفائدة 

 40,855 33,996 68,643 خيارات
 ════════ ════════ ════════ 

 
    

    مشتقات محتفظ بها للتحوط: 

    تحوط القيمة العادلة:  

 178,752 241,018 265,455 جلة ال جنبية األعمالت ال تحويلعقود 
 ════════ ════════ ════════ 

    تحوط التدفقات النقدية: 

 279,640 287,625 280,312 مبادالت أسعار الفائدة 
 ════════ ════════ ════════ 

 

            القيمة العادلة لألدوات المالية 17

 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 

التي   الدفع متوسطة األجل  أوراق، باستثناء  دفتريةعن قيمتها ال  ماديةدوات المالية ال تختلف بصورة  لأل إن القيمة العادلة  

بالنسبة للموجودات   .دينار كويتي(ألف    621,232:  2020ديسمبر    31)  ألف دينار كويتي  604,566  عادلةقيمتها التبلغ  

 فمن  أشهر(  ثالثة)أقل من  األجل أو ذات فترة استحقاق قصيرةالسائلة ذات الطبيعة النقدية والمطلوبات المالية المالية 
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           )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 17

 

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

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

 

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

المالية غير   االمدرجةلألوراق  تلك  أن تتضمن  تقييم مناسبة. يمكن  باستخدام أساليب  العادلة  القيمة  تقدير  يتم  ألساليب ، 

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

 تقييم أخرى. نماذجكبير أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو 

 

اء المعلنة لها. تستند القيمة العادلة  يتم تحديد القيمة العادلة للصناديق المدرجة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار الشر

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

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

 السوقية لشركة مماثلة. مستثمر آخر أو القيمة من قبل
 

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

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

 

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

 

مدخالت  3المستوى   تستخدم  التي  األخرى  األساليب  تأثير جوهري:  إلى   ذات  تستند  وال  المسجلة  العادلة  القيمة  على 
 السوق. في المعروضةالبيانات 

 

 مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  وفقا ليوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 مجموع 

 القيمة العادلة 

 2021يونيو  30
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

     بالقيمة العادلة مقاسةات موجود
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     األرباح أو الخسائر:

 26,711 8,546 - 18,165 أوراق مالية 

 3,885 - - 3,885 أوراق دين مالية 

 100,088 85,562 12,836 1,690 صناديق مدارة

 144,096 144,096 - - موجودات متنازل عنها 

     
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 77,875 59,585 5,203 13,087 أسهم

 325,384 8,000 6,029 311,355 أوراق دين مالية  

 32 32 - - صناديق مدارة
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية 17
 

 3المستوى  2المستوى  1 المستوى 
 مجموع

 القيمة العادلة 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 

     بالقيمة العادلة  مقاسةموجودات 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     األرباح أو الخسائر:

 21,211 4,905 16 16,290 أوراق مالية 

 6,087 - - 6,087 مالية أوراق دين 

 87,742 76,947 10,397 398 صناديق مدارة

 137,168 137,168 - - موجودات متنازل عنها 
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 77,834 59,104 3,732 14,998 أسهم 

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

 1,170 1,170 - - صناديق مدارة

     
 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 مجموع

 القيمة العادلة 

 2020يونيو  30
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

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

     :األرباح أو الخسائر
 26,308 5,261 16 21,031 أوراق مالية 

 6,278 500 - 5,778 أوراق دين مالية 
 99,638 85,090 13,446 1,102 صناديق مدارة

 132,242 132,242 - - موجودات متنازل عنها 
     

ل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال
     اإليرادات الشاملة األخرى:  

 94,760 28,931 36,341 29,488 أسهم 
 316,613 6,819 5,018 304,776 أوراق دين مالية  

     
 

الفترة،   هناكخالل  تكن  تحويالت  لم  العادلة.    جوهرية  أي  القيمة  مستويات  المالي  بين  المركز  بيان  تأثر  المرحلي  إن 
التغيالمكثف   بيان  أو  الملكية  المجمع  حقوق  في  المكثف  رات  غير  المرحلي  يعتبر  في   طرأ ذا  إ  جوهريالمجمع  تغير 

 %. 5 بنسبةمسعرة الألوراق المالية غير ل  لتحديد القيمة العادلةالمستخدمة  متغيرات المخاطر


