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ا التابعة  وشركاتھ.ك.ع. كة مشاریع الكویت القابضة ش.مشر
  

لیة المجمعة.ھذه البیانات الما نتشكل جزءًا م31إلى 1احات المرفقة من إن اإلیض
10

بیان المركز المالي المجمع 
2020دیسمبر 31كما في 

2020
(معاد أدراجھ)* 

2019

إیضاحات 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
الموجودات
41,346,8651,581,969دوق ولدى البنوك نقد في الصن 

500,770546,271أذونات وسندات خزانة وأوراق دین مالیة أخرى 
54,945,4975,184,673قروض وسلف 

6252,208288,622موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
7391,927322,286ل اإلیرادات الشاملة األخرىموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خال

8818,524583,188موجودات أخرى
118,353102,092عقارات محتفظ بھا للمتاجرة

9349,065353,349استثمار في شركات زمیلة 
125,049-3استثمار في شركة محاصة إعالمیة

10624,258630,394عقارات استثماریة
396,442364,464شآت ومعدات ومنتلكات مم

11606,465317,932موجودات غیر ملموسة 
────────────────────

10,350,37410,400,289مجموع الموجودات 
════════════════════

المطلوبات وحقوق الملكیة 
المطلوبات 

1,271,9411,425,361خرىالمستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األ
5,160,1585,268,742ودائع من عمالء 
13744,113704,979قروض دائنة

14631,977475,485سندات 
15601,257752,413أوراق دفع متوسطة األجل

161,048,409764,014مطلوبات أخرى
────────────────────

9,457,8559,390,994إجمالي المطلوبات  
────────────────────

حقوق الملكیة 
17200,000200,000رأس المال

1752,91352,913عالوة إصدار أسھم 
(94,427)(93,151)17أسھم الشركة المشتراة  

17106,821106,821اجباريحتیاطي  إ
1776,546106,546اختیاريحتیاطي  إ

(9,819)(19,287)لعادلة اةاكمة في القیمالتغیرات المتر 
(114,986)(131,138)تحویل عمالت أجنبیةحتیاطي إ
182,0671,779برنامج خیارات شراء أسھم للموظفین  حتیاطي إ
(14,644)(21,398)آخر حتیاطي  إ

27,25516,984أرباح مرحلة 
────────────────────

200,628251,167األم شركة ساھمي اللخاصة بملكیة ا الم حقوق
17153,332153,332أوراق رأسمالیة مستدامة  
538,559604,796الحصص غیر المسیطرة  

────────────────────
892,5191,009,295إجمالي حقوق الملكیة

────────────────────
10,350,37410,400,289مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 

════════════════════

فیصل حمد العیار  
(التنفیذي)رةنائب رئیس مجلس اإلدا

وتعكس التعدیالت المبینة  2019دیسمبر 31* إن بعض المبالغ المبینة أعاله ال تتوافق مع البیانات المالیة المجمعة كما في 
.  3و 2یضاحین رقم بالتفصیل في اال



ا التابعة  وشركاتھ.ك.ع. كة مشاریع الكویت القابضة ش.مشر
  

لیة المجمعة.ھذه البیانات الما نتشكل جزءًا م31إلى 1احات المرفقة من إن اإلیض
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ل المجمعبیان الدخ 
2020ربدیسم31یة في المنتھللسنة 

2020
(معاد ادراجھ)* 

2019

إیضاحات 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي  
اإلیرادات:

328,398408,533إیرادات فوائد 
1986,14934,274إیرادات استثمار  

2056,40865,169أتعاب وعموالت  إیرادات
17,77223,053ت زمیلةحصة في نتائج شركا

(68,002)(6,101)ن شركة محاصة إعالمیة  مجنتائحصة في 
85,48512,624إیرادات خدمات إعالمیة وشبكات األقمار الصناعیة الرقمیة

101,346120,635ة وعقارات ت ضیافاإیراد 
27,16328,513إیرادات خدمات تعلیمیة  

9,83724,660ع وتوزیع ت تصنیإیرادا
33,30239,756إیرادات أخرى

12,8718,953ربح تحویل عمالت أجنبیة
──────────────────

752,630698,168
──────────────────

المصروفات: 
230,488289,360مصروف فوائد 

99,1318,318اعیة الرقمیةخدمات إعالمیة وشبكات األقمار الصناتروفصم
83,58190,052وعقارات افةضی اتصروفم

15,24016,515مصروف خدمات تعلیمیة 
8,36922,099تصنیع وتوزیع اتمصروف

21168,578187,420مصروفات عمومیة وإداریة
23,28523,711استھالك وإطفاء 

──────────────────

628,672637,475
──────────────────

123,95860,693اإلدارة اء مجلسأة أعض ومكافالمخصصاتغیل قبل التشح ب ر
(25,239)(65,676)5&26مخصص خسائر االئتمان 

(6,644)(46,283)28غیر مالیة  مخصص انخفاض قیمة موجودات ‘
(220)(220)24مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

──────────────────

11,77928,590الربح قبل الضرائب  
(16,480)(3,081)22ائبر ض

──────────────────
8,69812,110ربح السنة  

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

(39,350)6,548مساھمي الشركة األم  
2,15051,460مسیطرة  الالحصص غیر  

──────────────────
8,69812,110

══════════════════
س فلفلس 

سھم: ) الةرساخربحیة (
(33.2)230.4الشركة األم الخاصة بمساھمي-األساسیة 

══════════════════
(33.2)230.4الشركة األم الخاصة بمساھمي -المخففة 

══════════════════

وتعكـس التعـدیالت المبینـة 2019یسـمبر د31لمجمعـة كمـا فـي البیانـات المالیـة اأعـاله ال تتوافـق مـع * إن بعض المبـالغ المبینـة
. 3و 2یضاحین رقم بالتفصیل في اال


